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DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

.. 
: I • 

4"' . 

.r'-dalherto Guima1•ães: I AU•redo Ellis: 

( Pa,.a.mento M~ Drs. Ft·::tncisco Antunes Ma- (Declaração de voto.) P~g. 500. 

r. 1 
V.• .,. ' 

cie"l e Art-hur Antttnes Maciel, da importancia. (Premias a assocbções que n<1. Europa o'tr.A:trie-
do g~do fornecirlo a~ forças Iegaes, dllran~e a rica. do Norte moata1·em iostallaçõeiS. ·_ p~ra 
rl'volu~.5.o d.e iS\13 a 18():).) Pag-. 423. . torre facção , mo:-t~em c venda do · caf0 ·do 

(Pela o~·dero.) Pa"'. 4%. Brazil; e preferen-cia 1X'-t'a pag:l.me:t to dos 
" saldos (los trabalhadores ruraes a colonqs, nas 

exrwçõe~ hypoth~carias.) Pogs. ~i5>, 516 
e 5'i7. A.tl"oul!lo Co!Sta: 

( T'e-la oL·dem; or~amento da Fazenda.) Pag. 346. Alf'c-edo Pinto: 
·;~·:.~~~-:· -~· :: 

( O~çamento do Interior.) Pags. 276, . 2;jlj;\~~; 
219, 230, 231, 2.32, 283 e 28-L 

( Pa~àmen to aos Drs. Francisco An~nnt!s ?.h-
<:iel e t\1·thu.r AnLunes .Maciel do. i mporta!'fcia 
do gado fOl'Oecid•l ás- força.s l'e-\·olucionat·ias 
durante a rl'vo!ução de -1~0:3 :1. i803.) Pag-s . 
4.Z1., 4~2 e 423. -~morhn l<~igueira: 

( Reo\'gani~a-;ão <lo Poder Jucliciado no Dis
tncto Fed<>ral) Pags. 521, 57ii, 577, 578, 579, 
5SO, ;JSL 582, 5S:3, 5S.J, 58() e 586. 

l Pela ordem .) Pag. 586. 

Albuquerque !!!iereja: 

( Con<:essio de vencimentos d:., 1.0 tenente e gra· 
duação de capitão-tenente ao patrii.o-mór Itay· 
mundo Nonato de Canal ho.) Pag . 50. 

i'l.Icindo Guanabara: 

(Não corop;rrecim?.n\o do Sr. deput.1.do Albil-. 
querc1uc :5erejo íts se3sões. ) Par. 319. 

i1lmpbilopbio: 

(Pela or dem .) I'ag. 38. 
( P ela Ol'clem _) Pag. 4ti. 
( Ot·çnmento do .Mínistel'io do Interiol'.) Pags." 

i í\2, 183, i84, 183, i86, iS7, 206, 207 208• 
209, 210, 2H, 234, 235, 236 e 2'31. ' 

( Pela o1·dem • ) Pag, 2iZ. 
( Reforma Judiciarin do Districto Federal.) 

Paga. 539, ô60, 661, 789, 700, 791 e 792. t Orçamento do 1!inisterio elo InteriG.t•.) Pags. 
::113, 3U, 315, :316 e 317. '-~ngelo Neto: 

(Pela Ol'dem; orçamento da Recei ta.) Pa-g. 400·. 
(Pela or dem; t:wlfa das Alfandeg-:cs.) Pago. 

732 e 733. 

Alencar Guimarães : 

{P ela. ordem; orçamen·to da Viação.) Pag. 233. 
( Sobre a acto..) Pag. 674. 

( Rer?:·m!l de :lr'tigo:s do R egimento Inte)'n,<He-< 
l:ttt vos ao p rocesso de verilieac;ão d.e poderes.) 
Pa~s. 489, 490, 549 e ~50. 

( Peh ordem.) Pag _ ::; 13. 

.\1o,nizio ele i l!l.breo.: .. ... 
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VI JNDIC~ 

10:3, 104, i05, füO, 151, iú2, 153, HH, i55, 
156, 157, 158, 150 e 100. · 

(Orçamento da Receita.) Pag"s. 470, 471, 472, 
4'l3, 174, 475, 476, 477, ~78, 479,-180, 48i e 48.2. 

Artbur Torre&: 

{Orçamento do Minh\erío da lndustria e Via
ção.) Paga, 73, 74, 75 e 71). 

A.ugu•to Clementlno : 

{Pela ordem.} Pag. 499. 
(Explicação pessoal.) Pags. 557 e 558. 
(Incidente relativo {l. Commissão de Marinha e 

1:.. Guerra e o projeeto de reorganigação do 
quadro de oJ!iciaes combatentes da Armada,) 
Pags. 592 e 593. 

{Pela ordem,) Pag. 703. 

(Pela ordem.) Pag. 725. 

Augu11to Moatenegro : 

(AU\ol'isaçã.o ao Governo p~ra despender com a 
.reparação do ma~erial f!uctuante da Armada 
as economias effectuadas nas diversas verbas 
dG orçamento da ?-Iarinba.) Paga. 3 e 4. 

(Pela ordem.) Pag. 50. 
{OrçamentG do. Fazenda.) Pags. 274 e 275. 
{Indicação pôl.ra a reform~ de artigos do Regi-

mento do. Cama.ra .) Pagg. 287 e 288. 
(Pela. ordem; orçamento da Fazenda,) Pags. 34.6, 

347 e 348. 
(Explicação pessoal.) Pag. 378. 
(Pela ordem. ) Pag. 436. 
(Pel& ordem; orçamento .'da Receita.) Pa~s. 508 

e 543. 
{Pi!lll, ordem.) Pags. 514 e 575. 
{Arrecadação dos impostos de consumo.) Pags. 

682, 683, 684 e 685. 
·(Pela. ordem.) Pag. 701. 
(Pela. ordem.} Paga. 724 e 72G. 
(Pela. ordem; orçamento dll Marinha.) Paga. 

783 e 784. 

Augusto Seve'l'O: 

(Rectificação á a c ta.) Pag. 2. 
(Autorisação ao Govertro para despendel' com a 

reparação do matet'ial lluctuante da Armada 
as economias etrectuadae na5 diversas verbas 
do orçamento da Marinha.) Pag. 5. 

(Orça.men\o da Fazeuda. ) Par;. 212. 
lPagamento aos Drs. Francisco Antunes Maciel 
• e Arthur Antunes i'II:.tciel da importancia do 

gado fornecido ás íor~a& legaes dmante o pe
ríodo revolucionaria de ~893 "' i895.) Paga. 
418, 419 e 4.21. 

, .-··(Orçamento do. Receita.) Pags. 436, 431, 438. 
~ 439 e 440. · 

(Pela o~dent ; orçamento cl~t Receita.) Pags; 494, 
495 e 49\), 

(~clarn~üo d•• voto,) Png. 50!. 
(P..ta ordo·m ; orçarlH•nto d" R•·c•·!~a.) Pag. 502. 
(Orçamen~o do Uinia~<!rio da Mat·lnha.) Pag~. 

GO<) e 6(){. 

(Pela ·ordem.) Pags. 723 <J 724, 
(Pela ord~m; orçamento da. Marinha.) Pagft. 

783, 784 e 7~5. 

A.ugu•to de Vaaconeello• : 

(Orçamento da· Industria e Vía~ão.} Pngs. 8, 
9, 10, H, 12, 13, 14, 15 e 16. 

(Pela ordem ; orÇamento da Vía.ção.) Pags. 247, 
248 e 25fl, 

Barbosa Lima : 

(Pela ordem.) Pag. 47. 
(Para uma explicaçãG pessoal.) Pags. 47 e 48, 
(Pela ordem.) Pag. 212. 
(Pela ordem; orçamento da Viação.) Pa.gs. 247, 

251 e 252, 

(Pagarnenlo aos Drs. Fr:mciBco Antunes Maciel 
~ Artnur Antunes Maeiel, da irnporlancia. 
do gado fornecido :is forças legaes durante 
a revoluçii:o de 1893 a 1895.) Page, 423, 424, 
425, 649 e 6!50. 

(Orçament<J da ReceHa.) Pags. 482 e 483. 
(Pela ordem; orçamento da Receita.) Pags. 

494, 496 e 500. 
(Pela ordem.) Pag. 549. 
(Orçamento da Guerra..) Page. 600, 6!0, 6H, 

612, 613, 614, 615, 6i6, 617, 618, 639, 640, 
1341, 642, 643, 644, 6~, 646, 647 e 648. 

{Ct·eacão 'de mai! dous officios de tabelliães de 
notas no Distrieto Federal.) Pagg. 648 e 649. 

(Venoimento~ de funocionarios àa Directoria 
Geral de Saude Publica..) PagS. 651 e 652. 

(Acerca de seus discursos publicados.) Pags. 69-S, 
695 e 696. 

(Pela ordem; orçamento da Guerra.) Põ~.g~. 719, 
720, 721, 722 e 723. 

(Pela ordem.) Pags. 723 ~ 725. 
(Pela ordem; tarifa das Alfandegas.) Pag. 733. 
(Pela ordem; orç:cmento da Marinha.) Pags. 

783, 785 e 786. 
(Pela ordem ; creação de logares na o;...ectoria 

de Saude Publica.) Pags. 787 e 788. 

Barros Franco .Tunlor : 

(Tarifa das Alfandeg-:~s.) Pag. ô03. 
(Pela ordem; tarifa das Alf~ndegas.) Pag. 731. 

Belisario de Sou:a;a_ : 

{Pela ordem.) Pag. 470. 
(C~edito de 200:000$ para o maior desenvolvi

mento do ln~tituto Baeteriologico da Dire
cloria Gerd de Saude Publica, afim de orga
nisa.r o serviço de preparação de seruiD.S 
preventivoe e eurativOil.) Paga. 517 e 518, 
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l.NDICB VII 

Bueno de Antlrodn! 

(Orçamento da Fazenda.) Paf.!B. 272 e 273 . 
(Pel!l. ordem; orçamento da F~zenda.) l'11g11. 

S47 c 318. 

(Orçamon~Jdo Minís~eríoda Industria. e Viaçii.o.) 
Pags. 76, 77, 78, 79, 80, 8i, 82, 1!3, 109, iiO, 
tH c U2. 

(Pela ordem; orçament<> da Viação.) Pag. 182. 
(Pela ordem.) Pags. 211 e 212_. 
(Orça.mento do Ministerio da. Fa1.enda.)Pag. 227. (Pela ordem; orçameneo do Inleríor.fl>ag. 354. 

(Pedido de oxon<:lraçilo do logar de membro cU. 
commlseão de orça.mento.) Paga. 372 e 373. CupeMioo de elquelra: 

(E~pllc~~ pessoal.) Pag. 316. 
(Explicaçiio pessoal.) Pags. 39i e :392. 
(Apparecimenío da peste bubonice. em Santos.) 

Paga. 44t e 442. 

(Pc~la. o~dem; orçamento da Recei~.) Pags. 
506 e 507. 

(Arrecadação dos impostos de con;umo.) Pagos, 
678 e 679. 

- (Pcli>. ordem ; orçamento da !{aceita .) Pag. 504. 
(Comrnunícação relati••a:tonã<> eomparecimenkl Edmuudo da Fon.eca: 

do Sr. Deputado Oliveira. Braga ás sessõe•)• 
Pag. 5!0. 

(Pela ordem ; orçament-> da Guerra.) Pag. 7!9. 

(Appa.recimento da pesle bubonica em S~lliol.t 
Pa.g. 443. · 

(Pela ordem; tarifa das Alfandegae.) Pag, 732. Eduardo Ramo-.: · 

Calos~ r .. •: 

(ComiDunicação :-abtivo. ao uiio compareci
mento do Sr. Depu~alo Campolina áBtleasões.) 
Pag. 20. 

(Orçamento do fliiníaterio dll. Induat~io. e Viaoão.} 
Pags. i13, 114, i15, H6, H7, HS e H9. 

(Pela ordem; orç:ur.ento da. Viação.) Pags. {78, 
f79, 180, i8i , 229, .230, 231, 23.2, 233, 245, 246, 
247, 248, 249 e 2.52. 

(Pela ordem ; orçamento da Receita . ) Pag. 497. 

Ca••lano do l'W~.cimento: 

(Reorganlsação do Poder Judieia.rio uo Dill&de&o 
Federal.) Pags. 37 e 38. 

(Pela ordem,) Paga . 45 e 46. 
(Pela ordem.) Pag. 47. 
(Orçamento da Fazenda). Pags. 273 e 274. 
(Pela ordem.) Pag. 586. 

(Tarifas do.s Alfe.ndega• ·) P ags. 595, 596, 604, 
621, 6.22, 623, 624, 62<>, 626 e 627. 

.(E::plicação p~ssoal.) Paga. 674 e 675. 
(Pela ordem.) Pag. 726. 
(Pela ordem; tarifa das Alfa.ndegas.) Paga. 

732 e 733. 

(Pela. ordem; orçam9nto da Viação,) Pag. 245, 
(Convocação de sessões noc•urnas. ) Pag. 288. 
(Pela ordem ; · orça•oento tio Interior .) Paga. 354 

e ~. · Eoéae Martfo•: 
(Orçamento da. Receita,) Paga. 363 e &31. 
(Pela ordem.) Pags. 426 e .427. · 
(Pela ordem.) Pags. 4.J7 e 468. 
{Pela. ordem.) Pag. 483. 
(Pela ordem; orçamento da Receita..) Pags. 499 

e 500. 

(Explicação pesao<~!.) Pags. 193, 194, i9S a 196. 
(Pela ordem.) Pag. 206, 
(Pa \"a uma explicação ao s~. Deputado Seabra .) 

Paga. 2.21 e 222. • . · 
(Pela ordem; orça,mento da Viação.) Pag. 229. 

{Dispensa. do cargo de membro da Commissão Francl•co GliceiP"Io : . 
de Orçamento.) Pag. 540. 

(Pela. ordem,) Pag. 659. 
(Arrecadação doa impostos de consumo.) Pags, 

686 e 6S7. 
(Pala ordem.) Pag. 735. 
(Negoeios poli~icos de Malto Grosso.) Pags. 736 

e 737, 
(Pela ordem.) Pngs. 779 e 7SO. 

Coelho Cin~l"~: 

(Pela. ordem.) Pa.g. 44.. 
(Pela ordem,) Pag. ~. 

(Arrecadação dos impostos de consumo.) Paga. 
343, 344, 345, 680 e 681. 

(Explicação pessoal.) Pags. 373, 374, 375 e 
376. 

(E:~:plicação pessoal.) P a.gs. 397 e 398. 
(Emp~stimo interno de iOO.OOO:()()(}$ para. a.u

icilios li Ia,-oura..) Pags. 407, 408, 409· e 4t0. 
_(Apparecimento da peste bubonica em Santos.) 
~~.~e~. .., 

(Reforma de artigos do Regimen~ Intertio .·ftita~ 
ti-vos ao proceaso de veri.1lcação de. ·poae·res.) 
f~· 488 e -t~. · : _ · _ ,_ . . . : _, •· 
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VIII lNDICE 

(1-:xplícacãope~son.l,) Pag. 19(1. 

(E~r,!ic~ção p~ssoal.) Pngs. C.S5 ~ Gi'fi, 

(Hcctillc~050 :\ nm seu UÍSCIIt'~O.) r~,. G',lj, 

l~ronchco @fl: 

(Orçamentr• do l\lín'stct·ioda Industl'iae Viadío.) 
Png:;. ;--,;, a 5r,, 

(Pela m·Jem ; orça me!:. to da Viação.) T'af!B. H'l 
<) 25ú. 

(Sub,·e a acta.) PAg. -lô7. 

{Pela 01•rlem; orçl'mcnlo d~ Jteccíta.) Pags. 
492 ~ JQ;~. 

(Arl•ecr,Ja,:ão dos ímpiJsto,; de coMumo.) Pags. 
518, 510 ":;zo. 

(Pela or.lcm; Í!ll[lOSlf·i' d(• CIID<ttmo.) Pr.g. j(l::;, 

{Suapen•ão <la cxec11~<io tl!L llli <lo imposto ter
ritorial em )li nas Ge··~cs.) Pn;:o. iH c 7ii:i. 

Golclino Lo•·eto : 

(Pela ordem.) p,\:;. 3·18. 

(;nlcfoo CarV;t)hnl : 

(Arrecadação rlc•s impostos de consumo.) Po.gs. 
21, 22 e 23. 

(Pedido de dispens~ tio c~rgo de mernlJro ele 
Commissão.) Pag. !61. 

(Or~am~nto da Fazenda.) Pags. 242 e 2·13. 

(Pel~ ordem.) Pag. 3-!8. 
(Orçamento da Receita.) Pag. 400. 

(Explicaçiio pes~oal.) P;cg. 4C•7. 

(Decla racão de votn .) Pag. 4~6. 

(Apparecimento da pe.,te bubonica em 
PDgs. 440, 44!. e 4-14. 

(Pela orJem.) Pag. 520. 

SarttQs,) 

llent>1€JIU" Vnz : 

(Pela ordl'm i orçamento do Int0rí?r.) Pag, 
:)ê)l\, 

Jll.wcdla de S:í : 

(Pela ordem: orgamenlo da Vío.ç5.n.) Pag. i7Q. 

(Sobrt· u o.ct.,,) Pag-. i9ri. 

(Pela ordem; orçamento da YiaçiTo.) Pago. 24Q. 

(Rcorganísação do' r1uadro de ofl'tciaes comba· 
tentes da Armada.) Par;. t;-10, 

(E:xplícaçã" pcsso~l.) Pag-s. 55S e 550. 
(Explica~ão pessoal.) Pags. 503 c 5\J±. 
(Ol'':~mento da ~(arinha,) l'ag;;. 687, 68~ o üSO. 
(Declara,,;:,., de ,·r,to :íect·c:~ da 1·~vera!io do 

Sr·. Scm•d,, llo Corr,\a para o quadro efl'ectivo 
do J·::ro,·dto.) Pag. 771>. 

lrlnen ~lnchn•lo: 

(Or~amento do ~Iinisterio da lndttstria e 
Yiação.) Pags. (;5, GG, G7 e 68, 

(Peb ordem; orçamento da Yiação.) Pa~s. 118 
e 17~l. 

(Contaaem d<: tempo de servico aos mcdicos de 
2" ci:lsse do Cor·po de SauJe da Ann~da.) 
Pags. 100 e 191. 

(Pela ordem; orçamento do Interior.) P~gs. 354 
e 337. 

(R~presen tação da Sociedade União do$ Pro
pt•ietari~s sr,~r~ o uso do hydrometro.) 
P~.gs. 3o! e ,G·.;, 

(Peb ordem; orçam~nto da Receita.) Pag. 505. 
(OrçamP-nto do ::\Iinísterio da Marinha.) 

Pags. 696, 69i, 698, 600 e 700. 

.João Dantas Filho: 

(Pela ordem.) Pag. 23f. 

(ArrecAdação dos imp~~tos de consumo.) Pags •• João de Siqueira~ 
542. 5f3, ::; !G, ôi7 ~ G78. 

(Pela ord~m.) l'ilg. 544. 

(Declaração de voto.) Pag. 514. 
(Tarifas 1la s Alfandegas e Mesas de Rendas.) 

P~.gs. 620 e 6.2L 

(Orç~mento do ?.Linis teric. da M:.:n·inb". ) Pa;. 
689. 

(P~h ordem, ) P~ C". 70i. 

(Reor~anisa'-ão do Poder ,Judiciario no Distl'icto 
Federal.) PDg. 52L 

(Peb ordem.) Pag . 536. 
(P e l:t ordem.) Pag. 603. 
{Pela ordem,) Pags. 724 e n5. 
(t{egocios políticos de ~ratto G1•osso.) Png. 737. 

(Pela ordem.) Pag. 788. 

(Declaração de vota.) Pag. 72-3. José Mariano: 
{Pela ordem.) Pag. 731. I p (Negocias politicos de Pernambuco.). ngs. 2:J4 
(E-.:oneraçiio do c<>rg.o de membro da Commjssão e ·255. 

incumbida da Reforma EleHoral.p'aga. 77G,j (Re~ol·ma de arti:J_os do Re-.~_imento Interno re-777 e 778. l ... hti-.os AO proces<O de verificação de podere>.) 

Hcnrique,Voalladares: 

(Recti!\ceção ú. a c to..) P;~g. ~, 
(Explicação :pes$oa1 .• ) Pag.- 540. 

Pags. 490, 401, 547 e 548, 
(Pela ordem; orçamento da ReceitA.) I'ags, 

G 500. 

(Pcl~ ordem.) Paga. 57'1 e 575, 

S03 
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lNDlCE IX. 

.JuUo de l\lello; 

(Para uma explica.ção pMRo<\l.) Pags. 2v4 
205. I 

Mnloq11ftts Gonçalves : 

e (Negocio., politicoa de Pernamllvoo.) Pag. 

Morcolino Mourn : 
Louro l\lüller ; 

(I'ela ordem; orcamento da Receita.) Pag-. 502, 
(!'ela ordem.) Paga. 508 e 50~. 
{Reforma. de ar t.ígos do Regimento I11tet•no l'e• 

!ativos ao proce••o de verificaçí:io de poderes.) 
Pag. 54\J. 

(Negocias políticos de Ma.tto Gl'OSIO.} PagK. uOll 
e600. 

(Pela ordem; orçamento da Guorra,) Paga. 7!9, 
72U e 72t. 

(Peb ordem; orçamento UIL Marinha.) I'ng. 784. 
(Pela nrdem; creacão de log::tres na. DirecLoria 

Geral de Saude.) Pag~. i87 e 788. 

Leoncio corr•t7a & 

(E:tplicn~ão pesso:~.l.) Paga. ~l);) e 200. 
(Or~a.mento d:~, Receita.) Png. 48.:?. 

Leovlglldn F H guelras: 

(Orcamento do Ministerio da 1ndustria e 
Viação.) Pags. 24, 25, 1!2 e 113. 

(Pel:l ol'dern.) Pag. 177. 
(Negocias políticos <la Bahia,) P:~gs • .2151 2iG, 

217, 218, 219, 240, 288, 289 e 372. 

Luiz 4dolplto : 

(Autorisação ao Governo para despender com 
a repara~ão do material Jluctuante da Ar
mada as economias effectuadas nas diversas 
ve~bas do Orçamento ela Marinha.) Pags. S, 
4 e 5. 

(Pela. ordem.) Pag, 23. 
(Arrecaduçâ<' dos impostos de consumo. ) 

Paga. 23, 24, 62, 63 e 547. 
ti-l'ego~ios politicos de Mo.tto Grosõo.) Paga. 23\l, 

240, 605 e 736. 

(Orçamento da Fazenda.) P~gs. 243, 305 e 
306. 

(Pela ordem ; orçamento cb Fazenda.) Paga. 
346 e 348. 

{Pagamento aos Drs . Francisco Antunes 1Iaciel 
e Arthur AntiHie~ Maciel da ímportlinllia do 
g :tdo fornecido ás forças lega.eg dttrnnte a 
revolução de i893 a 1895.) Pngt!. 4i(), 4~0 
e 4.21. 

(Pel9. ord~m.) Pags. 430e 43!. 
(Pela ordem ; orçamento da Receita.) Paga~. 

513 e 514. 

(Tarifas das Alfandegas.) Pa:gs. 604 e G!ll. 
(Pela ordem.) Pag. 701, 

(Orçamento da. '!leceita.) Pags, 3i:i'7, 358, 350, 
360 1 36i e 362. 

(!'ela ordem,) Pag. 78~. 

Mntta 1\Jacbado; 

(Pel11. ordem; orça.ment<> da. Reeelte.,) Pe~, 4991 
5(10, 507 e 508 , 

(Explicação pessoal.) Pag. :ros. 
l\lcllo Rego : 

(Pela ordem.) Pag. 434. 
l\lillton r 

(Reorga.nha.çil:o da Poder J udioiario no Dis
tricto Federe.!.) Paga, 43 e 44. 

(Pelo. ordem ; orçamento da Viação,) Pag. 178, 

Moreh•n Alve>õ : 

(Explicaç1Lo pessotl.l.) Pag , 686. 
Neiva: 

(Or~amento cio Ministerio da Tnd11stria e 
Viação.) Pags. 25, 2õ, 27, 5S, M e 55. 

(Or~amanto do Minislerio da. Fiizenda.) Pngs. 
2Z2, 223, 224, 225, 226 e 227. 

(Orçamento do Ministerio do Inte1·ior.) Pags, 
253 , 254, 275 e 276. 

(Req11erimento do~ trabaJI,adores da Alf.,ndega 
da Bahia pedindo auginel:ltO de !alario.) 
Paga. 318 e 31\l. 

(Arrecadação dos impostos dê consun\o.) 
Pags. 342 e 343. 

(Pel& ordem; orçamento do Interior.) Pags. 354 
e 355. 

(Orçamento da Receita.) Pa!;S. 362, 363, 400, 
41.4 e 415. 

(Pü:~. o~dem; orça.men\o da Recciia.) Pag. 4()3· 
(Pro1·ogação da bora da sessão.) P~g. 5()g, 
(Pa gamento aos Drs. Francisco e Artbur Ma-

cid da importancia. do gado fornecido às 
forças lega~s duran te a revolução de i893a 
-1895.) Psg. 651. 

tpelo. ordem.) Pag. 68~. 
(Orçamento do Ministerio da Marinha.) Pag.690. 

Nilo Peçanha ~ 

(Pela. ordem.) Pag, 73 , 
(Pela ordem,) P~gs. 10ti e i07. 
(PeJa ordsro i ()rçame nw· da ViaQiin.) Pags. f8i . 

e 233. · · · . · 

(!.'~la ordem,) .Pl!.S.' 206;_ ·-
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{Pela ordem,) Pag. 252. 
(Ar..-ecadação dos impostos de consumo .) 

Paga. 3(}2, 3'0\8, 399 e 547. 
(Pela ordem.} PagF. 426 e 429. 
(Pela ordem; impc~~os de consllmo.) Pag. 705, 

(Pela ordem.) Pag. 52. 
(Pela ordem,) Pag . i OS. 

(Peb ordem; orçamento da Yiação.) Paga. 181 
e -182. 

(Ksu·ada. de Ferro de Co.talão a Palmas, em 
Goyaz.) Pag. 31S. 

Padua Rezende : 

(Orçamento •h Hinísterio da Industl'ia. e 
Viação.) Pags. ~s, 69, 70, 71, 72 e 73. 

· (Pela ordem; orca.:nento da Viação.) Pag, 230, 

:Paranho• Montcue8'I'O : 

(Pela ordem.) Pa<. 38, 
(Pela ordem.) Pag. 46, 

Paula Gulmariie• ; 

(Acerca. de um die ~u~so so b~e o orçamento da 
Gue<•ra pronunciado pelo Sr. deputado Bar
bosa. Lima.) Pags. 775 e 776. 

Paula l\a.mos = 
(Pela ordem.) Pa;g. 106. 

{Pela ordem; orçamento da Viação.) Pags. 177• 
180, 229, 23i e 245. . 

{Pela ordem; orça:nento da Fa~"<enda.) Pag. 347. 
{Pela. ordem ; orçamento do Interior.) Pag. 356. 

{Pela ordem ; orçamento da Receita.) Pag. 495 
503, 504, 505 e ~ )6. ' 

(Pela ordem ; tal.'ifa. das A.lfa:n.degas.) Paga. ô02• 
603 e 73i. 

(Orçamento da Marinha..) Pags. 734 e 735. 

Paullno de Souza .,Junior- : 

(Sobre a aota ; explicação pessoal.) Pags. 6'74 
e675. 

Pr-esidente: 

Paga. 2, 8, 2i, 27, 37, 38, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 
56, 83, 90, 91, 105, 106, i07' 1i9, i61' 179' 
18;!. t8i, 182, :187, 204, 206, 2H, 212, 213, 222, 
227, 229, .230, 23i . .233, 234, 242, 244, 245, 
246, 248, 249, 250, 25i, 252, 253, 305, 319, 
320, 342, 345, 346, 347, 348, 355, 357. 389, 
392, 42.5, .427' 429, 430, 43J., 434, 4::!6, 440, 
444, 4trT. 468;·4&?, 470, 486, 492, 49~, 495, 

.,.. ' '·. 
\ 

4\)1), 400. 500, 50t, 502: 505, 50õ, 508, 509, 
517, 5i8, 5i9, 520, 540, 544, 545, 549, 510, 
573, 574, 575, 586, 587, 60·1, ti09, 627; ü.28, 
689, 648, 675, ()(Jj), 700, 701, 705, 718, 719, 
723, 725, 726, 73-!, 737, 776, 779, 787 e 788. 

Rangel Pe&t:ana = 

(Negocios políticos da actualidade,) Pags. 198, 
i99, 200, 201 e 202. 

(Orçamento do Interior.) Pags. 284, 285, 286; 
287, 306, 307, 308, 309, 3i0, 3ii, 312 e 313. 

(Orçamento da· Fazenda.) Pa~Q. 299, 300, SOi, 
302, 303, 304 e 305. 

(Esplícaç.ão pessoal.) Pagg. 49! e 492. 

!Rodolpho Abreu : 

(Pela ordem ; orçamen~o dl). Via~ão,) Pag. 251. 
(Pela ordem,) Pag. 356. 
{Pela ordem; orçamento da Receita.) Pags, 498 

e 490, 
(Pela ordem; tarifa das Alfandegas.) Pag. 731. 

Rodolpho 1-aba::ão : 

( Communica.ção relativ!t. ao não compareci~. 
mente do Sr. deputado Francisco Alencastr o 
ás Mssõea. ) Pag. 90. 

(Pela ordem; crçamento da Viação.) Pags. 179 
e 180. 

(Orçame~to da. Guerra..) P~gs. 559, 560, ~1, 
562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 56'<1, 5;0, 
57:1., 572 e 573. 

(Pele. ordem; or~amento da Guerra,) Paga, 720, 
721, 722 e 723. 

Rodrigues Dor-ia : 

(E:!{uiparação do n]J.mero de !)reparadores da. 
!!acuidade de Medicina da Bahia ao da Fa· 
culdade de .Medicina do Rio de Janeiro.) 
Pags. 27 e 28. 

(Or~3 m<mto dG Ministerio do Interior.) Paga. 23T 
e 238. 

tlií. Freire: 

( 

(Pela ordem; orçamento da Via~ão.) Pag. 233. 
(Mndanço. da Capital cia. Republica para. a. 

cidade de Minas.) Pag. 3!8. 
(Reforma do Poder Jndiciario no Districto Fe

deral.) Paga. 653, 654, 655, ~' 657, 658 
e 659. 

Seabra: 

. (Pela ordem.) Pa.gs. 116 e if.7. 
(Negocio11 politieGs da Bahia.) Pags. 189, i90, 

196, i97, 289 e 290. 
(Expliea(;ã.o pessoaL) Pag. 206 . 
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(Para uma e:tplicacão.). Pag. 222 . 
(Sobre a acta.) Pag. 391. 
(Pela ordem,) Pag. 468. 

ISerzedello Corrêa; 

(Arrecadaçii<~ dos impostos de consumo, ) 
Pags. 63 e 64. 

(Pela ordem; orçamento da Fazenda.) Pag. 3~7. 
(Pela ordem; orçamento do Interior.) Pag. 353· 
(E~plicação p&ssoal. ) Page, 376, 377 e 378. 
(Explicação pessoal.) Pa.gs. 400, 40!., 402, 403, 

4.04 e 405. 

(Orça menta da Receita.) Pags. 4.83, 484, 485 
e 486. 

(Pela ordem: orçamento da Receita.) Paga. 493, 
494, 495, 502, 50!, 505, 506, 5!2, 543 e 544. 

(Arrecadação . dos impostos de consumo.) 
Pags. 546, 5-H, 681. e 682. 

(Declaração relativa á lei do orçamento da 
Receita.) Pags. 59! e 592. 

(Tarifa das Alfandegu.) Paga. 601 e 602. 
(Explicação pessoal.) Pag. 726. 
(Pela ordem ; ta1•ifa llas Alfandegas). Pag. 732. 
(Suspensão da execução da lei do impost.o ~er-

ritorial no Estado de Minas.) Pag. 774. 
(Pela o~dem; orç.,.mento da Marinha.) Pags. 784 

e 785. · 

Thnotbeo da Co01ta: 

(Pela. ordem; orçunento ua Viação.) ?ag. 2i7. 

Tost.a: 

(Rectit!cação á aeta.) P:..g. 2. 
(A~recadação dos imposto~ de consumo.) 

Paga. _6, 7, :lêO e 161. 
(Sobre a aota.) Paga. 89 e 90. 
(Rapresentaç.ão da. .A.aaoci~ão Commercial do 

Rio de Janeiro ~obre a lei de impoatos de 
·consumo.) Pags. 212 e 213. 

(Peia ordem.) Pag. 244'. 
(Pela ordem; orçamento do Intedor.) Pag. 353, 
(Arrecadação dos impostos de consumo.) 

Pags. 393, ~. 395, 396, 397, 675,676 e 677. 
(Pela ordem; impostos de co~umo.) Pag. 705, 

Vergue de Abreu I 

(Negocias politic04 da actualidade,) Pag•. 20.2• 
203 e 2\lt, 

Vlctorl.no Montelc-o r 

(Peln ordem; oreamento da Viação.) Pag. 251. 
(Pela ordem.) Pa.g. 724. 

Xavier da l!llhrelra * 
(Projecto de au:odlios á la voara e cla!15es annexas.) 

Pags. 778 e 779. 
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MATERIAS CONTIDAS NESTE VOLUME 

4\.ccutunlnçilo das funor.Qcs d~ auditM de 
guer.ra pelo juiz seccional, na, capitaes dos 
l':~t:1do~ nnde niio ei teja CL'eadt) nquelle cargo 
privMivo. ( Projecto n. 23 p, de 1899.) 
Png . .2S. . · 

Administração do Asylo dos Invalido~ da 
P a t1•ill, (Projecto n. 18G A, de :1809.) ·Pags. 33 

,e 3!. 

Alte rAções tHI lei org:m ics. do Supremo 1'ri
hunn.l l<,eder nl. (Projec t<> n . 4G A, de 1899.) 
Pags. 5, 5! , 52 e 120, 

App~recinlento da pc~te buhonica em 
Santos. Pt1gs. 440, 441, 442? 443" 444. 

i\ .rrecadnçiio dos impostos de consumo. 
(Projcoto n, 177, de iSOO.) Pag~, 5, 6, "/, 21, 
2~, 2~ . 24, 61, 62, m. 04, 01, 92, 93 , 94, 95 . 
9(\, 97, \JS, 90, i GO, i Oi, i02, :103, 104, 105; 
i 5L\ :t i>i , 152, 153, 15!1 155, i51l, i57. !58 
159, 160; l.Gl, 25.2, 253, 2:l'), 2<Jl ' 2()-2; 293; 
294. 342, 3H, 344, 345, 39-Z, 393, 394, 385, 
396, 397, ~s. 399, 417, 4E.õ, 426, 427, 428, 
429, 430, 43i, 432, 433, 484, 435, 436, 447' 
448, 449, 450, 451, 452, 45~, 45!, 155 456 
457, 458. 459, 5t8' 520, 540, 5!1 ' 5-12. 515'. 
51º, 5!7, 628, 629, 6:30, 631 , 632, 633 , 634, 
fj/<l, 676, 611, 678, 67~ , 6SQ, 68 1, 6S2, ti83, 
68~ , 6S5, 6:36, ~7. 70i, 703, 704, i Cq, 706, 
707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, t f4, 715 
7~6. 7 !7 e 7iS. · · ' 

~~tQI"i!iQ~ilo ~ 

4 0. Pode! Executiv~ parn mandar pagar a gra-
1aflcatao de engaJado a<> <!I :-1° sS:rgepto do 
cor po de opera r ios mili lar~s do Arsenal de 

, Gucrl'a da Capital Feder al, Augusto Candido 
Pereira Bapt ista. de Oli <!!ir~. (Prpjeçto n. i78, 
de 189:1, ) P ags . 3, 51 e 57. 

Ao Governo para despender com a. r eparação do 
material ftnduan te da A.r l!líld4 a$ ~CQnowias 
effecLuadas nas diversa.e rerba.s 4o or~a., . 

ment-a da Marinha para o J>resen lc e~cl·cicio . 
tprojecto n. 42 ,\.,de 1899. ) Paga. 3, 4 , 5, 51 
e 119. 

Ao Poder E::<ecu li v a para caos ldaraL' inter-
. rompido& pot Ires annos os pra.zos do con

t racto celebra do com a Compo.nhh Vi~cão 
Ferrea e Fluvial dP. Toca ntins e Ara gunya., 
para :~ construcção da lin ha de Alcobaça ú 
Pr:~la da R ainha. (Projecto n. 185, de 1899. ) 
Paga, 21., 52, 61, i OS e iC-9. 

Ao mesmo
1 

par:~ r eadmittir no l ognr de i 0 

o!llcial da Secretaria da Jus~lça e Negocias 
In\crior cs o cidadão Augn~to Henrique da 
Almeida, (Projecto n. i 64, de 1899.) j:'l}gs. 2~, 
5~ e 57. 

Ao me3mo , para dispensa\' os direitos de im
JlOrtação de 450 l.nn.,larlas d A malel'ial me
tallico da empr,;za Parahyba 'V ater Company, 
aestinado ao abasteciment o de a~ua da cidade 
da Parahyba, (Project-o n. iõ5, de 1899. ) 
P o.gs. 37, 53 e 789. 

Ao mesmo, para a brir o credito de i :614$935 
para pagamento do escrivão ~ecclonal do 
Jf.stado de &. Paulo, Antero Gomes Bar bosa. 
(Projecto n . :IP3 )!), de 1899.) Pag . 5l. 

Ao II).ESI!l o, para abrir os cr~~tos necessarios: 
para a pago.>nerito do lente catbed~atico <ia. Fa
C!Jldac)e d~ !Jedicina do Ric de J a nei.t·o, Dl'.Hi
l ;ui!) d e Gquv~a ; pa t·a -o premio a.o ' b~cbarel 
José A11 gusto Barre to de Mello Rocha; ]Iara 
Q premi~ ao pr. Tito dos Passos de A!meida. 
Rosa. (Emendas ao proj~cto n. 103E, de 
1899.) Pags. 51, 121,6-18, 6õ2 e 786. · 

i\.o !)\t~Q:!o, par<! !J!.and~~· pag?-r aos Drs. Fran
cl~co e Artllur Antune~ Mn.ci~l a qul!ontis. de 
385:500$, ilnport~-nci;\ <l,.o gad.o for~~ido ás 
forças legae~ (iurante a refoluçl!o de 1S93-1895. · 
(P rojec1-o n . 205, de 189.3.) ?'ags. 270, ·4:1.8, 419. 
42Q, 421 , 422, 423? 42~ , 425, 64.9, 65(} e 651, 

Ao mesmo, pa ra r~:formar o regulameut..Q dos 
ínstitut.os de ensino ::nili~e.r do' Ex_ercito . 
{Projecto I!· 202, de 1899.) Pag : 294-. 
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.A.o mesmo, para abl'it o chd.it·• necessado para 
p~g-~rn.«n~o ao almirante Jernr!ymo Francisco 
Gvuç,uves da diller~n~a de vcncimen~os de~dA 
a <iat~ de oua reforma até a 1le """ rever<i'(o ao 
8el'l'ico actil'o da Armado.. (Projccio n. 2i2. 
d~ iB99.} Pags. 46') e 4.62. 

À<i mesmo. para ahrir o credito d~ 200:000$para 
o m!lior desen \'Ol 'Vímenw do I nsti tu to Baderio• 
logico da Directoria Geral de Saude Publica, 
ll.fim dé organisar o serviço de preparo.cão 
de serums preventivos e curali,·os. (Projecto 
n. 215, de iSW.) l>ags. 517, MS e 519. 

Ao mesmo, para. abrir o credito necessario para 
pagamonto de \'encimenloa aoa profeesores do 
Colleg-io MilHar, ca,pitão de fragata A. A. 
Lima Barros. capitão-lenente J. M. Algermon 
Scbieffer, major Alexandre C<trlos Barreto e 
t• \eneMe da Armad:.t 'l'hemistocles Nugu~ira 
Savio. (Projecto n. 130 A, de 1S90.) Pag. 651. 

Ao mesmo, para abrir o credito neces!arío 
pua p~gamento dos i'uizes de direitos no
meados após a pt·pma gação cla Constituição 
da Rapublicll, porém antes da organisa.~ão 
judicíaria do respectivo Estado, (I'rojecto 
n. 221, de 1899.) Pags. 771. 

Ao meFJJno, pa1·a dispensar os direitos de A.lfa.n
deg:.t pa~a. volumes importados pela Santa 
Casa de ~1isericordi3 de Florianopolis, em 
SantaCatharina. (Emenda ao projeclo n. 138, 
de 1899.) Pag. 'ttiil. 

Ao mesmo para dispensar direi,os de impor
ba.ção para o ma.terial de en&ino illlporbdo 
pelo Collegio de S. José de Lages, no Estado 
de Santa Catharina (Emenda ao pNjecto 
n. i55, de 1899.) Pag. 789. 

Auxilio á lavoura e classes annexas. (Projecto 
n. 222, de 1899.) Pags. 778, 779, 780 e 781. 

Coneeesãó: 

De enmes ,paroiaes, até 31 de dezembro de 
i9GO, aos estudantes que 1enham sido appro
'Vados em uma ou mais materias do curso 
preparatorio exigido para a matricula na$ 
escolas de ensino superior. (P ro.)ecto n. 146 A, 
de 1899.) hg·a. 3, 51 e i20. 

De vencimentos de 1. o tenente da Armada e 
graduação de capitão-tenente ao patrão-mór 
do A.rsenal de Marinha da Capital Fedel."al, 
R.aymundo Nonat<i de Carvalho. (Projecto 
n. i37 A, de 1899.) Pags 50 e 120. 

Para. todos os eft'eitos, aos pa.kões-móre• no
meados nos termos da lei n. 418, de 9 de 
dezembro de 1897, as vantagens e regalias 
conctldidas aos officiaes das classes annl:!xas 
da Armada Nacional. (Sub<tit.utivo ao pro
j~cto n. 13i, de f899.) Pags. 50 e !20. 

De privilegio, por 60 annos, a Alexan dr& d 'All'i 
e Raul de Sampaio Vianna, par;l. a con
strucção, uso e gozo de uma estrada de fer1•o, 
qne, de Santartlm, no Pará, v;).. á Cuyabá, com 
um ramal para a fronteira. boliviana. (Pro
jecto n. 210, de 1899.) Pags. 459, 400 e 652. 

<:ontasem : 
De tempo de se~viço aos roedicos de 2~ d asse 

do Corpo de Saude da armada. (Proj~cto 
1!• ~97, de 1899.) Pags. !90, 1.91, ~27 e 228. 

Ao t,,nente Manoe1 Joaqu<m Machado, para. 
todos os etreito~ do tempo que Ih~ tenhJl sido 
descontado em nrtude da copart~Clpaçao co_:n 
a revolta. de !) de •etembro. (Prcjecto n. 20;,1 
de JSQO.) P::.g-s. ::337,338, 339 e 340. 

Ao to otftdal @.posentado da Administração dos 
Correios, João Xavier Dutra, do tempo que 
gerviu como pratic:mt~ eit1·anumerario da. 
mesma repartição. (ProJecto n. 207, de 1899.} 
Pag. 410. 

Para os elf'eitos da apo~entadoria, ao bacharel 
José Joaquim de. Miranda e Horta, do t~m~o 
de serviço efiectivo prestado em comm1ssao 
<lo ~linisterio da. lndustria e Via.çi:io. (Pro
jeck n. 208, de i89\l.) Pa.gs. 4t0 e 411. 

Para o e(feitu ela fixação dos vencimentos de 
inactividade do engenheiro Aug11sLo Tei~ei~a 
Coimbra do s~rviço pelo me~mo prestado em 
di versM' com missões do~ 1.Ii o.isterios da In
dllstria e da Fnzeo.d:l. (Projeclo n. 209, de 
1899,) Pags. ·1iie 652. 

De tempo de serviço para oa efl'eitos de sua.s 
gratificações e jubilação, ao Dr. i\fanoel de 
Magalhães Couto, lente ele francaz do .Ex
ternato do Gymnasio Nacional. (ProJecto 
n. 2'20, de 189~.) Pags. 691, 702 e 703. 

Convocacão de sessões nocturnas. Pags. 
288, 345 e 346. 

Crea~ão de mais dous olli.cios de tabel~iãea 
de notas no Districto Federal. (ProJecto 
n. 77 B, de iS99.) Pags. 320, 648 e 6!9, 

Credltoe: 

De !:616$935, ao Minister io da J.uslica e Ne
gocios Interiores, supplementar a verba. n.U 
-Justiça Federal - da lei de 31 de dezem
bro de 1898. (Projecto n. i03 1!:, de 1~99.) 
Ps.gs. 3 e 1.1..9. 

Da 5:!505, ao Minis leria da Justiça e Negoeios 
Interiores, supplementar á verba n. 9 do 
art. 2o da. ·rei de 31 de dezembro de i898 • 
(Projeclo n. i50 B, de 1899.) Pag. 28. 

De 3:350$, extraordinario, a.o ~inisterio. ~a 
Guerra para pagamento de d•ar1as ao capJtao 
reform~do Carlos Augusto Ferreira de A.s
sampção, como inspector, que foi, da R~par
~i~ão Geral dos Tel~graphoe. (ProJecto 
n. H7 A, de i899.) Pags. 30 e 31. 

D~ 27;000$ ao Ministerio da Justiça e Negocias 
Interioreà, aupplementar iÍ. rubrica- Corpo 
de Bombeiros- da le1 do or~amen_to de 3i 
de dezembro tle 1898. (Projec\o n. 142 A., dll 
1809.) Pag. !43, 

De 1:666$666, ao Min.is~erio da. Guerra, para 
paglUllento de vencimentos ao professor da. 
E~ola ~Iilitar, João Bernardo de Azevedo 
Coimbra. (Projecto n. 196, de i899.) Ps.gs. 148 
e 652. 

De 2.9iS:861$445, ao Minísterio da Fazelli 
para. pagamento de credores por exerci!$ 
lindos. (Projecto n. i43 C, de 189\1.) Pag. 1: 

De i.020;000$, <~special, ao Ministerio da~ 
dustria e Viação, para. a liquida.çiio de~ 



INDIOE XV 

tiva dos compromissos contrahidos com as 
companhias de navegação que transportar~m 
immigrantes da Europa para o nosso patz. 
(Projecto n. 217, de 1899.) Pags. 769, 770 
e 77L 

Declaração de voto. Paga. 436, 501, 
509, 514, 538, 556, 590 e 773. 

Directoria do Pombal Militar. (Projecto 
n. 199, de 1899.) Pags. 239, 244 e 5ii . 

Direito de praticar a advocacia para aquelles 
que exercem ou exercerem os cargos de Se
nador ou Deputadl) Federal. (Projecto n. 218, 
de 1899.) Pags. 604, 605 e 701. 

Dispensa da idade exigida pelos regulamentos 
aos ofilciaes e praças do Exercito, que reque
rerem matricula nos institutos de ensino 
militar. (Projecto n. 70B, de 1899.) Pags. 57 
e 58. 

Emendas: 

Apresentadas ao orçamento ela despeza do Mi
nisterio da Fazenda. Paga. 17, 18, 19, 34 e 35. 

Ao orçamento da despeza do Ministerio da 
Guerra. Paga. 35, 59 e 60. 

Ao orçamento da deepeza do Ministerio da In
dustria e Viação. Paga. 388, 389, 412, 462, 
463, 464 e 465. 

Ao orçamento da despeza do Ministerio da 
Marinha. Paga. 412, 413, 466, 511, 512, 
535, 536 e 550. 

Ao orçamento da despeza do Ministerio da 
Justiça e Negocios Interiores. Paga. 536, 
537, 554, 555, 587, 588 e 589. 

Empresthno interno até . a somma de 
100.000:000$, em apolices da divida fundada 
da Republica, para auxiliar á lavoura . (Pro
jacto n. 2H, de 1899.) Paga. 407,408, 409, 
410 e 425. 

Estabelecimento correccional para adultos 
de ambos os sexos, e outro para menores do 
sexo masculino. (P1•ojecto n. 91 A, de 1899.) 
Paga. 320, 321, 322, 323 e 324. 

Equiparação: 

Do tlUmero de preparador<S da Faculdade de 
Medicina. da Bahia ao da Faculdade de 
Medicina do Rio de Janeiro. (Projecto n, 190, 
de 1899.) Paga. 27, 28e49. 

Dos vencimentos do sub-secretario e amanuen
ses da Escola Polytechnica da Capital Fe
deral aos dos empregados de igual cathe
goria das Faculdades de Medicina e de Di
r eito da União. (Projecto n. , de 1899.) 
Paga. 23'.) e 244 . 

Indicação para a reforma de diversos ar
tigos do R egimento da Camara, na parte 
relativa ao trabalho preliminar da vel'ifi
cação dos poderes dos candidatos e lei tos para 
este ramo do Congresso Nacional ( Pare0er 
n. 55, de 1899.) Pags . 287, 288, 387, 488, 
~00 , 547, 548,540, 550, 574, 575, 587e 703. 

Instituição de um Tribunal Arbitral entre 
os paizeR sul-americanos . ( Projecto n. 219, 
de 1899.) Pags. 662, 663, 701 e 702. 

Interpretação dos § § 6°, 7o e 9o do 
art. 72 da Constituição Federal, relativó a 
direitos e garantias conferidos a brazileiros 
e estL'8 ngeiros . ( Projecto n. 198, de 1899.) 
Paga. 188, 189 e 228. 

Legações do Brazil em Venezuela, no Japão, 
e no Equador e Columbia, regidas por en
carregados de negocios effectivos, sem secre
tarias. ( Projecto n. 165 B, de 1889.) Paga. 
32, 33, 61, 107, 108, 191 e 192. 

Licenças; 

Ao Sr. Presidente da Republica para retirar-se 
para fóra do paiz, e creditos para as des
pezas com a viagem do mesmo Presidente á 
Republica Argentina. ( Projecto n. 147 A, de 
1899.) Paga. 2, 3, 50, 61 e 191. 

Por um anno, com ordenado, para tratamento 
de saude, ao 4° escripturario da Alfandega 
de Manáos, Bernardo Pereira de Berrado. 
( Projecto n. 187, de 18'.)9.) Paga. 17, 37, 
52 e 57. 

Por seis mezes, com ordenado, ao cidadão An
tonio José da Costa Rodrigues, official e 
bibliothecario da Escola Naval , ( Projecto 
n. 97 A, de 1899.) Pag. 28. 

Por tempo indeterminado ao Sr. Deputado 
Appollonio Zenaydes, para tratar de sua saude. 
(Parecer n. 53, de 1899,) Pag. 28. 

Por anno, com ordenado, para tratar de sua 
saude, ao ofilcial addido da secretaria da 
lndustria, Antonio Manuel Xavier Bitten
court. ( Projecto n. 188, de 1899.) Paga. 
34 e 652. 

Por um anno, com ordenado, para tratamento 
de saude, a Manuel Joaquim Ferreira, por· 
tei~o a~dido da extincta Inapectoria de !is
cahsaçao de Estradas de Ferro. ( ProJecto 
n. 194, de 1899.) Pags. 147 e 652. 

Por um anno, com ordenado, a João das Chagas 
Rosa Junior, praticante da Agencia do Cor
reio da Estação Central da Estrada de Ferro 
Central do Brasil . ( Projecto n. 195, de 1899.) 
Pags. 147, 652 e 793. · 

Po1· tres mezes, sem vencimentos, ao pharma
ceutico do exercito Eutycbio Conceição da 
Maia, para tratamento da saude . ( Projecto 
n. 213, de 1899.) Pags . 511 e 652. 

Por tres mezes, sem vencimentos, para tratar da 
saude, ao telegraphista Lazaro Bastos . (Emenda 
ao projecto n. 195, de 1899.) Pag. 652. 

Por tres mezes, com Yencimentos, para tra
tamento da saude, a Ignacio Lazaro Bastos, 
telegraphista de ia classe da Repartição 
Geral dos Telegraphos . (Emenda ao projecto 
n. 195, de 18~9.) Pag. 793. 

Mensagens do Poder E:!:ecutivo: 

Relativa á n ecessidade de crear-se um posto 
Jiscal no porto da Tutoya, no Es~ado do 
Maranhão. Pags. 405 e 406. 
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Solici lando um credito especial de 1. 020:000$ 
para liquidaç~o de compromissos contrahidos 
com as companhias de navegação, que trans
portaram immigrantes. Pag. 440. 

Pedindo autorisaÇão para transpot·tar a impor
tancia da consignação n. 3'1 da verba i6a 
Material- do art. 19 da lei do orçamento de 
31 de dezembro de 1893, pat·a as consignações 
ns. 16, 26, 32 e 33 da mesm[l. verba. 
Pag. 691. . 

Solicitanc~e Qractitos Bi!PPlaman$a!'Ss, n~ impor
tancia de !17;920$509, p<p.'a ~iv ersas verbas do l\linisterio da Justiça e Negocias h}teriores. 
Pag. 736. 

Pedindo providencias p[l.ra que sejam aprovei
tados no corrent',l el:erci!;iO os creditas aberlos 
p~l'il occorrer ás despezas com a sub~titui~.ão 
d~ marcos arruinados ()l! desapparec1dos na 
fronteira do PerÍl e coP.l ~ demarcação da 
fronteira da Missões, na Republica Argen
tina. Pag, 736. 

Mudança da Capital da Republica para a 
cidade de Mina s no !!:atada de Minas Geraes, 
ou para outro ponto no Planalto Central. 
(Projecto n. 206, de 1899.) Pag. 3i8. 

125, 126, :127, 128, 129, 130, :13!, 132, 133, 
134, 135, 136, 197, i38, 139, 140, i4i, 142, 
143, i44, 145, 146, 357, 358, 350, 360, 361, 
362, 363, 364, 399, 400, 4i4, 415, 436, 437. 
438, 43), 440, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 
476, 4i7, 478, •1i9, 480, 48i, 482 , 483, 484, 
485, 486, 49i, 492, 493, 194, 495, 496, 497, 
498, 499, 500, 501, 502, 503. 504, 505, 506, 
507, 508, 509, 521 , 522, 523' 524, 525, 5~6, 
527, 528, 520, 530, 542, 5·!3 e 5í4. . 

Da deapeza do Ministerio da Fazenda. (Pro
jacto n. 144, de i 899.) Pags. 143, 144, 222, 
223, 224, 225, 226, 227, 242, 243, 272, 273 , 
274, 27õ, 299, 300, 30:1; 302, 303, 304, 305 , 
306, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 378, 379, 
380, 381, 382, 383, 384, 385, 38ü e 425. 

Da despeza elo Minis\erio da Mariqha. (Pro~ 
jecto n. 203, de 1809.) Pngs. 294, 295, 296, 
297, 634, 635, 63õ, 637, 687, 688, 689, 690, 
6\Ji, 696, 697, 698, 699, 70~, 734, 735, 781, 
782, 783, 78-1, 785, 786, 793, 794 e 795, 

Da despeza do Ministerio da Guerra . (Projeclo 
p. 18! A, de 1899. ) Pags. 530, 531, 532, 533, 
5:H. 535, 559, !?60, ti61, 552, 563, 564, 565, 
566, 567, 568, 559, 570, 57i, 572, 573, 609, 
610, 6H, 612, 613, 614, 615, 616, 6i7 , 618, 
639, 640, 641, 642, 6í3, 6!4, 645, 6!6, 647, 
6~8, 718, 710, 720, 721, 722, 723, 768 e 769. 

Do Estado da Bahia. P <tgs . 189, 190,196, 197, Pareceres: 
215, 216, 217, 2t8, 21\J, 288, 289, 290 e 
372. 

De Matto Grosso. Paga, 239, 240, 605, 606, 
735 e 737. 

De Pernambuco. Paga. 204, 205, 25í e 255. 

Orçamentos: 

Da despez[l, do Ministm·io da Inclush·ia, Viação 
e Obras P4blicas . (Projecto n. 133, de 1899.) 
l'ags. 8, 9, tO, ii, 12, 13, 14, 15, 16, 24, 25, 
27, 53, 5i, 55, 56, 65, 66, 67, 63, 69, 70, 71, 
72, 73, 74, '75, 76, 77, 78, 79, 80, Si, 82, 
83, 109, HO, i H, i12, H3, 1!.5, 1i6, 117, H S, 
119, 16i, i62, i6~, 164, i65' 166, 167' 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 174, :175, 176, 177, 
178, 179, 180, i81, 182, 229, 230, 231, 232, 
233, 234, 244, 245, 246, 247' 248' 249, 250, 
251, 252, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 
262, 263, 264, 265, 266, 267, 742, 74:3, 744, 
745, 746, 747, 748, 749, 7~0, 751 , 752, 753, 
754, 755, 756, 757, 758, 759, 7ô0 e 761. 

Da clespeza. do Ministerio das Relações Exte
riores. {Pro,ieoto n . 151 C, de 1899.) Pags. 
31, 3.2, 61, 105, 106, 107, 606, 607, 735 e 786. 

Da despeza do Ministet•io da J ustip e Negocias 
Interiores. (Projecto n . 171 A, de 189<1 .) 
Pags. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 182, 183, 184, 
185, 186, 187' 206, 207' 208, 209, 210, 211, 
234, 235, 2.36, 237, 233, 253 . 25í, 275, 276, 
277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 
306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 
315, 3i6, 317, 351, 352, 353, 854, 355, 356, 
357, 444, 445, 446, 417' 627, 628, 762, 763, 
764, 7G5, 766, 767 e 768. 

1'\. 54, de i899, da Com missão da Marinha e 
Guerra, indeferindo o reqt<erimento do ahlm
no da Escola do Rio Pardo, que pede trans~ 
ferencia para a Escola Navnl. Pag, 57. 

N . 56, de 189), da Commissão de Fazenda e 
Itlduatria, deixando de tomar conhecimento da 
petição de Antonio Manoel da Azeredo Cou~ 
tinho, por falta de documentos que a instruam, 
Pag. 410. 

N. 57, de 1893, da Commissão da Marinha e 
Guerra, indeferindo o requerimento em .que o 
t enei+ te-coronel Olympio de C. Ji'onse~a pede 
pagamento de va!ltagens de campanha rlu
rante o tempo em que com mandou o 5o ba
talhão de artilharia e o 3° U.iatricto militar, 
por occasião d a revolta de Canudos. Pags. 
509 e 510. 

N. 58, de 1899, da Commissão de Marlnh11. e 
Guerra, indeferindo o requerimento elo 
pharmaceutico adjunto do exercito Horacio 
Pereira de Snntiago,pedindo sua inclusiio no 
quadro efl'ectivo. P[l,g. 510. . 

Pret'erencia nas execu11ões hypotheca.rias 
para o pagamento dos saldos dos colonos e 
trabalhadores ruraea. (Projecto n. 216, de 
1899 .) Pags. 515, 516, 517 e 510. 

Pre1nios a assoc iaçõ~s nacionaes que mon
tarem na Europa ou na America do Norte 
instaJI[I.ções pam a torrefacção, moagem e 
venda do café do Brazil. (Proiecto n. 214, 
de lil99.) Pags. 515, 516, 517 e' 510, 

Protno~~·1es ~o posto de alferes do exercito, 
Da Receita Geral da Republica. (Projecto (Emenda do Senado ao projecto n. 157, de 

n. 110, de 1899.) Pags. 121, 122 , 123, 124, 1800. ) Pags. 3i c 32. 
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cUl'So de engenharia pelo actual regull

. mento. (Projccto n. 1S.3 A, de 1890.) PuG'. õU. 

Validade , na Escola Polytcchnica, de exames 
pres~ados na Escola MilHar, e vice-;·ersa, 
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os quadro$ dos corpos especiaes G dos bata
lhves de engenharia. Pag. 406. 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

Torcoira sossão na torcoira Ioruslatnra no Gonarosso Nacional 

108• SESSÃO EM 2 DE OlJTOBR.O DE 1899 

PNsidcncia dos s.·s. Vaz de 11fello (PI·esidMite), 
Heredia de Sà (3• Secretario) e Carlos de 
1-'o;,aes (1° Secreta?·io .) 

Ao meio dia 11rocede-se á. chama.dé\, á. qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredia de Sá, Angelo Neto, Eugenio 
Tourinho, Augusto Montenegro, Eneas Mar
tins, Semdello Corrêa., Luiz Doming'J.es, 
Guedelha Mourão , Eduardo de Berrêdo, 
Cunha. M_artins, Anizio 4'1?- .'..breu, Henrique 
Vallado.res, Ma.rcos de Araujo, .Pe~ro Borges, 
Francisco Sã., Frederico Borges , Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Francisco Gurg~l, 
Eloy de Souza. Trindade, Ermirio Coutinho, 
Teixeira de Sá., Afi'onso Costa , Herculano 
Bandeira, Ma.laquias Gonçalves, Cornelio da 
l:<'onseca, Arthur Peixoto, Arroxellas Ga.lvão, 
Rodrigues Daria, Neiva, 'fosta, Francisco 
Súdré, Manoel caeta.no, Paula· Guimarães, 
Vergne de Abreu, Amphilopbio, João Dantas 
Filho, Adalberto Guimarães, Rodrigues Lima., 
Pinheiro Junior, Raul Barrozo, ·-Belisarío 
de Souza, Fonseca Portella, Nilo Peçanha, 
AI ves de Brito, Silva CastJ'O, Mayrink, João 
Luiz , José Bonifacio , Gonçalves Ramos, 
Henrique Vn.z, Antero BotelhÓ·, Francisco 
Veiga., Alvaro Botelho, Ferreira Pires, La
mounior Godofredo, Rót.iolphoAbreu,Eduardo 
Pimentel, Rodolpho Paixii.o, Galeão Ca.I'V<l.-

cam~ra Y. Vl 

lha!, Ca.semiro da Rocha, Gustavo Godoy, 
Bueno de Andrada, Elias Fa,usto, Cesario de 
Frei ta.s, Edmundo da Fonseca., Pa.ulino Carlos, 
Francisco Glicerio, Ovidlo Abrantes, flerme· 
ncgildo de Moraes, Luiz Adolpbo, <J:d.r&c!liolo, 
Xavier do Vo.lle, Alenca.r Guimarães, Bra
zilio da Luz, Ln.m.enha. Lins, Leoncio Corrê!}, 
Paula. Ramos, Fra.ncisco Tolentill.o, Guillon, 
M~r~l Escobar, Diogo Fortuna, Possidonio 
d~ Cunba, Apparicio Mariense e Yespasiano · 
de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparece~ ~om causa partici· 
pada. os Srs. SilV!l Mariz, Silyerio li!'E!rY, 
Carlos Ma.rcellino,Pedro Chermont, Theotoilio 
de Brito, Ma.tta. Bacella.r, Rodl'igu.es Fer
nandes, Elias Martins, Marin4o de Andrade, 
José A velino, A ppolonio .ZeQaydes, José Pere
grino,. José Mariano, João Vieira, Pereira de 
Lyra. Rocha Ca.valca.nte, Euclides Malta,. 
Araujo Góes, Olympio Campos, Sea.bra, Ja.ynie 
Vllla.s Bôas, Aristid~s de Qqeiroz, J~ronymo 
Monteiro, Torqua.to :Mor ei ra, Xavier ~a. Sil
veira, Pereir3. dos Santos, ErnestQ Br~J.zilio, 
.Julio Santos, Barros Franco Juniol', :Urbano 
Marcondes, Campolina, . Carvalho Mourão, · 
Montllil'o de Btn•ros, Ildefonso Alvim, . Jacob 
do. Paixã.o, Octa.via.no de Brit9, Leonel Filho, 
1'elles de Menezes. Theotonio de Ma~lbães •. 
Nogueira Junior, Manoel Fulgencio,Lindolpho 
Caetano, Oleg<trio Maciel, Lamartine, Luiz 

1 
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Flacquer,. Alvares Rubião, Domingues de 1 cofres p~blicos_, de 40:000$ enão de 190:000$, 
..:astro, Ohveira Braga., Adolpho Gordo, Al- como esta publicado no resumo do d1scurso. 
fi'edo Ellis, Cincinato Braga, Arthur Diede- O meu discurso seril. publicado na integra 
1 ichseEI, Rodolpho Miranda., Alves de Castro, e então aproveitarei a opportunidade para 
Leopoldo Jardim, Mello Rego. Lauro Müller, fazer outras correcções de que elle se re· 
Plínio Casado, Aureliano Barbosa,Py Crespo, sente. . 
Cassiano do Nascimento e Azevedo Sodré. El'am estas as que reputava de maror 

ímportancia. 
E sem causa os Srs. Gerniniano Brazil, 

FelisbelloFreire, Dionysio Cerqueira., Deocle
ciano de ·Som:a, Bernardes Dias, Antonio 
Zacharias, Costa Junior, FranciEco Alencastro 
e Campos Cartier. 

O §r. Presideu.Ite- O nobre DellU· 
rodo ::;era attendido. -

O Sr. Au~ust.o Severo:-Sr. Pre-
E' lida. e posta em discussão a acta. sidente, pedi a palavra. tambem para fazer 

uma. correcção na emenda, aue tive a honra 
o Sr. Tosta-Sr. Presidente, :pedi a de apresenta.l' ao Orçamento da Receita e para. 

perlir a V. Ex. que se digne tomaJ-a em con· palavra. apenas pa.ra. f&zer uma ligeira r~cti- sideração. 
ttcação sobre uma emenda que offerect a.o 
projecto de lei especial relativa ao imposto · Na emend~, q~e apresentei sobre o imposto 
!!e consumo. a crea.r sobre as loterias estadnaes e federaes 

Na emenda que diz respeito á. arrecadação e sobre a distribuição de uma pnrl!l delle, 
oude se diz ~rn~tituto Proti~sional de Me

uns impostos pelos coll~ctorel:l esta.duaes. em ninos» deve-se !êr «<nstituto PrJfissional de 
vez da dísjunctiva ((0Ul) sa.hiu publicada a Meninas.)) 
c:mjunct1 va. ~t':t. -

Peço a V. E:ot. que so digne manrla.r t'ar.er Houve este pequeno engano nessa emenda. 
a seguinte rectiiicação nesoa eiDenda.: c: Em O primeiro instituto ~lltá bem amparado 
vez de se dizer-os actuaes ageEites do correio pela Municíp;didarl.c e o segundo uca.ba. de 
que já tiverem prestado nança e acharem-se ser t\mdartn e passa pul' mtl1clllda.des que 
Fncarregados .ta. arrecadação, etc. -d•ga-se- mnguem ignot·a.. 
ns <oetuaea agentes do) coneio que .iá t!ver .. m 
T;rr·estado 6an.;a. ou ach:.rem -se enc .. rre!(ados 
daarrecad~ção dos impostos de cunsumo,etc.» 

O mais como esta nu. emenda. 

O Sr. Pr~sideut.o-O nobre Depu
tado serã. attend\do . 

O Sr. Henri(JUe VaHada•·es 
-Sr. Presidente, pedi a pala. vt•a -par<l. sa
lientar algumas incor·recções que se verifi-

•· 1\am na;, .pa.lavrns, que pronunciei, quando 
tc}i annunciada a. votação do projecto n. Hil, 
reo1•ga.nizando o3 corpos de engenheiros e do 
estado-maior do exercito e que vem :publi
cadas no Dia-rio do Congresso de hontem. 

Assim procedo, -para .que V. Ex. se 
digne tomal-as na devida consirleraçã.o. 

A primeira. incorrecção ve-rificacse nas se· 
guintes palavras«... que ó mais vantajoso 
a.'JS cofres publicos o projecto, que mereceu 
a -emenda do Sanado.» . 

E' justamente o contrario ; em vez de 
«vantajoso ... deve-se ler «oneroso», · 
·A outra incorreoção, que reputo da maior 

• -lropo:rt8Jicia., esta nas seguintes pala.vras: 
· :«Tudo isto importa. na quantill. (ie 331:000$. 
·Feito o aoatimi!nto de 231:000$, dá o saldo, 

(1. favor dos cofres publicos, de 100:000$000». 
· Disse eu que a despeza. accrescid~ era de 

2n:OOO$ e a· despeza a reduzir era de 
~31:000$, dando isto um saldo, a favor dos 

O Sr Presi · ente-Sera feita a re· 
ct!Uc<oçã.u a ~ue o nobre Deputauo se refEre. 

Em sPguida, é approvada a acta. aa sessão 
antecedente. · 

ORDEM DO DIA 

PRHIEIRA l"ARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente-Não havendo 
numero legal para se proceder as votações das 
_ma terias constantes da ordem do dia, passa-se 
á ma teria em discussão. · 

E' animnciada a. 2a di~cussão do projecto 
n. 147 A, de 1899, concedendo licenç<l. de um. 
moz paro. o Presidente da Republica, na 
fól·ma do art. 45 da Constituição, retirar-se 
para. fóra do pa.iz, e autoriza o Poder Exe
cutivo a abrir os creditos para occorrer ás 
ilespezás da representação com a viagem do 
Presidente da República a Republica. Argen
tina., com pareceres das Commissoes de Le· 
gblação, Constituição e Justiça e de Orça
mento, 

Entra em discussão o art. I•. 

E' lida, apoiada .e ·entra. conjuncta.mente em 
discu~sã~ a. ileguinte . 
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EMENPA 

· Ao proj<Jcto n. 147 A, de 1899 

Diga-se:-tres annos em vez de um mez de 
ausencia. 

missão de Orç&mouto mo informuesc a quanto 
montam as economins das d1versus verb:lS do 
Orçamento da Marinha, economias que que· 
ren1 fazer passar para a. verba- Material de 
constrncção naval. Era essa a ]Jergunt!l que 
tinha de fazer á digna Commíssão. . 

. Sala. das ses;;ões, 2 de outubro de 1899.
-Erico Coelln . O Sr.~ugm;;t,o Mont.Émeg'ro(") 

-Sr- Prestdente, sobre o projecto n. 12 A, 
'Ninguem pedindo a palavra, é encerrada a. autol'izando o Governo a despender com a 

di!=cuseão do art. 1" e sem debate a do aJ t. 2" reparação do material fiuctuante da armada. 
(~m 2• ~iscu~ão), llca.núo adiada a. VOUi ftão·. as economias etfectuadas nas diversas verbas 

São succes.sivamente sem debate encerrados do Orçamento - da. Marinha para o presente 
em.2" discussão os arts . 1• e 2• do projeeto exercicío, transferindo-as para a de~Mate
n . 146 A, de 1899, facultando aos estudantes ria.l da eonstrucção naval-do _referido orça
que, na da h desta lei, j_á tivsrem s ido a.ppl'o· mento, travou-se larga discussão na. Commis
vMlos em uma ou mais ma.terlus . do curso são de Orçamento. Verdade é que não me 
prepnrntorio que se exige oara. a matricul <~ achava prí'sente quando se asaignou-esso pa
nas ~>cola.!! de ensino superior, terminarem recer e assim se justifica porque miohil. assi· 
seus estudos prestando exames purciaes, até gnatura não figura. do uma maneira. ou d~ 
31 de dezembro de 1900, ficando adiada a vo· outra no projecto ora em 3• discussão. 
taoii.o, • .Kotrete.nto. facil é dar ao nobre Deputado 

E' nnnunciada o. 1líscussão unica do pro_jecto a respqsta. à pergunt:~ que o nobre Deputado 
n. 103 E, de 1899, com parecer sobre as fez, resposta que talvez não agr11.de a. S . Ex., 
emendas offerecid!\S na. 3~ discussã.ó do pro· mos que, no emta.nto, é a. unica.que se lhe 
jeet.o n. JQ·~. deste armo. que aut•·rlza o Poder pódn dur a respeito do projectu em dia
Executivo a ahri!· ao MIDJStP.rio da Jusriçt e cussão. 
Nego::ios Interiures o crr:dito rte 1: 616.'!iw:~5, Ú•>mprehende V· Ex- que seria di lficiliimo. 
~upplem('.ntar á. vP.rha n. ll -Justiça. F de· ~inâo ;mpos~lvel, di:l:tlr ao nobre De_p•ltado, no 
ra.l- da ar-t. 2' da Ie1 n. 560. ue a i de ,19• mez de julho, (}(:ca~iào em que foi uss1gnado 
.zemb<·o de 1898 pa1oa pagamento do.• venci· o projeeto elll dis:lu~~ã.o, quaes era 1 as eco
meJ ,t nll dl1 e~crivão seccion>:l do Estado de nomias Nalizad$-S nas diver~as v •rbas do 
s. PciUI", Antem üomes !-larbo~a.. Orça.menfD rla. Mar-iulla; quet• rlizet· -1ue seria 

imp<Jssil·el que a. Commissão tr, .JXeS3o ao 
Ninguem pedin·!o a palavra, é encerra!la. a nobre Oeputa·1o taes a lgaPismos dt oonstr&-

disau56ão e a ·:liada. a votação. t fv.,s ,las economias -realizadas no < : çamento 
E' annunchrla·a d!saussão unica do projecto que 8:\ta em plena. execução. 

n. 178, de 1{)99, nl<torizando o Poder Exe- O&.. L-orz Ao·JLrHo-Como se p ·rle entã.o 
cutivo a mat:d!J.! p·,g~r: ao ex-I• sargento do I sa.ber que essas êconomias são s:..:!llcientcs 
corpo de opera.-r;os m1hta1·es do Arsena l de Il!'ttl. reparacão do material~ 
Guerr-a da C~pit\l f'ederal Aug~:~sto C~ndido . - . _ . _ . · · 
Pereira Bapt.ista de Oliveira. a imporb ncia O SR. AUGUSTo M'-'NTE~eGR0-~1: ,. bem . o 
da gratificação de engajado, d.:;sde 7 de de- nobre J?ep~Lado, que. na.o s~_pod<· saber ao 
zembro -de 1889 ate a data em que teve baixa certo SI es~~s economtas serao s~:illeientes 
do serviç0 • par~ o servu;oque se tem em Vi. :a com o 
. : _ . proJecto em debate; mas compreh< ,,_d<l tam-

. Nmg~em l''"~mdo a pal~vra., e encerrada a bem S . E:t. que n$s economias rcàlLild<W e n. , 
dJsoussa.o _c a-m1.d:\:; votaçJ.o. : · realizar no orçamento em questã.o, i3 d!ffici'l 

E' anuuncJaua H- 3" Llíscussão do projecto precisar IJ,lgarismos. ·.· 
n. 42 A, de !899., autorizando o Governo a Não se tr:l.ta no caso vertente de um plano 
despender com :1 re:1araçã.J c(o material tlu- dentro de cujas linhas o Governo e )brigado 
ctua.nte da armada as econorqias eiTectua.das a ficar; tra.ta-se rle reparações feitas .no mate~ 
nas dinrs&.s verbas do. Orçamento da ~ttri- rial naval, que esta em estado não ignorado 
nha para o p1·eseute exercicio, transferindo- pelo nobre Deputado nem pela. Nação. -
as para a de- MatP.rial de construcção na· ·Ultimamente ate deram-se serios incidentes 
val-:, do r eferido orça.mento. na marinha., -que vieram· demonstrar .a :ur~ 

-geucia de. reparos nos diversos vasos da.. 
O Sr. Prosidente-Tem-apalavra Armada. Nacional. 

o Sl'. Luiz Adolpho. . • · · · Nôs não Estamos em situ3ção de nos met-
termos a fundo em um plano de recous.trucção 

O Siír. Lui:or: A...dolpho- Sr. Presi-
dente; desejava que algum membro da Com- . (·) Não foi reml.o pelo o=lo<. 
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da nossa marinha, de re~a~os . fun~amentaes I :Nã~o sei si _ba economias; n Pl'Opria . Com-. 
que a colloquem em pos1çao InveJOSa. nesta · m1ssao do Orça mento, por um dos seus illus. 
região da Amei'ica; t rata-se de medidas sim- t res orgãos , acaba c1e declarar â Camara que 
pies, muito re.strictas. ignora o qtrant~m• dessas economias. 

O SR. Am:nrsTo SEVERO- Trata-se mesmo O projecto, porconseguiutc, é inut il e vem 
de quantia muito pequena. esb.belecel' confusão na contabilidade e nas 

o SR. ,\t;GlJSTo MoKTENEGRO _como bem praxes ~ulministrativa~ . · 
diz o nobre Dep ulaào, trata.se de quantia pe· V. Ex. sabe que temos prohibido a passa. 
quena, que será. app!ieada em reparos mais gem do excesso de uma consignação pa.ra. 
u rgentes que tecm caracter de inadia.bilidade. outra, 110 intu ito de obrigar o Governo· a. 

fazer economias. 
J!:stá p:1t ente aos olhos de t odos. Or a, de>de que passe o expediente que 
Cpmprehenl e-se, po~'tanto. n impo~sib il i- consta do projecto, e obvio que os orçamentos 

dade em que se encontra a Oommissão de Or·- continuarão n, ser viciados . cont ílluarão a ~er 
çamento para dBr os esclarecimentos pedidos falseados, impedindo que a administração 
pelo nobre Deputado. faça as da vidas economias, cingindo as despe. 

Mas. convença-se a Camara d'e que no bojo zas ás yerba~ que forem ·consignadas ua. lei . 
do projecto nã.o está ínSCl'ipta somma avul- Nestas condições, não posso comJlrehende~ 
tada. que Yenha fazer desfalque no conju11cto geral do Orçan;ento. a ut ilidade do projecto . E não comprehenr.lo, 

T!';lta-se ap<masde solver uma difficuldade Sr . Presidente. porque amanhã, soccorrendo~ 
de momento com 08 unicos recunos que a se deste precedente, outras repartições de 
administração poder-ia uzlr deante da. uossa. outros ministerios virão pedir a transposição 
~ituação financeira. rle verbas. o que, sem duvi1la, nenhuma, iodi-

recta.mente burlará o plano do Governo, por-
Não podemos entrar no caminho de Im·ga.s que jamais ha.vera economias . 

despezas julg<ldas por todos, competentes 
e não competentes, J ela. propria. opi· Sr. Presidente, di!!se ao começar que este 
nião nacional como necessarias na. marinha p~ojecto e inutil, e estranho que elle venha 
brazileil'a ; trata~se de pequenos reparos a eom a. (aplJrova.ção da Commissão de Orça.. 
fazer com as insignificantes sobras que as di- mento, tanto mais quanto é sabido, por urna 
versas rubrica-s ao orca.mento já. redu7.ido da disposição de lei, que todos essea saldos orça. 
Marinha podem deixar. mentarios são reservados à formação do rundo 

AsSim sendo, limito a isto a resposta. de garantia e do de resgate do papel-moeda. 
que julgo dar ao nobre Deputado, certo de O Sa.AUGUSToSEvEao-Acomeça.r de l• de 
que S. Ex. quando vem á tribuna interrogar janeiro. Peço a palavra.. 
a Commissão, competente como é, veterano 
na Commissão de· Orçamento, sabe per fe ita
mente que a Commissão não estava. nas con
dições de dar os esclarecimentos pedidos, pela. 
impossibilidade material que ba em saber-se 
si ~m orç11-mento em execução deixa ou não 
sQbra. 

Assim, o projecto ora em diacussão vem só
mente pôr á d isposição do Mlnisterio da Ma
l'inha, pa ra reconstrucção uo material na-val, 
as sobras e economias porventura rea.lizadas 
no presente exercício. · 

T1•anq_uilize-se o nobre Deputado, a a.tlmi
nistração do Brazil tem ura programma cer·to 
e definido: cHa o cumprirü. tão cxact;l.mente 
quanto o permittam a sua honra e a sua digni· 
dade . . 

O Sr. Luiz A.dolpho- Sr. Presi
'dente , as explicações que acallam de ser 
dadas pelo nobre Deputado não me satisfi
iera.m de modo algum. 

Eu desejava saber quiles ~s economias feitas 
nas -diversls consignaçl>es do Orçamento da 
Marinha., que o Jlrojceto autoriza o Governo 
.- applicar â. reparação do matexial na.Yal. 

O SR. Luiz A:ooLPHo - Agora, no pr ojecto 
lln. lei. ue receita tambem vem consi"'nt~da 
uma disposi<;>ão referente a. estas econ;'mias, 
mandando que os saldos orçamentarios se· 
jam applicados ao .re;;gate do papel-moeda. 

Não se comprehende, pois, como uma admi
nistração, que foi tão economica em um sen
t ido, queira a.pplicar agora essas economias 
em objecto d!varso paro. o qual existe verba 
especial no orçamento. · 

Era;m estas, Sr. P t•e.sid.ente, as observações 
que tinha de submetter a Cusa., a proposito 
do projecto n. 42 A, p1•ojecto inconveniente e 
que \'em falsear os orçamentos em sua 'Pra· 
tica, a o nobre Deputado pelo Pará., que teve 
a missão de defender a Commissão de Orça· 
mento, foi o primeiro a se oppor . nessa mes· 
ma. Commis&io em 1897, á passagem de uma 
emenda, que mandava. applicar as sobras de 
uma consignação para. despazas constantes de 
outra verba. 

Vê, portanto, V. Ex., que não posso con. 
cordar com a tbeoria do pagamento em 
questão, theoria inconveniente, que nenhuma. 
va.n tagem tra.rit e quo_. iró. falsea.r · os orça_ 
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mentes, que consiguam para cada. despeza a colina Mour<L, Galdino Loreto, José Murtinho, 
verba uec~ssaria, Oscar tJo·loy, Il'ineu Mach:1do, Alcindo Oua-

Er::~. o que tinha a. <iizer. nabara, Timotheo da Costa, Ang11sto deVas
concellos, Sâ Freire, Erico Coelho, Leonel 

O Sr. Augusto Severo não Loreti, Agostinho Víds', Pàulino de Souza. 
precisava responder ao no\Jre Deputado por Junior, Rangel Pestana, Calogeras, Almeida. 
Ma.tto Grosso, tão completa e cabtll foi a ex- Gomes, Alfredo Pinto, Cupertino de Siqueira, 
plioação dada pelo honrado membro da Com- Augusto Clcmentino. Matta. Machado, Arthur 
missã,p de Orçamento, o illustre Deputado Torre~, Padua Rezende, Moreira da Silva, 
pelo Patá. Dino Bneno. Lucas dA Barros, Pedro Ferreira, 

Entretanto, o 11obre neput3.do insistiu na ·victorino Monteiro, Itívadavia Corrêa e Pinto 
inconveniencia e inutilidade do pro.iecto. •la Rocha. · 
Está, portanto, o orador, autor do projeclo e 
membro tambem da commissão de Orca- E' annunciada. a 2• r\i~cussão do projecto 
menta, na obrigação de dizer mais alguma n. 45 A, de 1899, exigindo q_ae as sentença.s 
cousa. tinaes da competencia do Supremo Tribunal 

o íl!ustrado Sr. almirante Balthaza.r da Fe ler~l e quando e~ te Julgue collectívam•~ute, 
Silveira, ex-minititroda. marinha, no lou v:wel na fórma da Constituição e rias leis em vig·•r, 
intuít" de uâo abrir credltos extr11ordin;n·ios sejam proferidas com a presenc•t de 10, pel,, 
ou esp,cines, consultou 0 orador sobre a me-' menos, dC>S juizes desempedidos da.quelle tri
dida que p1·etf'ndie. p:1ra a sua administr<Jçii.O bunal, e Já outras providencia~; com o pa.-

recet• da Commbstio· de Constituição, Legisla.· e nessa occa~ião teve Gosejo de ver o triste çã.o 
0 

Justiça, 
estn.do de alguns navios 1\a. nossa marinha de 
guerra. s:LO successivamente sem debate eccerrados 

As torpedeiras, por ext>mplo, ja%em em os arts. r• e 2" do pr·ojecto n. 46 A, Je 1899, 
abando!lo, sendo.. necess;tria, apenas, (JiiDi· eu annunciadu. a discussão do art. 3•. 
nuta despeza para fazel·as fluctua.l'. E'H•1a, apoiada e posta conjunctamenteem 

Ou, tendo sido feitas, no orçamento actu.al, discussão a segui!lte 
grandes ecnnomi:Js, é natural que se lance 
mão 1lns saldos existentes em diversas rubri· 
çns, habilitando-se a aflministr~ção a f,,zer 
o~ reparos de que careeein uquellas unidade~ 
de comb~te. ~ 

Foi este o seu intuito, apresentando o pro
jecto ora impugnado pelo nobre Deputado 
por Ma.tto Grosso. 

Sabe a Cama1'11. que ha muitos annos não 
se passa um exercício sem a votação de cre
d!tos extraordinarios avultados para à ma
rmha. Anna. houve em que esses credltos. 
montaram a 23.000:000$000! 

E' este o primeiro exercício que se vae 
fechar .sem que o Ministeri.o da Marinha te· 
nha. pedido ~reditos supplemen.tares. 

Assim, a Camara está dentro de SU<\S ã.ttri· 
buições constitucionaes clanrlo no Governo 
esta autorização. · · 

Era o que lhe cumpria dizer. (.Muito bem; 
muzto bem.) 

Ningu~m ·mais pedindo· a palavra, ê encer
rada ~ d1scussão e adiada a votação. 

C_omparecem mais cs Srs. Urbano Santos, 
J':lho ~a Mello, _Albuquerque Serejo, Amo rim 
F1guen•a., VJVe1ros, Thomaz Accioly, Torres 
~ortugal, lldefonso Lima, João Lopes, H3lve· 
010 Monte.. Coelho Lisboa, Coelho Cintra, 
Barbost1 L1ma,, Marti os Junior Moreira Al
ves, Juyencio de AguhU\ João' de Siqueira, 
Pedro Perna,mbuco, Casti·o Rebello Milton 
Leovigildo Filgueira.s, Tolentino do; Santos; 
Eduardo Ramos, Paranhos Montonegro, Mar-

EMENDA. 

Ao projecto tl. 46 A, de 1899 

(Da Commissão) 

Poder•se-ha. · oppor embargos de nuUi
dade de so;ntença de processo, bem como em
bargos infringentes do julgado ás sentenças 
:fioaes do Supremo Tribunal Federal. -
Xavier da Sil'llei<·{~ Junior, pre~idente.- Joao 
Galeão Car1lalhal, relator. -Luiz Do mingues. 
-Rivadavia Corrtia .-Leonel Filho. 

Ninguem pedindo a palavra, é encerrai!a. a 
discu,;sâo do a1't. 3• e em seguida a dos de
mais artigos do projecto, cuja v t>tação fica 
<l.di.ada. 

E' annunciada a continuação da 2a discussão 
do projecto n. li7, de 1899, estabetecendo o 
processo de arrecadação dos impostos de con
sumo. 

São lirlas, apoir.das e postas conjunctamen
te em discus~ão as s~guintes emendas ofl'e
rccidns nMessão de 30 de sebmbro: 

Ao proj ecto n. 1'77, ri& 1899 · 

Ao n. 15, in ji1w : Pa.ra f,\ci!itar a co~ 
branca. tlo imposto, o Governo poderá. vender 
ás f!ll)rica~ de phosphorcs e~ta.mpilha~ a pro.zo. 
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nunca. excedente de seis mezes, e mediante 
garantias que estipular no regulamento. 

Sal1~ das sessoes, 30 de setembro de 1890.
A/Tonto Costa, 

Ao § 2• uo art. 25- Substitua-se pe!o se. 
guinte : 

§ 2.• As duvidas suscitadas pelos agentes 
sobre o lançamento da escripta especial 
serão esclarecidas pelos donos do estabeleci
m[,lnlu, qne para isso poderão apresentar a 
escripta geral. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
-Tosta.· 

Ao art. 48-Accres~nw-se depois d::t pa
lavra-bebidas-e o~ preparados de fumo. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1sg9, 
-Tosta. 

Ao art. 50-Substitua-se pelo seguinte : 
Para a arrecadação dos impostos a que se 

refere a presente lei serão nomeados pelo Mi· 
nistro da Fazenda. , no interior dos Estados, 
collectore& !ederaes, que prestarão f!ançn: 

a) os actuaes agentes !lo Correio qae já 
tiverem prestalo fiança ou achaNm-se enc;r
rega.dos da urecadação dos impostos de con
sumo poderão ser mantidos como co!lectores 
~raes; 

b ) onde não houver agentes do Correio 
afiançados ou collectores federaes, a arreca.· 
dação poderá ser incumbida as collectorías 
estadoaes, mediaule accordo com os governos 
dos Estados, fixando as condiçres do serviço. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 18\l9 . 
-Tosta, , 

Ao art. 3•, § 1•- Em vez de charutos de 
preço inferior, etc., diga-se : 

Cb.arutos nacionaes, um, 10 réis ; 
Charutos estrangeiros, 100 réis; 
Cigarros ·estrangeiros, por maço, 80 réis. 
Sa.la das sessõ3s, 30 de setembro de !899. 

-Tosta. 
yem a mesa, são lidas, apoiadas e postas 

CODJuncta.mente em discussão as seguintes: 

EMENDAS 

Ao projecto n. 177, de 189 9 

Supprima-se o art. 12 : 
No art. 15:- Substitua-se pelo seguinte : 

........ O esto.mpilhamento dos productos fabrica
dos competirá. aos negociantes ou mercadores, 
qne não poderão expol-os á venda sem esta
rem selladoo. 
.· Sala das sessões, 2 de outubro de 1899.
Tosca. 

Art. 5", § 2' :-Onde se diz : 
Cet·vej<l, por litro, 120 réis; 
Por garrafa, 80 réis ; 
Por meia. ga.rr<tfa, 40 reis: 

Diga-se: -Cerveja de fermentação baixa. 
(processo frigorífico ) : 

Por litro, 120 réis; 
Por garrafa, 80 réis ; 
Por me:a garrafa, 40 réis. 
Cerveja de fermentação l!lta: 
Por litro, 60 réis. 
Por garrafa, 40 réis. 
Por trieia garrafa, 20 réis. 
Sala das sessões, 2 de.outubro de 1899.

Raul Barroso .-Oscut Gorloy. 

O i!! r. Tol!!lta continúll. na estrada. 
para o Calvaeio, co.r·reganda aos hombros a 
cruz que ha muito bObre dlcs pesa, tratando 
ne~ta importante qu.,stii.o. tle impostos de 
consumo, de sal v ag-uardar os i 11teresses das 
classes productor;lS naeionnes. 

E' multo dllllcll tratar com animação, as
sumpto tle tal m·.1guitud<l, no meio de tanta. 
índilferenç't, de tanta frieza·, O gelo, porem, 
se desfil.rá. ante a convicção t>roruoda em que 
está o orador de que serv~ bem o !leu pa.iz e 
delle bem merece, o~cupando-se desta questão, 
não jà sob o ponto de vi~ttt pnrticulai"ista,IÍlas· 
sob o ponto de vista. geral, amplo, que in
teressa a nação. 

Procu.rou no discurso ha dias proferido, 
desenvolvendo os fundamentos do sen voto 
em separado, demonstrar a necessidade ina
•liavel da "decretação de uma. lei especial 

. sobre o assumpto, e ao mesmo tempo demons· 
trar a inconstitncionn.lidade do proeesso de 
arrecadação de taxas de consumo. 

Tambem procUrou provar que o registro 
exigido é um verrladeiro im!)osto de indus
tria.s e profissões e como tal inconstitucional, 
pelo que formulou emenda supprimindo o 
artigo que determina semelhante exigencia. 

Assim, não ap!'eciará hoje os fundamentos 
daquelle voto em separado .. 

Vae encarar o projecto sob o ponto de vista 
da arrecadação das rendas. 

Deve começar fazendo uma. re.senha do que 
se tem passado em outros paizes, para cta.hi 
tirar uma lição proveitosa.. 

I-Ia. dous systema.s de arrGc&dação de ren
das: o de tributação sobre todos os productos 
e o que escolhe os generos possiveis de tribu
tação . 

Nas épocas de calamidade nacional, de 
guerra, o imposto de consumo estende-se a 
t odos os generos; Ftas epocas de paz, porém, 
procuram os legisladores restringir o nu
mero de :productos sobre os quaes devem .re• 
cabir os jmpostos. 
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Parece ao orador que o paiz está em· con- trata a presente !<li. inclusi re as pequenas 
dições de exigil• sacritlcios, concorrendo todos offlcinas, terão escripta especial em livros 
para. que seja cumprida a. palavra do go-: selladus. rubrir.ados e authenticados Il&!l re
verno, empenhada em dilcumento solemne. de spectivas estações fiscaes, nas quaes regls
retomar em curto pra.zo o pagamento em trarão o movimento diario do estabeleci
especie t}e seus compromissos. . . meoto e o movimento de entrada. e sahida de 

Mas, e mesmo por entender que a epoca e estampilhas . » 
de sacrillcios que vae fazer a analystl do pro· Esta obrigação, POl'tallto~ de ter· livros es
jecto, afim t.le evitar que sejam augmeotados peciaes, pesa · não só· sobre os fabrica.ntes 
esses sacrificios e vexames. importantes, como sobre 03 pequenos, os 

São quatro os diíferentes systemas de im- modestos. · 
postos de consumo, ensaiados nos diver::.os § l•, resa: « Estes livros S::Jrão exa.mi-
pa.izes. ~ .d d fi 1 um delles é 0 monopolio adopta.do.em va- nados pelos agen.es incutnbl os a soa I-
rias na~ões, mas sômente em relacão a poucos zação, todas M vezes que o julguem neces
generos, tàes como, fumo, bebidas alcoolica.s, sa.rio. ». 
phosphoro e so.t. · · Deve salientar que o illustre presidHnte da. 

Seria inexequivel e (<Dtipatriotico adaptar Commissão declarou que o projecto não con
tlstc modo de arrecadação pm~ todos os pro· tinha artigo revoca.torio do Codigo Com
duetos. merclal. Vae o orador demonstrar qne o 

Outro systema é o que tem si•1o a.doptado art . 25 do projecto deroga clara e evidente
na França e nos Estados Unidos, o aboneme>tl mente os a.rts. 17 e 18 do Coliigo Commer
dos rrancezes, ist.o é, o adiantamento do im- cial. 
posto por pal•te dos fabricantes e indus- o que determinam esses artigos do Coiligo1 
tríaes. . Qq.e s6 em casos aspecis.es, e isso mesmo em 

Egte syetema. tem differentes modalidades, ju1zo, poderão sofl"rer exame os- livros de es
ume. das qu~s jà teve execução entre nós, cripturação commercial. 
não produzindo, porém, o resultado desejado · E' óu não oxacto que o artigo do projecto 
e provocando reclamações bem fundadas, autoriza o exame da escriptura genl do ne· 
pelo que voltou o governo no systema primi- goclanta sem ser nos casos eapeciaea deter· 
tive, isto é, por estampilhas. minados no Codigo 1 · 

. O terceiro systema, ,que é o adoptado pela No § 2• desse mesmo artigo, di~ o projecto 
Commissão,consiste em fazer o fa.bricanteadi- que o agente fiscal. encontra.ndo dividas nos 
a.ntar sobre os productos po(elle ma.nufactu· !8.Ilçamentos da escripta. especial, requisitará 
rados, a. taxa. de imposto ao aahirem os gene- do juiz a apresentação do> livros da escripta 
ros das fabricas. geral do estabelecimento, sempre que a. isso 

·Tem sido este systema. executado na. França; se· ne2a.r o commerc1ante . 
não deixa, porem, .de ter inconvenientes, e Entra agora em outra. questão, não menos 
como o reconhece. o Sr . Leroy Beaalleu . • interessante •. 

Por elle é facultada. aos incumbidos da Admtttido que possa o Congl,'eSSQ, em lei 
arrecadação. aos · agentes ftscaes, a. entrada. .especial de impostos de coosunio, ampliar os 
nas fabricas e o exame,.das ~scripturações, casos unicos determinados . pelo Codigo; em 
dua.~ medidas odiosas. · . que é permittid,a a apresenta.Qão dos livros em 
· Este systema pôde ser seguido, c·om van- ju izo; pergunta.: convem 'ou não manter o 

t&gem, nos pa.i2es, como a Inglaterra, em sigillo da. escripturação mercantil~ · 
que os productos sobre· que rec11bem -os im- Nem duvida ba. a res~ito, porque se trata 
postos, estão em mã~>s de poucos iildastriae3, de um principio uniyersal, que não póde ser 
e não, como na· França, em que· estão dis- assim revogado por nma. lei qualquer. 
seminados. Para. justificar a sua emenda, que procura 

o quarto consiste na. taxação do. sólo que evitar a. devassa dos livros, eita o exemplo do. 
produz os artigos sujeitos ao imposto(. é Iogtatel'l'a e da Suissa, aquella onde o fisc() 
adaptado na Allemanha, em relação ao rumo. prefere ser·preju~icado em 6o·•;.,.a violae a 
E' pouco rendoso e não vale a pena fazer ex· escripturação mercantil, e esta, onde o fisco 
planacões sobre elle. · . . é tão exigente que. chega a ir averi{a'Uat• 

Prefere aprovei ~ar o pouco tempo que lhe depois de morto o individuo, si· elle não. o 
resta para entrar na analyse que se propõe enganou, dando uma renda int'erior á real . 
fazer de t rabalho da. Com missão. O orador analysa ainrla diverl!as ·emendas 

Dons são os. pontos ca.:pitaes do systema. de e disposições do projecto e termina dizendo 
fisc~lização estabelecido pela. Commissão llO que e prova, de pat riot ismo lJOl' parte fiO 00,
pfOJeCtO em debate: vernonãó ta.zer questão de qu e o projecto seja 

O primeiro bStá. contido no art. 25 que emendado de accordo com a.s justas · recla. · 
diz : os fabricantes das mercadorias de que mações do commercio. (.Jiuito flem.) 
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----···--------------------
O Sr. Galeão Car"·albal-Peço 

a palavra. 

O §r. Pre~Widente-Estaudo esgo
tada a hora destinada. à primeira parte da 
ordem do dia, fi.cn. adiada a.tliscussão, ficando 
o nobre Deputado inscrlpto para. faltar na. 
sessão de amanhã, 

Fica a discussão adiada. pela. hora. 

Passa-se a 
SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' aununcíada a continuação da 2' discus;ão 
do projecto n. 133, de 18911, com o parecer 
sobre as emendas o!ferecidas para 2' diseu:;
são do projecto n. I ~3, (\este anno, fixando a 
despeza do Ministerio da Industrin, Via.c;ão e 
Ohras Publicas, p:tra. o exercicio de 1900. 

O 8t•. Pa•e,..,ldente-Tem a palavra 
o Sr. Augusto de Vasconcellos. 

o Stt. CALoGERAS-Como fez com todas as 
outras qu~ estavam em identída.de de cir· 
cumstancias. 
• O Sa. AUGU~TO DE V A.SCONCELr,os - Entre
tanto termina o me5mo parecer propondo o 
seg-uinte: 

Art. cFica o Poder &cect!.ti>:o autorizado 
a J:e·Jrganiza;· {! lJirecto;-ía Geml de Esta. 
ti~rica, no sentido de rr:d~c;;i;· as de.<pczas com 
s ~r a -~nlltU(t'enç~:701>. 

O Su.. CALOGEI.l.A.S-'-Esta pa.rte está preju
dicad~. pelo que não seri sujeita á votos. 
Desde já. f'aço esta declaração. 

O Sn.. AuGUSTo DE VAscoNCELWs-Sr. Pl'e
sidente, eu pretendia comparar este parecer 
da emenda n. 7, que acabei de ler, com o da 
emenda n. 30., parn. moatra1· que a rutto!"i
;;;r!('';(J p?·opo;trr. pâ(~ Co,Jl.mi:~,-ro ;to pr<J•eccr da 
e;,wnrln n. 7 e uma delcgacão tão inconsti
tucional como 1t da. emenda n. 30, que a hon
rada Commissão não acccita por esse mesmo 
fundamento, expt·e~so em seu parecer, afim 
de justifical' a affirmação que tlz, ao começar 

o Sr. Augusto de Vasco~- as minhas considerações de haver contra
eellos-0 parecer, Sr. Presideate, do il· dic~ões e incoherencias no parecer. Desde, 
lustre relator do orçamento da lndustria e porúm, que o illustre relator confessa que 
Viação sobre as emendas off'erecidas a este tenho razão , e declara. que esta parte do pro
mesmo orçamento, suggeriu-me as conside- jecto não entrará. em votação, e que está pre
ra.ç!Ses que Ycnho trazer á Camara no senti ia judicada, não continuarei. 
de chamar à sua attenção para as conclusões O SR. CA.LOGERAs-Quanto a esta segunda 
desse l?arecer. parte a que allude, quando orava o Sr. Paula 

E tanto mais necessaria julgo a attenção Ramos, tive occasião de declarar que ella. 
da camara para. o caso, quanto e certo, Sr. foi devida a um equi,oco da Commissão. 
Presidente, que a acção das Commissões nas o SR. AUGUSTO DE VAscoNCELLos-Não tive 

. deliberações desta. Casa são preponderantes e . occasião de ou vir todo 0 discurso do honrado 
decisivas, sendo certo tambem que, si a Ca.- Deputado por santa catharihà e foi por isso 
mars votar todas as emendas que foram offe- t . t t 
:recidas ao or"amento da lndustria de con~Or· que oquel nes e pon. 0 • 

"' '' Passarei adeante. . . 
midade com o parecer da honrada commissão. .Á. ernendan. ·16, que tive a honra de oJfe-
do Orçamento, verificará depois que. algumas recer coin um coilega de bancada, é suppres
dellas são upprova~as pelos mesmos funda- siva do§ 17 do art. 7•. 
mentes que outras são rejeitadas; verificará A e~ta emimda deu a commissão 0 seguirit(! 
que o illustre relator não foi coherente e parecei': «Elta emenda Mta préjudicarla pela 
justG em seu parêeer, com relação a certas dedsao da mesal>. 
emendas. 

E' assim, Sr. Presidente, que nós vemos a Sabe v. Ex. que a Mesa ein ohe!liencili. _ad 
emenda sob o n. 7 que e redigida nós se- art. 133, paragrapho unico, do Regimento, 
guintes termos: deiX(JU de acceitar o art. 7• do prbjecto. 

«Ao rn·t. J.o, 'Yl. 5-Estatistica-PessJal da 
direatoria. C'ons~rve· se a tabella da proposta 
do.Go,erno, etc •.. Visto faltar' corn11etçnçia d 
Commi~.~ao de Orç"mento para s•.1pprímir em
prego. ( Paragra.plw unico do art, 13B do J'e
gimenlo)». 

A Commissão acceita essa emenda, como 
se _vê do seu :parecer, por julgar fundada .a 
arguição de antiregimental feita á disposi~ão 
do . projecto, que a mesma emenda supprime. 

0 SR.. CALOGERAS-Não apoiado. 
O SR. A 'GGUSTo Dl!l V ASCOI'\Cl!L i.os-'-A Mesa 

deixou de acceitar o art. 7•. 
0 SR. CALOGERA.S-V. Ex. não estô. ao par 

da questão. Tive occasião de solicitar. dà 
PreSidente da Camai'a explicações e S. Ex. 
affirmou que o intuito era applicavei a al· 
gumas disposições deste artigo. 

0 SR. AUGUSTO DEVASCONCEr.ws- Vou de
monstrar que a confusão está da parte de 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:24 +Página 15 de 33 

SESSÃO EM 2 DE OUTUBRO DE 1899 

V. Ex:. A mesa deixou de acceitaro a1·t. 7o e 
não podia deixa.r de assim ssr visto o modo 
porque elle está. concebirlo. 

Este artigo estabelece o seguinte: 
«Al't. 1". Fica o Porlcr Executiuo tH~tor-i::ttdo, 

Ha t:igencia de;la lei, a l'eorga.ni:;ar a repar-. 
tiçtío geral do; Correio> tlit Republica,ubsenan· 
do as seguinte; ?nodijkaçõe~ .•.... ..... , , , •• » 

Segúe-se uma s~rie de :paragraphos ter
minando pelo S8gti.inte: 

« § 19. No rcg~·.lamento que o Gov<WlW. ti
t:er de expedir para dar eúc•~ça:o as dispo$i
ções deue art(qo, de!lerd rever o l'egttl~mento 
'!l~gente e ter especialmente em vi~ta regula
,·~::ar a remessa de valores.» 

Vê V. Ex., que todos r.s ps.ragranl10s do 
art. 7" estiio dependentes rl.o mesmo. urt. 7·•, 
que é um~ autoríz·,çfio D.o Governo pn·;~ rc
tbrmar uma rcparti\'ão,nutorizlçiio queú anti
regimental e inconstitucional, confarmrJ (lpi
nião ~l:l. Jwopril\ Commiss1ír1, manif~stada. n 
respe1to us t>mondn.s ns. 7 c 30, por ISso não 
foi neceita pel :t m Asa.. . 

Si fosso possivel, Sr. Prl?~ident€3, duvida. a 
respeito desse facto, ahi está a acb publicada 
no Diario do Cong1·esso, onde se vê que o 
art . 7° nii o foi acoej.'ffi·~ 

o Sa. CALOGE~As-Rcsponderei. 
0 SR. AUGUSTO Df'! VASCONCELLOS-Por este 

artigo se delega ao P()der Executivo a facul
dade de reCormar e.re-parti~ão (los Correios. 

0 SR. CALOGERA.s-Não apoiado. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Como 
não apoiado, si estou lendo a disposição do 
projeeto1 

Chamn a attenção de Y. Ex, e da Ca· 
mura para o q_ue diz o art. 7o: 

«Fica o . Poder Executivo aulori~ado na 
vigencia desta lei, a J'earqani:;;ar a repartição 
gerat dos CorJ·eios da Republica; observando 
as seguintes modificações.» . 

E' olt não uma autorização para r~formar a 
Repartição dos Correios ~ 

Vê Y, Ex. que todas as disposições do art.7', 
.todos os seus. paragraphos e numeras estão 
su~ordinados à autorizaç.ão que· a Q,tmara 
t~r1a de dar ao. ~oder Ex~cutivo parã. reo!'ga
mzar a ~epntlçao dos Correios . . 

Ora, SI a Mesa da Camara deixou de :ic
ceitar o art. 7", por ser contrario ao regi· 
menta, claro esta que todos os seus para-
graphos estão prcjuc\ícados. ·· 
. O· SR. CALOGERAS- Por votações succes

Slvas, a, Cam<1ri!- já se pronunciou: tndo 
quanto e matGria autorizativa nã.o·incide 
na disposição regimcmtal. . 

O Sa, At:GUST(I DE VAscoNCELt.os-Corilra o 
a :parte d.é Y. Ex. está protestando Y. Ex. 

Cam:.N> V. VI 

mesmo com o parecer que deu á emenda 
n. 30. 

O SR, CALOGERA.S-Não h a. tE~. I. 
0 Sa. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Então O 

que é que significa, o art. 133 do regimento, 
que diz que nenhumu, creaçã.o ou suppressão 
de emprego, nenhum augmento ou diminui. 
cão de ordena.tlo, assim como nenhuma. dispo
sição de caracter permanente poderá ser 
introduzida nas leis annuas? 

0 Sa. CALOGERAS- V .. Ex. esta partindo 
do seguinte: de ter sido recusado o art. 7• na 
sua integralidade. 

O Sn.. AuGL"STo DE VAaCONcELr..os-Jã. mos
trei que a. recusa· da art. 7• só poderia veri· 
ficar-se integralmente, porque a disposição 
nolle contid<L autoriza a reforma da repar
tição g~ral dos Correios, sob bases que esta· 
belecl3, a não são súmente as bases est:t!Jele· 
cidus quo inc:dom na disposição rcgimentn.l 
mas sim a disposição principal, que é a aU.· 
torização. 

T<~nto é esta a verdade que o nobre Depcr
tadD deu parecer sob1•e muitas emendas 
suppressivas do art. iv e de diversos pai.'a· 
gruphos deste "rtigo, dizendo estarem preju· 
dicados em consequencia da decisão da 
Mesa. 

O Sa. CALOGERAs-Quanto âs partes, onde 
a. censura regimental cabia; por exemplo: na 
questão de modificuQáo dos quadros, na parte 
regulamentar. 

0 Slt. AUGUSTO DE V ASCONCELLOS-.Sr .Presi" 
donte, o a.jw,rte do honrado relator ob!'i.l:'o.-me 
a demorar-me nesta questão para demon::.tia-r 
com as proprias pala.vras de S. Ex:, que o. 
art. 7• e todososseus paragraphos estão pre
judicados ; isto é; foram recusados pelà Mesa., 

Com effeito: O art. 7° do projecto autoriza 
o Governo a reformar a Rep~u·ti ção dos Cor
reios, sob bases que estabelece nos dezenove 
paragraphos·tlo mesmo artigo. 

A este artigo a-presentei a emenda sob o 
n. 33, que ma.nda. supprimir o art.1' e todos 
os seus paragro.phos. Note bem a Cama!'a 
que a suppre~são é do artigo e todos os para • 
graphos. · · . 

DõJ. acta publicada. no Díarío do Congresso 
consta que a ~liesa nt'!o acceitot: o art, 7" po1· 
seJ· contmrio ao regimcJtto. O illustre relator 
affirma em aparte que a Mesa. não aceeitou 
apen.~s .as pa,rtes ou disposições do art. 7°, 
que mcidiam no.. disposição regimental, mas 
accmtou as disposições aue não incidiam na 
citada prohibição do ·Regimento. 

Sr. Presidente, que o nobre relator não 
iem razão, que S. Ex. está equivocado pro..; 
va·o o parecer poi.'S.Ex. lavrado sob1'e a citada 
emen~a 33 ; porquanto a esta emenda ~up
pressrva do a.rt. 7° e seus paragraphos deu 

~ 
\ 
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S. Ex. o seguinte parecer (lê) ~esta emenda A minha emenda, Sr. Presidente, que tem 
~std prejudicada pela decisüo da Mesa,» o n . 50, tambem supprime o art. 8°, mas não 

Pergunto a S . Ex, porque julgou prejudi· dá o fundamento. 
cada a minha emenda suppressiva ? ••• Cer. A honrada Commissão dá a esta emeuda o 
tamente porque as disposições que ella sup- seguinte parecer: 
primia nã.o tinham sido acceitas pela Mesa. «Esta. ctnenda esta' prejudicaria pelo parecer 
Mas, si a emenda refsre-se a todo o artigo e dado sobre a anter ior, si ella se baseia como 
paragraphos, segue-se que é .o proprio hon- e;ta na incrm.~t itltcionalidadc das m edidas 
rado relator quem coote;sa ter & Mesa re- p>·oposta~ . Si clla se refere. porem . a o asp ecto 
cusado todo o art. 7•. . regimeatal, bastara' pa( a ob-lriar -se a esta aa-

0 SR. CALOGERAS d<'l outro aparte. ctcsaç(ro substituir a primei1·a phm sc d o a rtigo 
pela seguinte: » 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-E si cArt. FiClL o Poder Eitecu t i'l70 aHtori.;ado 
assim não fosse. Sr. Presirle-nte, não podia. a. a substitui!· no regulamento dos telegraphos as 
illustre Commi5sii.o ter julgado prejudienda, disposições, etc.~ -
como fez, toda a minha. emenda.; teria então 
de julgar prejurHcada a parte refertlnte ás Vê-se,Sr. Presidente,p elopa.recerda emenda. 
disposições não a.cceitas pela. Mesa, cumprio- n. 49, que a. Commissão julga. que o art. s• 
do-lhe dar parecer eobre cada um dos parn- seria. inconstitucional si as alterações que 
srapbos que, acceitos pela. Mesa, a emeoda. propõe fossem regnla.rnaütares, mas como não 
pede a suppressão. são, rejeitaa. emenda suppressiva.doSr. Paula. 

Sr. Presidente, volto a me occopal' da. Ramos; entretanto, tratando da emenda que 
emenda. n. 16. Esta emenda. que tive a honra apresentei sob o n. 50, a mesma. Cr,mmissão, 
de npreeenta.rcom outros collegas de bancaria, riepois de j ulgar a emenda. prejurlicada por 
é suppreBSIV:J. <lo§ 17 do art. 7• do projecto. não ser inconstitucional o art. 8•. reconhece, 

Outra emenda, oue tem o n. 38, tambem porém, que elle é anti-regimental. e confes
sttp(Jressiva do mesmo § 17 do art. 7•, foi sando isso, para fugir a. esta. ditnculda.de, 
apresentada. ~lo H lustre Deputado pelo 2' di- propõe uma st!b-emend a: isto é, manda sub
stricto o Sr. Oocar Gonoy. stituir n o r egulamenta dos telegraphos certas 

Como V, Ex. v~. Sr. Presidente, ·ambas dilpo3ições,o que imi)nrta em tornar inconsti· 
estas emendas são suppressivns da mesma tucional o citado artigo, conforme a. dor1trina. 
disp0$íç&o no projecto, entretanto a. honrada da propria Commi1!2ão. 
Commi.Ssã.o julga uma prejudicada pela. deci- o que se verifica, Sr. Presidente, é qu~ 
são da. Mesa, o que importa dizer que a. dis- o art. a• do projecto_ não pÓ'it! subsistir co~o 
posição que a emenda supprlme não foi aceita está, por ser cont ra.r10 ao Regimento, e mu1to 
pala ~esa, e rejeita a. out ra, o que Importa menos com a. modificação que propõe a c om
jul~r sl.l.beistente a. mesma. disposõçã.o do mi~ão por ser incoustituciona.l; impondo-se, 

.· projecto f portanto, a approvação da emenda suppres· 
. E', pois, certo, Sr. Presidente, que si aCà- siva. 
mara. de accordo oom o parecer da honr ada o SR. CALOGERAS-0 regulamento v igente 
Commissão, julgar prejudicada a emenda dos correios. baseia-se em uma. lei que definiu 
n. 16, e rejeitar, conforme o mesmo parecer., tódas as medidas que o ar~ . 8•, increpad.o 
a emenda n. 38, tem ao mesmo tempo ap- 1 s p u1a R v .r; v 
Provado e raieitado á mesma. disposi""O do pe 0 r· a amos e por · x:. • em 

~ .... modificar em parte. 
projecto. Portanto, a modificação não póde ser feita. 

O SR.. C.\LOGERA.S dá um . aparte. sinão por lei. E' exactamente o pl'inciplo 
. . 0 SR. AUGUSTO DE V A.~CONCELLOS-PaSSO, Sr. consigna.do pelo art. 8• ' 

·Presidente, ás emendas suppl'essivas do ar t.8•; 0 S:a . A UGUS'l'O DE VASCONCELLOS-E' ma
à de n. 50, que tive a honra de apresentar teria regulamentar como V. Ex. já. con-
com illustres companheiros de bancada e á de fessou. · 
n. 49, o:presentada pelo illustrado Deputado 
pol' Santa Catbarina. o Sr. Paula Ramos. 

A emenda n. 49 do Sr. Paula Ramos, sup· 
prime o art. 80, po1· iaconst it·ucional . A esta 
emenda nega a Commissão apoio, dizendo que 
o artigo impugnado ser.ia inconstitucional si 
tratasse eUe de a ssu mpto m eramente regula· 
. menta:,.-, mas que ao contrario trata de mate
l'ia nã.ó regulamentar e medidas que só o 
Coogresso pótie tomar, e por' isso r ejeita a 
~II)enda., 

O SR. CA.LOGKRAS dá um a.parte. 
0 Sa. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Si V •. EX, 

manda fazer a.Jternções no regulamento, a. 
reforma é regulament ar, e si é regulamen
ta.r, segundo a. sua. propria opinião, a com
petencia e do E.tecuti vo , não póde o Con· 
gres~q intervir • 

o·sa. CA.LOGI!:RAS-Perdão ; é isto mesmo: 
faz-se a. moditlcacão no regulamento, que no 
ma.is fica. appl'OYUUO, . .· . 
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O SR • F RANcrsco SÁ.-V. Ex. sabe que nos 
regulamentos muitas vezes se repetem dís· 
posições legislativas. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS· -Ainda, 
dt>senvolvenrlo o seu part>cer a respeito de 
emenda 56a, S. Ex. corrobora a opinUi,o de 
que o Congresso não póde absolutamente tra
tar de assurnpto regulamentar. 

0 SR. CALOGERAS- Não ha duvida; e a 
minha opinião • . 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- ·Então 
para que insiste na approvaÇão do art. 8°. 7 

Passarei, Sr. Presi<tente, á. emenda n. 71, 
consignando autorização ao Governo para 

. vender mediante concurrencia publica todo o 
material impresta.vel pertencente á. Inspecção 
de Obras Publicas e applíca1' o producto em 
trabalhos a. cargo da mesma reparticão. 

Esta emenoia, Sr. Presidente, teve parecer 
cont1·ario da honrada. Commissão, por enten· 
der ella que o Governo póde etrectuar a 
venda desses materiaes independente de au
torização, e que é inconveniente detel"mi· 
naNe a. applicação dessa. verba. 

Concordo com a. illustre commissão com 
relação á a.prlicaçã.o <la. verba. ; n[o posso, 
porém, concurda.r com a doutrina do parecer 
estabelecendo que o Governo póde dispor 
do material sem autorização. 

E este meu modo de entemler foi o desta 
mesma Camara ainda o anno passado, con
signando no Orçamento vigente uma autori
zação identic11. a que agora recusa. 

0 SR. CALOGERAS-Perfeitamente. 
0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- Nestas 

condições, penso que a -doutrina a firmar-se, 
deveria ser a. de que o Governo preCisa., para. 
dispor de tal material, de autorização, tanto 
mais quanto não ba estabelecido o criterio 
julga<ior da imprestabilidade desses mate
riaes, que podem ser muito im:porta.utes. 

0 :SR. CALOGERAS-E O nosso? 
O SR. FRANmsco SÁ. dá um aparte. 
0 SR. AUGU,_TO DE VASCONCELLOS -Ainda 

bem que V, Ex. vem em apoio da. minha 
argumentação. · 

Vejamos agora, Sr. Presidànte, a. emenda 
n. 73. Esta emenda. que tive a honra. de apre
sentar é suppressiva do art_ 16 do projecto, 
que consigna a separação da Estrada do Rio 
do Oui'o da Inspecção de Obras Publicas. 

Tambem o illustre Deputado, o Sr. Ramos, 
apresentou emenda. identica , sob n. 72. 
Examinando a materia. destas emendas . a 
honrada Commissão não encontrou uma pa
l~v~a para f~ndamentar a. rejeição dellas, 
hm1tando-se s1mplesmente· a. declarar rejei· 
tada uma e prej~tdicada a outra! 

Sr. Presidente, não me alongarei no ex
ame deste po:qto, porque já os meus distinctos 

collegas os Srs. Paula. Ramos e Sá Freire o 
discutiram hrgamente. A penas farei. ligeiras 
considera.cões para mostrar que a honraria. 
Comrnissão de Orl)amento ou melhor o hon
rado relator do projecto, que. ora. se discute, 
roi o primeiro a. reconhecer no corpo do mesmo 
projecto 11 vantagem de se conservar unidos 
estes dous serviços. 

0 SR. CALOGERA!- Nã.o a,poi~do, nã.o ha 
uma, só palavra que dê logar a esta inter· 
pretação. 

0 SR.· AUGUSTO DE .VASCONCEL!.O!!-VOU ler 
alguns trechos do parecer e V. Ex. verá. que 
tenho razão; que não foi S. Ex. logico pro• 
pondo n. separação da Rio do Ouro do serviço 
de abastecimento de agua. 

0 SR, CALOGERAS - AchO difficil provar 
isto. 

0 SR. A UGllS'l'O DB VASCONCELLOS-Tra ta.ndo 
da mudança da li o \la. Jlara a encosta. da serra; 
no ver;;o da. pagina. 53, s. Ex. conclue da. se
guinte ·maneira: 

«A destruição do ramal de Jguassú acarre· 
ta.rá a. dos encanamentos da 3• linha, pri· 
vmdo a pop~tlaçiTO da Capital- Federa~ de um 
dos mttis importc~r~ tes affiuxos de agua do seu 
a/Jast~cimento.» 

Sr. Presidente, e, como se vê, a honrada 
Commissão que reco:p.hece tão necessaria. a 
linha ferrea como auxiliar do abastecimento 
da a.gua, que ~retirada de uma parte da 
mesma linha para a. encosta da serra, afas
tando-a dos encanamentos, importarão em · 
privar a populacão de parte do seu abaste
cimento. 

Eis, Sr. Presidente, no parecer da Com
missão um trecho prel)ioso para a minha de-
monstração . · 

Evii!entemerite separado o serviço da Es· 
trada do •1e a.bastecimento,separafi.a, a sua. di
recção, perde a. Rio do Ouro o seu caracter 
essencialde auxiliar do abastecimento .. 

A inspecção de obras publicas não poderá 
contar com a Estrada a. todo o momento, e 
com a prererencia exigida pelas urgencias 
do _serviço do abastecimento. A directoria da 
Estrada por su& parte não sacrificará. os in· 
teresses do trafego, ás necessida.des e urgen
cias do aba~tecimento, desde que a Estrada 
nã.o é mais auxiliar do abastecimento, e tere
mos então o que prevê a Commissão no caso 
da remoção da lioha ferreo.. para a enco;;:ta. da 
Serra-a população da. Capítal Federal .pri- · 
va.da do regular abastecimento d'agua. 

O SR.. GALOGERAS - V. EX- vàe ver que 
não se tmta de um trecho prooicso para a sua 
argumentação. · 

O SR. AÚausTo DE VASCONCELLos-Acredito 
que v. Ex., abusando (permitta-me. a. el: .. 
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pressão) do seu talento, da sua compet!mcia 
no assumpto, seja. capaz de architectnr argu· 
mcntos taes, que possnm convencera Camara 
de que ha vn.otagem na separação Je:;t.a es
trada. 

A verdade, porém, é que o seu modo tle ver 
a questão, despr"occupadamente, quando a 
estudou no seu gabinete, é contrario, e ma
nifesta·se claramente no trec!Jo que acabei 
de analysal' e em outro que destacarei do 
parecer da honrada Commbsiio, 

0 SR.. CALOGERAs-V: Ex. l1a de permittir 
que eu r~xplique este trecho. 

Alludi simplesmente ao seguinte: o traçado 
·do ramal de Iguassú e vicioso, pór~c, de um 
momento para outro, desapparP.cer esse ra
mal, por circumstancias que V. Ex não 
ignora, e então esse de~apparecimento mate· 
rial do ramal a.carrett~rá rat:tlmente o dos 
encanamentos que lhe ticam proximos. 

0 SR.- A CG USTO DE V ASCO!'\CELT"Os - Aqui 
encontro outro trecho escr1pto por V. Ex., 
que não só su.ffraga a opinião que estou sus
tentando, como destroe toda a accusação que 
neste parecer foi feita á administração actual 
de obras publicas, na. Estrada de Ferro do Rio 
do Ouro, 

Diz V. Ex. à. pagina 55, i11 jlne, o se
guínte: 

Notavel e, entretanto, .que, d,, 1896 para cri, 
nenhuma aUe,·aç(ío be;wfica, teado havido na 
sit,wç<To geral da Est,·ad(J;, tenha com. a nova 
o.dministrn.çrío pa.$Sado de 759 a 379:000$. o 
deficit verificado; cJincidindo com uma utili· 
::aç<io melhor da linha, co~ forme o que se de
prehende do pre~ente gyad1·o .•• 

O SR. CALOGERA.s -Houve melhoria em 
1898, não ba. duvida nenbun:a. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Si V. Ex. 
notou tantos defeitos, tantas inconveniencbs 
no serviço da Estrada Rio de Ouro, mas le
conheceu atl.nal que a administração actual 
trouxe grand~s melhoramefltos, trouxe van· 
tagens que V. Ex. sa.lientou por algarismos, 
tã.o sensiveis, porque propoe a separação do 
serviÇO, a. sua interrupção agora, quando 
justamente elle está melhorando~ 

o SR. c,u.oGERAS- Melhorou com a mu
dança de chefe do trafego; é facto. 

0 SR • .AUGUSTO DE V .A.5CONCELLOS - A' pa-
-gina 57, diz V. Ex. depois de algumas pala
vras acerca da origem da E~trada do Rio do 
Ouro, o seguinte: /J-oje co•wctn ainda consirle
rcw como linha principálmentc rlc;ti;wdn ao 
abaslecin1ento, obdec~nrlo a acção prcpmHle· 
?·cmle deste •• . 

Pergunto a v. Ex., si nesse trecho que li, 
V. Ex. positivamente manifesta·s3 ou não, a 
favor da Rio do Ouro ligada ao abastecimento? 

E' on ní'i.o v. Ex. mesmo que .no seu parecer 
declal'a convi:- considerar a Rio tlo Ouro linba 
destinada ao aiJastecimento? r~ tendo a'isim se 
manifest;ttlo, como p6:1e V. Ex. propor ú Ca· 
ma.rr~ a separação ? ! 

0 Stt. CALOGERAS- Nã'l, por~ue «esse tre· 
cho (le;rdo) a seca. funcção gramma.tical c syn· 
t:J.xica,hoje convem considerar um trecho como 
constituindo motivo principal da circulação 
dos trens, etc. 

O SR. Auou,To DE VAsco:-;ocELLOS- Não 
comprehendo como V. Ex. queira des!acar 
um trecho de estrada de ferro, para ser an· 
nexnllo ao serviço ue abastecimento de agun., 
1lc~tndo.os outros trechos da mesma estrada 
iudepend(~ntes e autonomos. Não compre· 
hemlo como se po~sfl re:Llízar isw.' O quo é 
facto é que V. Ex. para explicar, como acaba. 
ele fazer. o seu prynsa.mento, altera. o que ela· 
r..cmente está expres~o no parecer. 

A verd:u'le é q uc toda. a convcnienci:l esti 
em continua1• o serviço da Rio de Ouro ligado 
a.o abastecimento; convenieocía esta reconlle
cida no parecer da lion1·ada Commissii.o, con
forme tenho demonstrado. 

0 Sr •. CALOGERAS dá. Utn aparte, 
O SR. AcGüsTo I>E VAscoxcELLos-Ainda, 

Sr. Presidente, nesta mesma pagina 57, o il· 
lustt•e relator, depois de figurar hypotheses 
sobre a Rio do Ouro, diz o seguinte: 

«, . . boll soluç<TO se encontra em confiar d Rio 
do Ouro a conserva dos e!'lcanamentos., .» e 
S. Ex. continua, no mesmo periodo, salien~ 
tnndo as -va-ntagens ccono:uicasresultantes do 
facto de sllr confiado â Rio do Ouro a conser· 
Yação dos encanamentos, vantagens, tanto 
para o serviço da Rio do Ouro como do abas-
tecimento. . 

Sepe.radá. porém, Sr. Presidente, a Estrada 
do Rio do o~ro, e com administração a.uto
norna, corno atinai quer o nobre Deputado, 
como se poderá acceitar · a boa soluçiio, que 
s. Ex. propõe, e as vantagens economicas 
que salienta 1 
. 0 SR. CALOGERAS- Refiro-me á despeza 
com a picada., onde ellas se encontram. 

0 SR.. A t''' U~>•• DE V ASCOXCELLOS-:Sr. Pre
sidente, como V.Ex. e a Camaraviram, a hon
rada Commissão não demonstrou a necessi
dJde, ou vantagem para o bem publico da 
des>~.nnexação da Estrada c1o Rio do Ouro, do 
servi<;o do abastecimento. Ao contrario, elo 
seu parecer, o que se deprehende é que ha 
todu, con-veníencia em conservar a estrada 
annexada á Inspecção de Obras Pllblicas. 

O SR.. CALOG:ERAS-Reservei-me para fa• 
zer na. tribuna. 

0 SR. AUGU~TO DE VASCONCELLOS-Sr. Pre
sidente, pensará o illustre relator deste pro-
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jecto que a Estrada do Ríoito Ouro possa tor· 
nar-se uma estrada commercíal ~ 

O Sn., CAT.OGERA.s-Nunca poderá ser. 
0 SR. AUGIJS'l'O DE VMCONCELLOS-V. EX. 

conlessa que nunca. poderá ser; mas então para 
que vae oEsta(lo Jitzer maiores despe7.as, com 
administnH;ão separada. o 11Utonoma. desS<L es· 
trada, si V. Ex. con r~ssa. qno nunca. poderá 
ella tornar·~e commcrcial, nã.o podendo .servir 
sinão pa.ra o abaste(límento ? 

0 Sr. . CALOGl!RM-Tareí OCOO.Siii.O de ma· 
nifesta.r-me sobt•a o assumptD. 

0 Sa. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- A dís· 
posicão que venho combatendo, do pr~jecto, 
é, ulém disso, antiregimental, Sr. Presi(1ente; 
não a discutirei, porém, sob este aspecto, para. 
nii.o tomar mais tempo à. Ca.mara, e por me 
parecer ter sufficienbmente j ustificado a 
emenda. suppressiva que tive a honra de 
apresentar. 

A emenda n. 79 estabelece que na vigen
cia desta lei o producto das taxas de pennas 
ele ngua. seja. empregado na canalização dos 
rios Xcrem e MILntiqueira, para reforçar o 
abastecimento desta capital. 

A Commissão em seu pi!recer declara reco
nhecer 1.1 Hrgcnci« das oljr.t,s a que a cme,lda $6 
re(c1·e, procl?.ma. assim a vantagem da appro· 
vação da emenda, entretanto r ecusa a verba 
pedida , mas, substitue a nossa emenda por 
uma .1•-'b-emcn.da consignando 350:000$ para 
as obras de ca.nali4;lção do3 referidos rios. 

Ora, Sr . Presidente desde 1890 que se 
procura trazer para. o abastecimento do Dís
tr·icto Federal estes poderosos auxiliares e 
desde então, annua.lmente se dispeude uma. 
certa quantia. com a liulw. fe1•reapara. auxiliar 
a aonstr.ucçã.o das obras que teem de ser feitas 
para. a captação e canalização de agua. 

Ha. nove annos, portanto, qua)sso se dá e 
ainda. não conseguimos ver iniciadas as obras 
que possam aproveitar ao Di:;tricto lledera! ; 
todas as verbas têm sido díspendidas sômente 
na linha., que, eotretanto,não chegou ainda :i. 
me:t ·1de de sua extensíío. 

Ora, esta quest.'i.o de abastecimento de agua 
á cidade é uma das mais importantes e pal
pitantes, e que não deve ser cuidada por 
rracção, emprega:1do-se pa.rcelladamenfe ·ca
pltaes que ficam inactivus em obras que se 

. vão estragando no correr dos annos, tor· 
nando-se mais dispendiosa e dlfficil á F'"a 
coMlusão. . 

Penso, Sr. Presidente, que lla vantagem, 
sinão em terminar de vez c..c:sa.s obras, ao 
menos ·dar -lhes um certo incremento que 
ofi'ereça esperanças de termos na Capital esse 
melhoramento. · 

Outro não lbi o pensamento que dictou esta 
emenda.. 

E já que a Commissão reconheceu a ra.zão 
de ser da emenda, a urgencia. d11s obras, pa.
rece r1ue devia. dar uma verba sutDciente 
para se atacar o serviço de modo a colhermos 
brevemente os regultados dos sa.critlcios que 
ba. nove anno::; est<i. o Thesouro a fazer, ou 
eniio melhor seria supprlmir toda a. ~erba , 
desde que ella. por ínsufficíente não :PódO 
~tisfazer os ftns IL que é destinada. 

Sr. P residente , não foi justa a. honrada 
Commissão negandó apoio a esta, emenda. dos 
representantes do Districto Federal, tanto 
mais quanto a renda da penna de a.gua p~r
tence ao Districto Federal, e não seria muito 
sí l\ Commlssão aceítasse a. emenda qu:~ 
m<\nda empregar apenas o producto dessa. 
renda t'lm um anno no engrandecimento do 
abastecimento do ddr ícto. 

E tanto mnis justa é a metlida, Sr. Presi
dente, quanto é certo que com o reforço do 
abastecimento pela cana.lisação desses rios 
não é só o Districto Federal que lucra ; " 
va.ntagem é para todo o paiz, pois este di· 
stricto é a. capital da RepuiJltca. Adoptada 
Sr. Presidente, a medida proposta na. emeuda. 
nós teriamos, sem a:trectar as rendas da. 
União, em breve, na Ca.pita.l da. Republica, 
agua em abundancia. 

0 S&. CALOGERAS- Este producto é insnf. 
fic iente, a solução é outra. 

0 Sn.. FRANCI•·CO SÁ' - Então V. Ex. COU· 
corda com a. minha emenda.. 

. 0 SR. A UGUSTO V ASCONCELLOS - COm o 
producto deste imposto, St•. Presidente, 
nós teriamos os recursos necessarios uãu 
só para terminar a linha ferrea. o.uxilío.r da 
canalização, como para. att<car o serviço de 
represas e pal'i\ começar o serviço de cana
liz.'tção das aguas. 

O Sa. C.ALOGERAs - Nem assim . Vou ex
plicai' a V. E:r,; fatalmente haveria. uma. 
sobra.. 

O ramal pa.ra ser feito com ra.pldez regu
lar, levaria. um r•nno. Ora, assim sendo, fa· 
ta lmente sobrariam 1.000:000$, que ficariam 
sem destino. 

0 SR. FRANCISCO S.~'-V. Ex, acha boa a 
solução que propuz ? · · 

0 SR. AUGUSTO Dl!: VASCONCELLOS-QUe O 
serviço de aguas e sua rendo. passe para a 
1\lunicip<di<iade, mas não nas condições que 
V. Ex. pr•opoz na emenda que apresentou. 

S. Ex. entende que para. se tornar mu~ 
nicipal c serviço e renda du consumo 'de rogua 
deve a Municipalidade indemnizar a União 
do valor {jas obr·as do abastecimento. 

O nobre Deputado, poràm, esqueceu-se que 
não se trata simplesmente do Districto Fe
deral, m~s da Capit&l·da RepuoliCa., e que é 
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á. União que compete promover seu engran· 
decimento. 

E' preciso não perder de vista que é px•e
ceito constitucional que este Districto ficara 
constituído Estado desde que seja. delle reti· 
rada. a Ca.pita.l da União; e, isso feito, eu per
gunto-ao nobre Deputado: ficará ou não per
tencendo ao novo Estado o abastecimento de 
a.gua. na. respectivn renda ? • • • Não póde, 
pois, o Districto Federal pagar á União essas 
obras que por disposição constitucional lhe 
hão de pertencer. 

Passemos agora, Sr. PresideDte, a emenda 
sob n. 81. 

Esta emenda. estabelece uma diaria. de 5$ 
para. o condnctor geral das obras publicas. 

Apresentando-a, a bancada do Districto 
Federal não teve em vista augmentar u van
tagens de D(!nhum funcciouario, mas sim, 
preencher uma. lacuna. que se eocontra no 
projecto,e fazer desapparecer uma anomalia, 
que, se prevalecer. •lá. em resultado ter o r.o:n
ductor geral vencimento inferior aos condu· 
ctores districtaee. 

Como ~ab~ a c~mara, e consta rlo projecto, 
são seis os coor!uctores, cinco de dístricto ou 
secção e um geral. 

O projecto e•t •belPce, para. os conduP.tores 
de secção. 3:000$ de or ~eoado e uma •'iaria 
de 5$; ao P''s"o 'JIIB a.o con•luct r ger•al llé. o 
ordenado •IE" 3:6r•Ot.nega .. do·lb•' a di;. ria ! 
. Ne.!!tas condições, pódem ter oa conr!uctores 

de secçã.o 4:800$. ao pa.s,;o que o conrluctor 
geral tem apen~s 3:600$000. · . 

Penso que é cl>tmoro~n. e flagrante a io_ius. 
tiça; pois, assim como o conductor de secção 
precisa. de uma. diarb, tambem della pre
cisa, e com maioria de razões, o connuctor 
geral,que naturalmente deve ter maior ser· 
viço que o conductor de se c cão. · 

Parece que não pódo haver divergencia a 
respeito do· modo de entender esta questã.c. 

Não comprebendo mesmo como a. Commis
são não julgou necessarw dar ao couductor 
geral uma diaria pelo menos igual á dos con
ductores de secção. 

Só posso attribuir essa lilcuna por parte da 
Commissão à' falta. de informaçõe> ex acta.s a 
respeito deste assumpto. 

O SR. LEOVIGJLDO FrLGUElRA.S- Esses ven· 
cimentos não e~tão estabelecidos em lei 
especi!Ll ~ 

0 SR. AUGUSTO DE V A.SCO::>CELI,OS - Não ; 
são da lei de Orçamento. 

Sr. Presidente, a. honrada Com missão justi
fica seu voto contrario á emenda dizendo que 
o·conductor geral mora em casa da a.dminis· 
tração, o que equivale á diaria. 

Esse fUndamento, Sr. Presidenta, não pro
cede porque o certo e que nenhum condu
ctor, geral ou districtal, tem direito á. casa. 

E' verdade que o a.ctual conductor geral 
mora em uma casa da repa.rtiçíio; porém 
isto não é estabeleeído em regulamento nem 
em lei alguma., é apenas um favor que lhe é 
concedido pelo ínspector,naturalmente porque 
tem essa casa d~soccupada; amanhã, porém, 
póde o director destinai-a 11 um outro 
empregado, ou a um outro mister da repar• 
tição e c conductor vel'·Se-ha na obrigação de 
desoccupal-n, sem ter garantia de éspecie 
alguma. 

Mais evidente torn11.-se a sem razão da il· 
lustre Commissão, desapparaceodo por com
pleto o fundamento em que se basfou para 
rejeitar a emenda, si a.ttendermos a. que dos 
cinco conductores Districtaes, quatro moram 
tambem em casas da t·epartição, como o con
ductor geral; entt·eta.nto, este facto não os 
exime da percepção da. diaria. 

Eu cba.mo a attencão da. commissão para 
ute ponto e tão clamorosa julgo a injustiça, 
!!Ue espero que clla recousiderara o 8eu a.cto. 

0 SR. LEOV!GlLDO FlLGUEIRAS-0 facto e 
qUi! ficou abi um, sem casa. 

0 Sa. AUGUSTO DE VASCONCELLOS- 0 regu· 
lamento não dá. cas' a. nenhuru delbs. Exis
tiMo casa uesoccuf.lada, a repartição podará 
for·necer aos emprtlgados; mas sendo P''l•ci
sa.s para. qua.lquer nístér, elles ~ão obrigados 
a. deso :cu pal-as; porquanto não entl'a u. casa 
COJ!lO urr1 factor das vauta~ens dos empre
gado~. 

Sr. Presidente, ao art. 14 do projecto tive 
a honra t.ambem d:~ offet•ecer uma emenda, 
que não mereceu a acceita~;ão da honrc~.da 
Commissão e estou certo que tambem vor 
falta de esclarecimentos. • 

Diz o art. 14 do projecto: 

<Fica o Goverf!o a~;toriz"ado a mensalmente 
ade!lntar á Estrada de Ferro Cetltral do Bra· 
=il ate o maximo de .:100:000$, para solve'l" 
de$pezas de prornpto pagamento das diuersas 
rubricas • .. » 

A emenda, Sr. Pr'esidente, autoriza. igual
mente o Governo a pagar a um telegrapbista. 
de 1" classe da mesma estrada 4:491$650 de 
vencimentos que esse empregado deixou ue 
receber, em consequencia de um acto da admi
nistra'.(iio, nulli.ficado posteriormente. 

Negando o seu assentimento a esta. emenda 
a ma.10ria. da illustre Commissão diz que não 
lhe parece regular tratar a Camara da q ues
tão pela fórma. proposta, e que si, trata-se 
-te um direito lesado pelo Gove1·no, a este c.tbe 
pl-ooidenci:.w e solicitar o necessario c·redito. 

Estou certo, ~r. Pre5idente, que si a Com
missão do Orçamento tivesse, quando discutiu 
essa questão, explicações u respeito, não 
teria dado este parecer, lJOrque trata-se de 
um telegl"apbista de 1• classe da. Estrada de 
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Ferro Central do Brazll, com 17 annoa ·de 
serviço áquella. Estrada, portanto com cerh 
garantia estabelecida na lei, e que foi de
mittido por abandono de emprego, pelo. pas
sada. admin·istração, quando elle se achava 
servindo na commissão municipal de alista
mento eleitoral, commissão que, como sabe a 
Ca.mara., prefere a qualquer outro serviço 
publieo. 

Antes de comecar a exercer · as funccões 
dessa commissã.o, aqualle funccionarlo cum
priu o seu dever de communicar á adminls
tração, requisit<•U substituto, e ~ó depois de 
legal1zar a sua sabida foi que se entregou ao 
serviço da commissã.o, que, por lei, prefere a 
todos os outros. 
· Em exercício na commissão, recebou o prl· 
meiro mez ele vencimentos completos, prova 
de que a adminlstracã.o esta.va perfeitamente 
de accordo com o procedimento <laquelle em
pregado. 

Mais tarde, por um desses actos que não 
teem explica.ção,lllal! que inl'flczmeottJ rol p··a
ticado, leu este empregado nos 1ornaes a su& 
demissãô por abandono de emprego I 

Confiante na lei e em cumprimento •lo de
ver, continuou esse fun~iooal'io • t.ra.ba.lha.r 
na Comm1s~ão, e tratou de rfclamar l'e1··a.nte 
a director·a o~ seus dire•tos, mostt•ando fjUe 
não t•nha. nba.ndonll.lio o seu empl'PI!O e que 
a.cba.va-se ser,indo em um>• t·om'•·ieslo a que 
era ohrtgarlo por lei, commissão que prefe1•ia. 
o servico da Estrada.. 

Ap3za.r de to<los os documentos comproba
torios de que, ainda no dia. em que foi Ja
vr-ctda. a sua demissão, achava-se em !~X('rcicio 
na commissã.o, f<>i mantido o acto da. admi
nistração. Successíva.s reclamações foram 
feitas I>elO em-pregado, sem jamais eer atten
tido, at3 que a noV'a admini~traçã.o, reconhe
cendo a. illegalidade daquelle acto, immedi.:. 
atamente o desfez, readmittindo o empregado 
no seu logar dP. telegraphista .;e r• classe . 
. An tes, porem, de entrar em exercício, o 
empregado, paragarantir seus dir eitos, visto 
que achava-se. a. quasi tim anno fóra. de seu 
logar, privado do:s seus vencimentos · por um 
acto arbitra-rio e illegal, apreoentou uma. pe
lição ao director da estrada, ein que soUci· 
tava. autorização para. entrar em exercício 
sem prejuízo de seus vencimentos e tempo de 
serviço. 

Foi depois·, Sr. Presidente, de despacho fa
_voravel a esse requerimento. que elle re
assumiu o seu logar. 

Não podia., porém. a directoria da-Eatrada 
de Ferro pagar-lhe c.s vencimentos, porque a 
verba. consignada no ·Orçamento para esse 
empregado tinha _sido utilizada para o paga
mento do que o substituiu; de modo que CJ!se 
empregado continúa sem poder receber os 
seus vencimentos. · 

Nestag condições eile tinha que esperar, 
como diz a. Com missão, que o Go-,erno, que .id 
reconheceu os seus direi~os pedisse ao Con, 
gresso credito para pagar·lbe. · 

Desde, porem, que estamos dando ao Go· 
v;wno as verbas para fazer despezas, parece 
não ser descabido que a. essa a.utorisnção 
dada pelaCommissã.o pac·o.o.deantar a quantia 
de !00,000$ menaaes â Estrada de Ferro Cou· 
trai pa.ra d espezas de prompto pagamento se 
addicione a de poder pag;~r 4 ; 000$ a. esse 
fnD;ccionario, porque não conheço despe2:1. de 
maiS ]lrompto pagamento do que aquella que 
é devida com um funccionario que prestou 
serviços e não recebeu o producto do aeu 
trabalho. 

Mas eu vou mostrar ainda que a Commíssão 
foi injusta. para com esse lunccionario e com 
a bancada do Distrícto Federal. 

O Sa •. FRANCISCo S.A.'- No orçamento só 
se c~D~tgna.m vel'b~s para os serviços do 
exerc1C1o em que va1 v1gorar ; os serviços 
de exHrcicio anterior só podem ser pagos por 
credito especia I. 

O Sa. AuGUFTo DE VAsco"CELLOS ~ Vou 
mostrar a V. Ex. qn~> nã." tem razão ê que 
só com o Disfricto· Fedflral é que a m:<"lioria 
da illulitre Commissã.o teve es.o;e rii!"OI·. 

Vou ruostr-o~ r a. V, Ex. a utorizações de 
verbas ruuito maiOJ•es do que a de que se 
trata, e ás quat>s mais cabimento havia para 
o-eposição •'a Commissão ; entretanto assim 
na.o acon teeeu _ 

Ainda. h•1ntem, Sr. P residente; votámos 
11qui e Orca111ento da. F~enda, a.o qual o.ffe. 
receram distinctoS representantes da bancada · 
mineira. a seguin te emenda: 

« E' o Go•oe1·no autorizado, 'l<'t 'Oi.sencia rlesta 
lei, 1J. resti tuir á Camar<l. Municipal de Juiz de 
.Fóra a quantia. de 70 :416$610 de impostos 
pagos d A.lfimdegJ desta Capital, sobre m,ate
·riaei tntportados_para o abastecimeato rle agua 
liqueU-1 cidade, materiae; que est.t-ilam isentos 
destes impostos por ki então em 1ligencia.~ .·. 

A illustre Commissão de Orçamento, estu• 
dando esta emenda, deu o seguinte parecer: 

<t.Verificou a Commissão que a ]f.:lunicipali~ 
darle de Jui:: de Fora solicitou por officio de 
17 de março de 1898 a restituição de "35:313$ 
pagos peta imp:>rtação · do material para o 
abastecimento de agua da mesma cid~de. Este 
ped1do n<"fo foi attendído, por nao terem ~ido 
satisfeitas cert:.~s for malidades taxatioamente 
exigidas para se conced_er isenção de direitos • . 
A. llíunicipaUdaàe de J ui:: de Feira replicou, 
no que ainda não foi attendida.Y> · 

Depois de ter -verificado tudo· isto que 
a.ca.bei de ler, Sr . Presidente1 a hol)rada Co!Il• 
missão a.ccrescenta: · 
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«E', porém, fóra de duvida q~e o m~te
rial a que a emenda. se rerere !01 effectlv~
mente importado dentro do anno em que Vl· 
gorou a isenção ... :~> e termina, Sr. Pr~~Ident~, 
o parecer acceitando a .emenda, e ate ~ubstJ
tnindo-a por outra ma1s ampla! <\Ut,>l:'IZil.lldo 
o Governo a restituir nftO só a Crtmaru. de 
Juiz de Fóra como a outras todttS as Qllantias 
que tiverem pago em iguaes co:~dições. 

Vê V, Ex:. qu~ aqui ~r,\1:1-s~ t~c '!-ma .au· 
torízaçãC> para o lioverno restltUJ~ tlmllem:~s 
que entraram para os cofres. publiCaS, r.esh· 
tuição que a Oamara. Mumc1pal de Jmz ~e 
I<'óra já reclamou e que o Governo, nao 
achando ju~tn. a reclamação, ínueferio-a. 

Pat•cce-me, Sr. Presidente, que, si a auto
rização para p,1gar 4:000$ de vencimentos de 
um empregado que deixou de receber por um 
acto U!egal dn. Admlnistraçi1o passada., a.c~o 
que jê. foi reconsiderado pela actual Admi
nistração; si não deve fig'!_rar no orçan!cnto 
esta. autorizaç5.o de 4:000i>, com mawr1a de 
r[tzâo nã.o deveria figurar esta. outra de 
3:;i:OOO$, porque, Sr. Presítlente, com relação 
ao pagamento a esse_ empregad? o Governo 
não disse que elle nao tmh\l. d1relto; o Go
verno não lhe negou esse direito, ao con
trario, reconheceu-o, reconsideramlo o acto 
do seu antecessor. 

S1'. Presid.ente,devo declarar alto e bom som 
q_ue,í'azenrlo estas considerações sobre a emen· 
da dos illustres collegas representantes de 
Minas, que já foi approv~do nesht ~mara, 
não tenho em vist:t cJutrariar os mtUltos dos 
honrados collegas, nem reprovar o pens~
mento que ~ictou a emenda, pela. qual votei. 

o meu fim, Sr. Presidente, é sustentar a 
emenda que tive a !loura de apresenbr, 
consign:•ndq uma me,lid::t just~, e que tão mal 
considerada foi pela illustre maioria. da Qom· 
missão do Orçamento. 

Ve, portanto, V. Ex. que tenho razão 
quando digo que houye desigualdade, por 
parte da. Commissão, para eom a b~ncaéla lio 
Districto Federal, no modo de Julgar as 
emendas. 

liM SR. DEPUTADO dá um aparte. 

0 SR. AUGUSTO DE VASCONCELLOS-Não Üll· 
port::t. 

Devo declarar ao honrado collega que votei 
a. fa.vor da ;mtorízaçã.o relativa á Coroara 
Mutücipal de Juiz de Fóra, porque eutend_o 
que o Governo si não achar justa essa rash7 
tuição não restituirá, do mesmo modo-e e 
,por isto que não vacillo em pedi r a Camara 
que vote nela minha emenda-que, si o Go
verno achar CJUe não é justo o ~agamen~~ qu~ 
proponho na minha emenda, nao se ut!ltsara 
d<' autorização. 

O f!Ue não comprehendo, S1·. Pr·esinent.e, ú 
que a honrada ?ommissão de Orçamento dê 

parecer Ja v ora velá emenda apresentada pela. 
bancada mineira, e negue aos Deputados da 
bancada do Districto Federal a mesma. cousa; 
accrescendo a circumstancia. de que o que 
pede a bancada do Dís~ricto Federal, alem ~e 
ser quantia muíto ma1s modesta, e que nao 
tr:tz augmento de despez;t, lJOrquant~ tra~
se de vencimentos devidos a um funccrouarw, 
e portanto despeza jà feita, apoia-se em me~ 
l hor direito: 

0 S1,. PADUA REZENDE-AS hypotheses SilO 
muito 1li1Ierentes. A emenda mineira. é em 
bem da communhão, ao pnsso que a do Dis
tricto Fe<leral J1:rma-se em uma questão toda 
de direito individual. 

0 SR, AUGUSTO DE VASCONCELLOS - Não 
apoiado. 

E' sagrJ.da a. remuneração devida ao !une· 
cionario por seu trab:Llho a.o servidor do Es· 
ta"o. E' tambem a bem da communhão de 
uma família· sacrific;tda por um acto Ulegal 
e prepotente da passada Directori(l. da Es· 
trarla de Ferro Central do Brazil a emenda 
que sustento. Na hypothese, o direito é o 
mesmo, quer se trate do municipto ou do ci
dadão. 

E porquç a Commissão julga necessario 
uma mensagem do Governo solicitando credito 
para pagar minguados vencimentos de um 
funccionario, cujo direito foi recq_nhecido com 
a readmissão, e não julgou igualmente ne· 
cessaria a mensagem para a.ulorizar a resti
tuiçKo de maior quantia. a umu. Camara :NI1;1· 
nicipal; re~tituição que já o Governo hav1a. 
negado? . 

S1·. Presidente, tenho examinado todas 
emenda~ que entendi necessitarem de escla.
r~cimentos para que a Camara ];lOSSa se pro
nunciar com segurança e jp.stiÇa a respeito 
dellas. 

Ao· começar as minhas despretenciosas 
considerações díss~ que era obrigado a vir a 
tribuna por ser do nosso regimen e estar• nas 
nossas praticas diarias, approvarmos ou re
jeitarmos emendas conforme os pareceres das 
com missões. 

E' iudiscutivel a influencia que exercem 
por seu8 pareceres as commissões sobre as 
deliberações da Camara e por is~o era ela meu 
dever mostrar que si a. Camara. vota.r todas 
as emendas do orçame-nto da viação, guiando
se simplesmente pelo parecer da Commissão, 
verifica.ria depois contradiccões e fiograates 
injustiças. Tenho concluillo. 

(Muilo bem; mHilo bem; o orador e c um· 
p;·imentado), 

Fica a discussão adiada pela. hora. 
Passa-se á hora destina.da·aa ex.peàiente. 
O Sr. Coelho Oinb~a. (servindo ile 

i• Secretari'l) procede a leituri\ do seguinte 
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EXPEDIENTE 

Req11erimentos : 
De Carlos Stlebler o outros, nogoeiantlls de 

eervejn em Juiz de Fóra., pedindo que seja 
ma.nti!lo o imposto de 40 rels,cobrado o.etual
mente por garl'afllo de cerveja. de to.brica. pelo 
systema. a.utigo, eto.-A' commlssio Especial 
relativa a.o imposto de consumo. 

De Antonio Manoel Xavier Bittencourt, 
1 • officia.laddido da. soorata.ria. da. lndustrla, 
Viação e Obras Publicas, solicitando um aono 
de licença. para tra.ta.r de sua. saude.-A' COm· 
~issão de Petições e Poderes. . 

Do Dr. A rliudo de Aguiar e Souza., soli· 
citando credito para um pagamento a que se 
julga com direito.-A' ·Commissão de Orça· 
Diento. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDA.CÇÃ.O 

N. 163 A -18tl9 

Redo.cç,.lo fina~ da emenda substituti'l'a . do 
Senado ao p!'ojecto n. 134 J, de 1898, 
(additi11a destacado na 2' discussilo do 
prnjecto n. 134, do mesma anno) q ~te manda 
conside!'ar 1lalidos na Escola Polytechnica 
e 11i-:e--cersa os exames prestados na Es
co~a Militar, verificada a eq1.1 i~;.~. lencia dos 
prog1·ammas das respectitJas mater·ias. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. L • Os ex:.J.mes prestádos na Eseola 

Militar serão considerados validos na Escola 
Polyteehnica e xic~versa, ver~flca.da a. equi
-valencia dos programma.<J da.s respectivas 
ma.terias •. 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em coti-· 
trario. 

Sa.la. das Colllmissões, 2 de outubro de 1899. 
-F. Tvlenti1~o.-Arthur Peixoto; 

Va.e a imprimir o stlguinte 

PR.OJECTO 

N. 187- 1899 

com os veDcimentos da lei, para tratar de sua 
so.ude, gravemente compromettida, conforme 
provo. com a.ttestado medico, e de opinião que 
s~j :t a.ttendido o requerente por ser de.justiça 
o que peile ; por isso, apresenta. á. considera· 
çii:o d~\ Ca.mara. dos Deputados o seguinte pro· 
lecto de leí : _ 

O CongrêSSO No.ciomtl resolve~ 
Art. !.• Fica. o Poder becutivo autorizado 

a conceder ao 4• e$Ct'ipturario da Alfandega 
de Ma.ná.os, Bernardo Pereira. de Berrêdo, um 
a uno de licença, com ordenado, para trata.
mento de saude. 

AJ:t. 2.• Revogam-se as disposições em con• 
trar1o. . 

Sala da.s Commissões, 2 de outubro de 1899. 
-Aharo Botelho, presídente.-.Raul!Jarroto 
relator.- Oasemiro da Rocha.- Tavares d; 
Lyra,- Jof!o Lui~, 

Foram a.presentadás na eessã.o de 2 d& 
outubro, ao projecto n. 144, de 1899, fixa.ndo 
a despeza. do Ministerio da Fazenda, as se· 
guintes 

EMENDAS 

Ao projooto n, 1.44, de 1899 

Tabella B:-Accrescente-se-soldos e grati· 
~ca.ções:-Pelos soldos. e gratificações ~ra. 
QS que forem nomeados alreros-alumnos além 
do numero actual. 

Sala das sessões, 2 de outubro de isw.
Henrique Valladares. 

Ao art . 2•, n. 8 -"Accrescente·se:- e de 
seno. . 

Sala das sessões, 2 de outubro de ISW.-
.A.ugusto Moatenegro, . 

Accrescente se onde convier: 
Art. . As multas provenientes das con ~ 

demnações -para substancia.s nocivas Yel'iíi
cadns pelo Laboratorio Naciona.l de .A.na.lyses, 
pertencem em partes iguaes ao ilsco e ao 
funccíonario verificador. _ · 

Sala. das ssssões, 2 de outubro de 1899.
Pt11to da Roeha. 

Autoriz.L o Pode1· Executivo a conceder ao 4• 
escriptura1·io da A.lfandega de Man,las, Ber- Art. 1•, n. 33·- Redija.·ll8 assim: 
na,.do P erei l·a de Berrôdo, um anno de li- Obras, angmentada! de 200:000$ para OC· 
cenp com ordenado, para tratamento de correr ás obras e melhoramentos imprescin
sa.udc di v eis .e .i~adia v eis nas_ A.it'audegas_dos Estados 

e a,cguJsJcao dos dous escaferes pa_i'a o serviçO . 
das Mesas de Rendas de S. Francisco e Ita· 
guàh~, em Sa:nta Càtb!l.rina., 600:000$000. 

.A . CominiSsãO de Peti~ e Poderes, a. que 
f~1 presente o requerünento do 4•. escriptura
rlo d~ Alf&lldega.deManai>s Bernardo PGreira 
de Biu'i'à-=:Jo, solicitando túii arino de liCença 

CatUara v, Vi: 

Sala das sessões, 2 de. ontubro de rg99 • ....:.. 
P<wla :Ramos,-Pedt·o Ferreira. 

3 
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Art. 2", n. 7:-Accr escenta-sa iH -fl>l(':
e a. fazer acquisição dG dons escalal'es para 
as Mesas de Hendas a1flm<legadas de Ita
gunhy e S. Francisco, em Sauta. Cu.thnríne.. · 

Sala. das seseões, 2 de outuhro d<l 1899 .
Paula Ramos,-Pedro Ferrei1•a, 

N. 35 - Rubrica - ObraR: 
Supprima-se n. verba do 200:000$ a mo.is 

do que pediu o Goveruo, o redija-se o quadro 
da tabella do segu inte modo: 

Concertos dos armazens da. 
Alfandega. do Rio de Jn· 

·neiro .•... ..•. . .....••. . . • • 
Concertos da llha Fiscul. .. . . 
Para. a.s obras das Alfantlegns 

do Reci C'e, Bahi&, Paló. o 
outrus, e Delegacias Fis-
caes ...• . •... . . . , • •• . ..•• 

30:000$000 
20.000$000 

350:000$000 ------
Tohtl.............. 400 :000$000 

Sala. das sessões, 2 de outubt'o de 1899.
Cor:lho Cinlra, 

Additiva ao art . 2": A pe1•rnittir que os 
terrenos de que trata o art . 15, § Ill d11. lei 
IJ. 19 1 B, de 30 de setembro de 1893, seja.m 
incorporados ~o patrímonio da irmandade 
de que alli se trata, 11fim de que ella, como 
mantenedora do llsylo para a lnfa.ncia desva. 
lida, denominado- Gonçalves de Araujo
installe tambem uma. escoia agricola pl'ofis
sional. 

Sala. das S<'Sl!ôes, 2 de outubro de 1899. 
A. llii!ton . 

Onde ·convier : - Continua em vigor o 
art. lO da. lei n . 3€0, de 30 de dezembro 
de 1895 . 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1899. 
C<Jelho Lisboa . 

Foram apresentadas na sessão de 2 de 
outubro, ao projecto u. 181, de IS99, fixando 
a despeza do Mini.sterio da Guerra, as se
guintes 

E::rlE:-I'DA S 

Ao projeclo n . 181, de 1.899 

· Ao art. 1° § lO - Augmeute se de 56 :700$ 
. importa.ncia da gratificação de exercício a 

105 alferes graduados. 
Ao§ 9• - Substit ua->e a sub-rubrica - 12 

irmãs de caridade no hospital central, 
13:0'>....0$, pela seguinte - 10 enCermeirvs n 
I:m$ooo - r2:ooosooo. 

Ar t. -Na. vigon<:ia destn. ld será distrl ~ 
buid o a. todo~ os oJilciac5 do exerci to o A lt>ut• 
nach Jllilitm·, descoutaudo- so ue cada um, 
:por uma vez, a. importancia ue !2$000 . 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1899.
flaruosa Lima. 

Accrescen te-se: 

Art . - Na vigencie. dest\ lei qualquer em
prego occupado por f'unccíonario civil.· que . 
vontta. a vagar na.s repntiçõe'! do Ministm'io 
<la Gt:erra. , passara a ser exercido pelo,; a.lfe
rffi que excedem dos quadros llo exercito, 
respeltados os direitos á. promoção naqu d las 
repartições · e susp€nsos os concursos para. 
essas vngas, 

,\rt. - Na vigcncin. desta lei nenhum lo· 
gn.r nas rep·1rtiçucs do Ministerio da Guerra. 
SCI'á ()C Upado }Jút' officiaes reformados, em• 
quanto houver omciaes em excc!>SO nos qua
d['o, de 1• l1nha ~alvo o caso de empregos 
vital' cios-devendo se1· preferidos os o tnciaes 
do corpos e~peciaes ao~ arregimentados, e não 
podendo ser este~ para tae;; log:J.res nome<tdos 
si não na falta ab5oluta dnquelles. 

SuJa das se.>sõ<s, de outubro de 1899.
Barbosa Lima, 

Ao~ 14 do art. 1. 0-Colonias militares
Accreicento-se: semlo paga em ouro a etapa. 
do pessoal dest;tcatlo ou empregado na colonia. 
da Foz._ do Y g uassú e a bonando-se aos o til· 
ciaes empfegados nas colonias em fundação, 
uma dia ria. equivale11te a commissõ.o activa 
de engenharia. 

Aú § lO, fio art. 1 •-Accrescente-se a im· 
porta.ncia. necessa.ria ao pagamento da gra
ti ficação fie exercício de alf~res de cavalla.ria. 
aos pic1dore;; e veterinarios dos corpos mon
tados . 

Ao§ l O, do art . 1 "-fnclna-se expressa
mente a impor taocia destinada a pagamento 
de com missão MtiV<\ de engenharia a todos os 
officiaP-s emp1·egados r.o3 traba lhos de con
s trucção e reconstrucção das fortalezas da 
barra do Rio de Janeiro. · 

Accrescente se: Art.- N<\ vigencia desta. 
lei nenhum coadjuvante civil podera ser no
meado para o ensino theorico ou pratico nas 
eseolas militares, emquaoto houver lentes, 
professores on substitutos em tlisponibilida!Je, 
os quacs serão aprov<á tados , sempre que o 
requeiram na regencia de au las onde s e veri
ficar a necessidade daquBlles auxiliares do 
ensino, para o que serão consultud~ toda. Yez 
que tal !'acto se der. 

§ 1. • Esses docentes em disponibilidad(' n[o 
se poderão recusar a set·vir como coadjn· 
vantes toda vez que se tratar de matoria 
abrangida na sessão a. ql!e pertence~· a. su'-
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c1ulci rn ou :~.uta e na me;;ma e..:ola. de que 
f~t.l11m p1Hte quan•Jo rorarn post<;s em dispo
nlbllitlndt!, 

~ 2." No lmpedirrmnto ou fnltadosdocentes 
em disponibllldnde, só podel'ilo ser nomeados 
COil.()juvo.ni.es tlo Oolsinc fu);J institutos mili· 
ta.res, officlacs do exercito que. tendo o respe
ctivo curso, fomm propostos pela congre
gação ou conselho escolar. 

§ 3.• os coadjuva.ntes do ensino, quer theo· 
rico quer prat ico, percaberão os vencimentos 
que lhe attribue o regulamento n. 530, de 12 
<le abril de 1890. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1899. -
Barbosa Lima . 

Art. - Na. vigencia desta lei as chamadas 
economias licitas feitas á cust·t do rancho da.s 
praças e alumnos dos institutos de ensino 
militar, só poderão ser applicarlas a melhoria. 
do mesmo rancho, sendo vedado ousteia;r-sc 
qualquer obra de construcçãoou reeonstrueção 
de ediftcios com a importaneia daquellas eco
nomias. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1899. -
Ba,.bosa Lima. 

Art. . ,_ Na. vigencia desta lei as gratiftca· 
oões de commissão aetiva de engenhar ia só
mente serão pa.ga.s nos termos do art. 27 § l" 
da.s iostrucções que baixaram com o decreto 
n. 946 A, de 1 de novembro de 1890. 

Sa.la das sessões, 2 de outubro de 1899. -
Barbosa Lima.. 

Art. -Na. vigencia desta lei fica sus pensa 
a reforma cornpulsoria, não podendo nenhum 
official ser r eformado sinão em virtude de 
iospecção de saude que lhe verifique a. inva· 
lidez para o serviço militar. 

Sala das sessões, 2 de .:.utubro de 1899. -
Barbosa Líma. 

Accrescent&-se:- Art.- Na vigencia.desta 
lei o Governo concederá. aos ofllciaes que o 
requererem, licença para se emprega.rem na. 
ind ustria particular, passando esses officiaes 
:para a reserva do e:xereito, ad instar do que 
e permittido ná armada nacional. 

.§ I • • - O prazo dessa licença será. de um a 
tres annos, não perdendo o otncial no primeiro 
anno a sua antiguidade e sendo-lhe esta con
tada sómente pol' metade do tempo, nos annos 
su bsequeutes. 

§ 2. • - Nessns situações o official perceberá 
unicamente o soldo.da sua patente. 

So.la da.a :;essões, 2 de outubro de 1899. 
Bar'bosa Lima, -

O Sr. Presidente- Não havendO 
n"da mais a tratar, desigllO para amanhã a 
seguinte · 

1" parte, at~ ó.s 2 horas, ou antes: 
Vota~ das seguintes materia.s: 
Do p-rojecto n. 137 A, de 1S99, com parecer 

sobre a. emenda sub$títutiva. ofl'erecida na. 
3• discmssão do projecto n. 137, deste anno, 
que autoriza o Poder Executivo a conceder 
ao P'trão-mór do Arsenal de Marinha da Ca· 
pit:sl Fetleral, Raymundo Nonato de ca.rvalho, 
os vencimentos inherentes ao posto de I• te· 
nente da arma•la1com agratluação de capitão· 
t enente (discussão unica) ; 
. ·oo projecto n . 147 A, de 1899, concedendo 
licença. de um mez para o Presidente da. Re· 
publica, na !órma. do art. 45 da. O)nstitulçã.o, 
retirar-se pa.m fóra. do pa.iz, e autoriza. o 
Po~er Executivo a. abrir os creditas para 
occorrer ás despezas da. representação com o. 
viageni do Presidente da Reput.Jica. a Repu
blica Argentina, com pareceres do.s Commis· 
sões de Legislação, Constituição e Justiça. e 
de Orçamento (2• i!iscussãó); . 

JYo projecto n. 146 A, .de 1899, facultando 
a.os estudantes, que na data desta lei já tive
rem sido approvados em uma. on mais mate
rias do curso preparatorio que se exige para 
a. matricula nas escolas de ensino superior, 
terminarem seus estudos prestando exames 
pareiaes, at~ 31 de dezembro ele. 1900 (2a dis· 
cussã:>); 

Do projecto n . 103 E. de 1S99, com parecer 
sobre as emendas o.trerecidas na 3• diSCO$sãO 
do projecto n. 103, deste anuo, que autoriza 
o Poder Executivo a abrir ao Minist erio da 
Justiça e Negocias Interiores o credito de 
1:616$935, supplementar á verba n. li-Jus
t iça Federal-do art. 2• da lei n. 560, de 31 
de dezembro de 1898, para. pagamento dos 
vencimentos do escrivão secctonal do Estado 
de S. Paulo, Antl)ro Gomes Barbosa (d is· 
cussão unica); 

Do projecto n. 178, de 1899, autorizando o. 
Poder Executivo a. mandar pagar ao ex-
1• sargento do corpo de openrios milita-res 
do Arsenal de Guerra. da Capital Federal Au· 
!Susto Candido Pereira. Baptista de Oliveira. a 
1mportancia da gratificação de engajado; desde 
7 do dezembro de 1889 até a data. em que 
teve baixa do serviço (discussão unica); 

Do projecto n . 42 A, de 1899, autorizando 
o Governo a despender com a repa.r~o do 
material fl.uctuante da armada. as economias 
e:ffectuadas nas·divers'as verbas do 01•çamento 
da Marinha para. o presente~ exercício, trans
ft!rindo-as para a de- Materíal de construcção 
Naval-do referido orçamento (3> discu&:>áo) ; 

Do projecto n·. 46 A, de 1899, e:Vgtn.do que 
a s sentenças finaes da oompetencia do Supre1Uri 
T1·ibuual Fe~eral, e quando este julgue colle-. 
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ctivamente, na fórma da constituição a do.s 
leis em vigor, seja.m profel'iclas com tL pre~en~a 
de dez:, pelo menos, dos juizes de~lmpetli.tcoH 
daquelle tribunal, e dá outras providencinR, 
com o parecer da. Comrnissão de ConstítulçU.o, 
Legialacão e Justiça (2& discu~são); 

. Do additivo n. 174 F, de !898, declarando 
que, além dos casos previstos no decreto 
n. 2.224, de 29 de janeiro de l81l6, serão os 
offlciaea do corpo de bombeiros relbrmados 
nas condjções do decreto n. 1.936 A, de 30 de 
janeiro de 1890 (discussão unica): 

2• discussão do prqjecto n. 185, de 1899, 
autorizando o PoJer Executivo a considerar 
intenoompídos por tres a.nnos os prazos do 

. contl'3.Cto celebrado com a Companhia. Vi<~ção 
Ferre& e Fluvial de Tocantins e Araguaya, 
para a constJ'ttcção da linb& de Alcobaça â 
Praia da Rainha, para. o fim de ser reví!lto o 
traçado desta estra.da, reduzindo o seu desen· 
volvimento; -

3• discussão do projecto n. 164, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a readmittir 
no logar da 1• otii.cial da. Secretar la da Jus· 
tiça. e Negocios Interiores, ficando addido ao 
respectivo qundro até que, em virtude de 
Taga., possa. rE'verter ao serviço, o cidadão Au· 
gusto Henrique de Almeida; 
. ContinuaÇã.o da. 2" diseussã.o do, jlrojeeto 

n. 177, de 1899, estabelecendo o p~ocesso de 
arrecadação dos impostos de consumo. 

2.a parte-ás 2 horas, ou antes: 
Continuação da 2" disctissãll do proj ecto 

ll. 133, de 1899. com o parecet' sobre a.-; 
emendas:'otrerecidas -pa1'a. a 2.a discussão do 
projeeto n. 133, deste ;mno, fixando a. des
_peza. do .Ministerio da lndustria, Viação e 
Obras Publicas :para o exercício de 1900. 

Levanta-se a sessã.o ás 4 horas da. tarde. 

109~ SESslo Im 3 DE ouTUBRO DE 1899 

Presidenciq. dos Srs. Carlos de Novaes (1.• 
Secretario), Heredia do Sd (2° Ssci'Ctllrio), 
Carlos de Novaes (1.• Secretario), Angelo 
Neto (4• Secretario) e Carlos de Novaes (t• 
Secreta1'io), 

Ao meio dia procede.-se á chamàda, â qual 
l'!lSpondem os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes·, Heredia de Sá., Ang~lo Neto, Eugenio 
To.utinbo, Luiz Do mingues, Eduardo de Ber
rêdb; Guil.ha. Martins, Aliizio de Abreu, P edro 
Borges, - Torres Portugal, Hdvecio Monte, 
Frederioo Borges, Ta.-vares de Lyr~; Rloy d.e 
Souza; Ermirio Coutinho, Tei~eira. de Sá, 

Herculano B1w•lelro., Mnlnqulns Oonçl\lves, 
Coroei i o ria ~·vnoor:a. Seabrn., Francisco Sodré, 
M;;n•,el C11etano, Ve~·:<ue de Abreu, João 
DaJJt:ls l~ilho, Adalb<:!rto GulmnrãcY, Oscar 
Oodoy, Augusto de Va.~c:oncellos, Raul Bar~ 
rozo, Fomeca. Portella, Nílo Peca.nha, Leonel 
LOrõtí, ->i! va C&$tro, Cologeras, João Luiz, 
Henriq a V<~z, Antero Botelho, Francisco 
Veiga., Alfredo Pinto, Alvaro Botolho, Fer· 
reira Pires, Rodolpho Abreu, Eduardo Pi
mentel, Moreira da Silva, Galeão Cnrvalhal, 
Luiz Flacqner, G ust:~va Godoy, Cezario rle 
Freitas, Alfr~~o Ellis. Paulino Carlos, Ovidío 
Abrantes. Het•menegildo de Moraes. Luiz 
A1lo!pho, Alencar Guimarães, Leoncio Cor· 
rêa, Paula Ramos, Francisco Tolentino, 
Marcai Escobar, Diogo Fortuna a Vaspasiano 
de Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de comparecer com causa. partici• 
pada. os S•·s. Urbano santos, Julio de Mello, 
Silva. Mari~, Si! vario Nery, Carlos Ma.rcelljno, 
Pedro Chermont, Theotonio de Brito, Matla 
Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias Martins, 
Marinho de Andrade, Francisco Gurgel, José 
Peregrino,Appolonio Zenaydes, Jose Mariano, 
Coelho Cintra, João Vieira, Pereira de Lyra, 
Rocha Cavalcante, Euclides Malta., Araujo 
G6es, Geminiano Brazil, Olympio 'tampos, 
Jayme Vlllas Boas, Aristides de Queiroz, 
Ma.rcolino Moura, Jeronymo Monteiro, Tor
qna.to Moreira, Xavier da Silveira, Belisario 
de Souza, Pereira. nos Santos. Erico Coelbo, 
.Julio Santos. Barros Franco Junior, Urbano 
Marcondes, Pa.ulmo de Souza .Tunior, Ca.mpo
lina, Carvalho Mourão, Monteiro de Barros, 
Ildefonso Alvim, Jacob da Paixão, Octa.viano 
de Brito, Leonel Filho, Telles de Menezes, 
Theotohio de Magalhães, Matta Machado, 
NogU:eira. Junior, Manoel Fnlgencio, Lindol
pho Caetano, Olega.rio Maciel, Lamartine, 
Alvares Rubião, Domingues de Castro, Dino 
Bueno, Oliveira Braga, Adolpho Gordo, Cin· 
eina.to Braga., Arthur Diederichsen, Roi olpho 
Miranda, Alves de Castro, Leopoldo Ja.rdtin, 
Mello, Rego, Lauro Müller, Plínio Casado, 
Possidonio .da Cunha, Ap'paricio Mariense, 
Aureliano Barbosa; Py C1·espo, Cassla.uo do 
Nascimento~ Azeredo Sodré. 

. . . . 
E sem causa os Srs •. A.il'ouso Costa, Ju venci o 

de Aguiar, Felisbello Freire, Rodrigues L1ma, 
Dionysio C:erqueira, Deorleciaoo de Souza, 
Ber-narrles Dias, Antonio Zacharias. Rodolpho 
Paixão, Costa Junior, P edro Fer·reira., Fran
cisco Alencnstro e Campos Cartier. 

E' lida e posta em discussão li. a.::ta. 

o sr. Ca.Iogerás~ Sr. Presidente . 
cumpro o dever de communicái' ti. V . . Ex, 
que o Sr. De!Jutado Ca.mpolina, p·ol' doente; 
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tem riéixado de com p:trecer ás sessúes desta.J 
Camara.. 

O Sr. Presidente- A Mesa flca. 
inteirada. 

Em seguida é approva.da. & a.cta da sessão 
antecedr.nte. 

O S:r. Presidente - Daclaro que o 
projecto n.' 146 A, de 1899, figura no avulso 
da. ordem do di:~. por engano, como em 2" 
discussão, quando vae ser votado em 3• disw 
cussão. · 

ORDEM DO D!A 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O ~r. P1•esidente- Não havendo 
numero Jee-al pa.ra se preceder ás votações 
das mater1as constantes da ordem do dia, 
pas>a·S3 á ma teria em discussão. 

São successiva.mente em debate en·cerrados 
em 2" discussão, os arts. 1° e 2• do prQjecto 
n. 185, de 1899, autorizando o Pojer Ex~ 
ecutivo a considerar interrompidos por tres 
11nnos os prazos do contracto celebrado com a. 
Companhia Viação Ferrea e Fluvial de Toca.n
t!ns e Araguayà, para a construcção da 
lmha. de Alcobaça á· Praia da R<liuba, para o 
fim de· ser Te visto o traçado desta estrada. 
reduzmdo o seu desenvolvimento ficand~ 
adiada a votação. ' 

E' anuunciada a 3• discussão do proje~to 
n. 164, de 1899, autoriz,tndo o Poder Ex
ecutivo a. rcadmittir no Jogar de jo otD.cial 
da Secretario. da Justiça e Negocias Interiores 
ficando a.ddido ao respectivo quadro até que' 
em virtude de vaga, pos~a. reverter ao ser: 
viço, o cidadão Augusto Henrique de Al
meida. 

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

E' a.nnuncia,la a continuação da. 2• dis
cussão do projecto n. 177, de 1899, estabe
lendo o processo de arrecadação dos impostos 
de con.sumo. 

Veell!- á Mesa, são .lidas. apoiadas, e pos
tas COOJunctameute em discussão s.s seguiu· 
tes 

EMENDAS 

Ao projecto n . 177, de 1!!99 

Substitua-se o art. 60, pelo seguinte: 
A arrecadação dos impostos a. que se refere 

a. presente lei, ser-á feitn. pelos agentes da 
Correio (que prestarão fiança) commissiona· 
nos pelo Ministro da Fazenda., aos qua.es se• 
rã.o conferidas as attribuições dos extinctos 
collectores de rendas gera.es, na parte que fôr 
a.pplica. vel. 

A'lettraGdo § 13, do art,2•-Accreseente· 
se, depois da. pa.la.vra-a.niagem-juta. e algo
dão-proprios Jlara saccos e para entardar-
lisos e entrelaçados. · 

Ao§ 13 tlo art. 3•-Reduza-sa a taxa a 
5 réis-visto trat:aNJe de objecto destinado a. 
productos de lavoura. 

Accrescente-se ao art. 48-E bem assim o 
algodão gros~o fabricado por particula-res nos 
sertões do pa.íz para. uso proprlo, ou en!a.rda.r 
algodão em rama de producçã.o desses ser· 
toes. 

AO mesmo art. 48-Depois das palavras
de consumo as bebida.s-aaerescente-ae-e 
quaesquer productos da ín•iustria. D.a.ciona.L 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1899.
CofUw Cinrra. 

Ao art. 3°-Aecrescante-so ao § 2•: 
Ca.fé em grão - k.Ho 5 réis. 
Ca!é mo ido - k.ilo 10 réis. 
Ao art. 3• § IS-Reduz.a-se a taxa. a.: 
a) - 5 réis por metro ; 
b) - 10 réis por metro ; 
c) - 20 reis pol' metro. 
Art. As t:1xas sobre o caf~ serão cobra a,g 

uos tel'mos do art. 15 e na.s atrandegas. 
Art. Os couhecimentos, ·guias; despachos 

<1e café nas e.-!trad•s de fel'l'o d& União,· sub
vencionadas ou não, 'ficam sujeitas 11.0 sello 
ftxo de 100 réis addicional por tonelada ou 
fracQão de tonelada. 

Art. 12-Roouza-se as taxas das Iettras: 

a) a 100$000 
b) a 50$000 
c) a 25$000 · 
d) a 10$000 
e) a 10$000 
{e tf) a 5$000 

Sala da.s sessões, 3 de outubro de 1899.-
0oelho Ointr~. 

O Sr. Galeão Carvalhal toma 
a palavra. na diScos.'lão do projecto que f)Sta.
tatue a fôrma de arrecadação dos impostos 

Additivo ao§ 2", do art. 3": de consumo, porque liga.. tod~ o·interesse a. 
Depo1·s dn p. ·J·a.,.,.a c ·r·. . te \questões do .Estado e aos destmos da Repu.-

~ "' u e v 9J8., aoorescen ·se- tu · · "hn 1 f.ahricada. pelo nr·oc s·, r · .... 11 . . ' ca, q.ue precisam ser .encamiuw., os com 
"' e .o rJgorJ ·0 • sahedona. 

Ir.. Sal~ das sessões, 3 de outubro de 18\)9.- Querendo cumprir o se. u dever, volta mais 
enr.t!lt~e Vaz. uma vez á tribuna, mesmo porque não teve 
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opportunidarle de fazer uma analy~o minu
ciosa, qua.ndo usou da. pala.nn ha dina pas
sados. 

Folg-a em "'"er qne a c~mara Gstá tomando 
o projecto na devida consideração. que é ei
vado de imperteiçõas e que em suas disposi
ções é uma ameaça á. liberdade iodividual. 

O ora.dor prova. que a Camara é que ol!'e
rcce ao Governo o augmeoto dos impostos; 
esta, pelo contrario, em todos os documentos 
officiaes declara. que não ha. nec~s5idade de 
novos impostos, declarando me;;mo que ha
verá saldo. 

O orador analyso. o bloc h do projecto ; faz 
saliente que em geral os impo9tos de con
sumo sã.o condemnados e de resultados fu
nestos para o propr!o fi lco, sendo muito maia 
!unesto1 os seu!! r esult.a.dos no m~l que 
causr.m á producção. 

A proposlto cita a! palaYras de A. Seb:mt, 
illustre publicista francez, que doutrina lJri
lbantcmente sobre a materia- l\ actividade 
dns tr:~.nsacções commer•ciaes de um pniz é o 
~lgnnl certo de sua. prosperidatlc. 

Em seguida, o oratlor trata detidamente 
dos artigos do projecto, demor11.ndo·so na
quelles que de :perto entendem com as at
tribu ições dos ftscae.>, exhibição dos livros 
commerciae~ e pena de prisão con tra os con
traventores da lei. 

A occasião não serâ para uma dissertação 
doutrinaria, exclama o orador, mas para 
algumas afilrmativas, descle que se trata de 
uma grande r esponsabilidade que o Con
gresso v~;~.i assumir perante o povo, pelo 
augmento dos impostos. 

O orador já tem expandido o que peusa 
sobre as causas da crise actual, e per isso 
entende que o remedio positiva.mente não 
está na. elevação dos impostos, systema que 
tem dado a.té agora resultados negativos. 

A Camara deve refiectir muito sobre o 
projecto em debate. Si todos afflrmam que o 
estado financeiro do paiz é precario, é de 
evidencia. que os novos impostos serão rece
bidos com· todo o cortejo de reclamações e 
com a repulsa que os actos leg-islativo:~ im
pensados provocam naturalmente. Si as con
dições actuaes fossem :prosperas, nn.da mais 
facil llo que a arrecadação de todos os novos 
impostos areados, mas tratando-se, ao con
-trario, de uma situação anormal, tanto no 
çoJilmercio como na lavoura e nas demais 
classes productoras, e tambem em todo o povo 
consumidor,oslucrosdiminutos e o empobre
cimento geral da. massa popular acarretam 
a mais energica reacção cont.ra. o augmento 
.dos . impostos. 

O orador não assume a responsabilidade de 
votar o projecto nos termos em que eetá. ela
borado. 

O impost<J, segundo a definição de Emile de 
Girardin, é uma garantia, e segundo pensa 
Prodhomo é uma troca de s~ rvicos. 

Sem duviõ~J. f)ntr ~~ na idéa do imposto a 
idéa. da garantia, e pal'il isso é que o Estado 
organiza. os serviços publicos. E' um verda
deiro \:ontracto de seguro, bem dívetso, entre
tanto, dos segures ot•dinarios qu& as compa
nhias contractam. O seguro é aqui muito 
especial e tem por fim proteger a pessoa e 
garantir a propriedade . O imposto é o signal 
da lndapendencia e da liberdade, e é decre
ta·lo pelo Poder Legislativo M interesse de 
todos e não de uma classe . 

Ao par la.mento é conferida. uma. funCl;ão 
muito nobre e alimentada.; no exerclcio de 
tão elevnda.e attribuições é mister que ca.da 
cidadão encontro nas nossas fleli!Jernçõ~s sobre 
um assumpto tão grave a certeza absoluta 
de poder gozar, com a segurança. e com liber· 
11ade, o rructo tlo seu tr.~balho, O povo não 
nos mandou paro estas cadeiras pa ra sermos 
seus algozes, mas para cu idarmos do seu bem 
estar material c moral . 

O parlamento brazileiro deve procetler de 
fórma que o Estado não seja considerado 
como um inimigo e que a Republica não SGja. 
accusada pelas nossaa grandes desgraças . To
dlls os annos, seguidamente, estamos pedi ndo 
novos sacrificios ao povo, c no omtanto a na
ção brazileira cada vez mais vae definhando 
em seus recursos financeiros. Entre nós está 
estabelecido o principio da. progressão de im· 
postos pelo seu augmeoto systhematico. 

Pois bem, o orador póde repetir aqui ú que 
disse Ln.martine em relação â. França: « Au
gmeotae os impostos em escala pr ogressiva. e 
o l't'SUltado fata l, rapido ou lento. será. a in
just iça. odiosa, a saberana demencia e a ruina 
geral. ,. . 

O Sr. Nilo Peça o h a , ao t erminar o seu dis" 
curso, declarou que a approvação do proje
cto era posta no terreno da confiança poli
tica. s . E :r. foi in f~liz em sua doola.ração: si 
por aca~o a ca.mara o r ejeitasse, o Sr. Pre
sidente da Republica. resignaria o seu alto 
cargo ? 

Pa.ra que não haja duvidas, declara. o ora
dor, p~.remptoriamente que o seu voto é 
contra o projectó; em primeiro legar, os . in· 
teresses d~ eua _patria., que nem sempre es
tão encarnados no seu governo. 

Para que fosse possivel um pronun
ciamento político, ·sel•ia pr imeiro necessario 
que o Sr. Presidente da Republica. se definisse 
categoricamente, Com quem se acha S. Ex . ~ 
Com o pal'tido que o elegeu, ou com a Con
centraçã-o ~ Não ! Si o projecto ~ dis.cussão 
for approvado, será 'POt'que a. Camara se terá 
convenr.ido de sua. indeclinavel necessidade 
para solver as nossas difllculdades financei
ras; mas nunca. como uma resultante · ou 
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como umo. prova. de solidariedade política, 
quanuo é certo que esta cama.ra está profun
damente dividid•• em dous grupos, que não 
so concil!a.m, emhol'a. :trnbo~. em sua. quasi 
unanimidade a.poiem o Sr. Dr. Campos Sal· 
les. . 

Em sua. opinião o orador entende, e com
sigo a gente sensata do p9.iz, que a. come•li<1 
jã. vue demomdo., e que os e~pectadores estão 
f<~.tigados; o Sr. Prcsirlente da Republica pre
cis.'l. pronunciar-se sobre a situ!l.(',àO política., 
para. que o seu progt•amma possa sw· ex
ecutado com devotamento e cam provolto 
para a Patria. e para. a. Reouhlica. ( llfuito 
bem.) 

Compa.t•acem ma.ts os Srs. Albuquerque 
Serejo, Amorim Figueira, Aug-usto Monte· 
ncgt·o. Enós.s Martins, Serzedello Corrên., Oue; 
delba. Moul'iio, Hllnr!qnc Vu.lla.dnro~. Marcos 
de Arau,jo, Thornar. Acciol~· . ll ,Jo ·ooso Lima.. 
.José.'\ vco.lino, João Lopes, Francisco Sá, Au
gusto Severo, Tt·in•la.de, Coelhll Lisboa,, Coelho 
Cintra, B11.rbosa Lima, Mn.rtins Junior, Mo· 
rniro. Alves, i'f:ldr·o Pei'nllmbuco, Artbur Pei
xoto, Arroxellas Galvãn, Rodl'igue~ Ooriu, 
Neiva, Castro Rebello, Milton, Tostl\ , Paula 
Ouimnr1i.cs, Amphilophio, Leovigildo Fil
gueims, Tolentino dos Santos, Eduardo Ra
mos, Paranhos Montenegro, Galdino Loreto, 
Pinheiro Junior, José Murtinlto, !rlnt:u Ma· 
ch&do, Alcindo Guanabara. Timotheo da. 
Costa., Sa fo'reiJ·e, Alves de Brito, Agostinho 
Vida!, Ernesto Brazilio, Raniel Pestana, 
Mayrink,AimeidaGomes, José Boniracio. Gon
çalves Kamo~, La.monnier Go1ofl'erlo, Cuper
tino de Siqueira, Augusto O!ementino, Ar
tbur Tor res, Padua Rezende, Casemtro da 
Roeha, Bueno de And111oda, Elias Fausto, 
Lucas de Barros, Edmundo da Fonseca., Fran· 
cisco Glicerio, Car.,cciolo, X•\vier do Valle, 
llrazilio ·da Luz, Lamenha. Lins, Ouillon, Vi· 
ctol.'ino Monteiro, Rivadavía Corrêa e Pinto 
da. Rocha. 

O Sr. Luiz A.dolpho (pe~a ordem) 
- St• . Pre:>id~nte, desejo s•tber si ha algum 
orador inscripto para defender o projecto do 
Governo. 

O Sa. PaE~IDENTE - Não ha. n fm um ora· 
dor inscripto. 

O Sn.. Lurz ADOLPHo-Manda .o Regimento 
que a. cada orador, que na tribuna expender 
idéas no sentirl.o opposto ao projecto, succeda. 
um que o defenda. Eis por que desejo saber 
si ha algum orao:tor inscri ptQ. . 

O SR. P RESIDENTE - Jã. dechrei a. V. Ex:. 
que não ha. nem um orador inscripto. 

O S&. LUiz Al>oi,riio - .Ne8te co.so peço a. 
palavra a V, El:. para expender algumas 
coosidera~~s sobre o projeéte. 

O Sa. PRESIIlENTB -Tem n. palavra o 
Sr. Luiz Adolpho. 

O Sr. LulzAdolpho vem á tri· 
buoa para unir o seu protesto ao do illustra 
Deputado por S. P:1ulo, o Sr. Galeão Car
valha.l, que tão brilhantemente acaba. de 
combatBr o p-rojecto. 

Mostra que este projecto está. em flagrante 
contradícção com a prosperidade da. situação 
ftno.nocira qae o Sr. Ministro da Fazenda ma
nifesta na proposta d<~ lei da rooeitn, e n ão 
comprehende como um govel.'no que aonts. 
oom os avult.tdos sll.ldos em ouro e em papel 
coosbntes da.quelle documento possa con· 
cor,Jo.r com a. exaggerada aggravaçã.o de lm· 
postos consignada no actua.l pro,iecto de lei. 

Si, porém, o Governo f11z questão de con
flo.nça.nA. adopção deste projecto,como declara. 
o Sr. Nilo Peçlnhn, é ~ignal evidente que 
não tem confiança. no3 -recursos ordinariosque 
lhe devorã.rJ proporcionar os saldos figurados 
no projecto ds. receita, e assim se explica a 
origem 110 projecto ern di~cussã.o, nova lei de 
Impostos mu\t":> mais gra.ve e importaute d.o 
que n lei orçamentitria. 

Passando a unalyse do projecto, salienta. as 
diversas taxas que for·am aggra.vadas, e 
mostra que essa. aggrava.cão no momento 
actual não S) just:fica, uma vez que já. no 
annoantecedente muitas foram e1ev,,das ao 
dobro. como as do imposto sobre aguas ml· 
neraes e bebidas c que, entretanto, são nova· 
menta tributadas no projecto em discussão, 

Diz que cerbs industrias ficarã.ó de ·todo 
aniquiladas com o peso de novos impostos e 
que o imposto é em certos casos tão e:tagge
rado que equivale a coustituir·S~ o EitadO 
SOCÍO obrigado do fabricante cujOS lucros 
poderão ser em pute · negativos sem que 
entretanto. o .fisco deixe por isso de locuple· 
ta.r·se com o producto do trabalho alheio. 

Prova. ainda o ora.dor a ioexequibilidads 
do éstir.mpilhamento dos productos impor
tados pelas alfandegas, como pretende o pro
jacto dispondo que ao empregado aduaneiro 
de vil ficar eummettida. uma tal operaçã.9~ 

Si actualmente em que os i mpo8tos de 
con5umo incidem sobre um ·numero r elat iva
mente pequeno de S.l'tigos, tal operação é im· 
pratica.vel, o que se darà quando os impostos 
abrangerem a ·q uasi totalidade ~os p-roduct~s 
importados como quer o proJecto de hu ~ 
A al.'recadação dos impostos sobre diversos 
tecidos de algodão e 11e lii., tal como se . acha. 
consignada, vil.'á. offerecer na pratica. ma.iores 
ditflculdades, não só porque a base de cla.ssi· 
ficação de tarifas é muito diversa da que se 
a.cÍia. e.'iopta.da uo projecto, ~mo igualmente 
pel6 processo da a.rrecadaÇa.o por e..cotampi
lhame~to. 
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Julp o orador que a.importaçã.ojá está one· 
rada com os 15 °(o em ouro correspondentes 
à um addícíonal de perto de 40 'Yo ao cambio 
actua!. Para os teeidos da. industria nacional, 
unicos que deveriam ser taxados, o processo 
para. a arrecadação deveria. ~er feito nas fa· 
brícas, a. exemplo do que se faz nas "de pbos
phoros com o respectivo imposb. 

O projeoto, em vez de consolidar em umo. 
lei geral todas aa disposições dos re~la-

. mantOs ha pouco tempo el&boradas pelo Poder 
Executivo, veiu alterar prot't1ndamente as 
t&xas, elevando-as na sua maior parte de 
modo prejudicial á. industria. na.cional, cujas 
condições se vão difi'tcultando de dia. para dia. 
-pela. fllevaçã.o do sa.lario e pela. concurrencia 
doa fabricantes locaes. COntém por outro lado 
diapoeiçl5es vexa.tol'iaa e !nquí~:~itoriaes que 
"lnilyzara. na seasão seguln te si lhe fôr per
mlttld.o prosegulr no exame do }lrojecto. 
(Muito bem, muito bem.) 

Fica a. disenssão adiada pela hora. 
Passa·se 6. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' an.nuncla.da a. eontinuação da. 2• dis· 
CUII8i.o do projeeto n. 133, d~ 1800, eom o 
:pareeer sotire as emsnda.s oiferecidas pa.ra a 
2& discusaã:o do projeeto n. 133, deste a.nno, 
fixando a despeza do Ministerio da Industria, 
Viado e Obras PUblicas, para. o exercício 
de 1000. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Leovigildo Filgueil·as. 

o Sr. Leovlglldo Filgueiras 
antes de iniciar o estudo sobre o projecto 
em debate, precisa desfazer um equivoco do 

.seu. illustre relatar, o uobre Deputado [lor 
Minas; o sr; Ca.logeras. 

Na. seSSão de 27 de setembro fa.Uou na hora 
do expediente ·justamente para ·não inte1·· 
romper a disCussão de mataria orçamentaria 
com assumptos políticos. · · 

Na.·sessão de 30, porém, teve de, em expli· 
cação pessoal, responder a uma dupla accusa
ção qu& lhe fez o nobre Deputado pela Bahia, 
o Sr. Sea.bra, a proposito da. dlscusslú> da 
acta.. · 
· · Suppoz o nobre Deputado o Sr. Co.logerns, 
de boa fe, como acredita, que estivesse o 

. orador, nessa occasiã.ó. discutindo o pà.recer 
que S. Ex. elaborou sobre as emendas ofre.
recida_ll ao projecto de orçamento do Ministe· 
tio da lnduatri<~. e Vie.ção. 

que · tenha. relação cem a materia ccntid:t, 
quer em qualquer das su~s disposições, quer 
e.tn qualquer das emendas que a. elle sejam 
oft'ereoidss. 

Não tem sido habito do orador ocoupa.r a 
tribuna. g_uando se· dii!Cute projectoa de orça.· 
mentos de despezas; e isso pur cohe!'encia., 
por p incipioa que a.doeta e os quaes concre
tizou, no Congresso Con&tituinte, em emenda 
que nã.o foi a.cceita., a.o projeoto de Consti· 
tulção, supprimindo de Congresso a taeul· 
da.de de ftxa.r· as dsspGzas da. ReJ!ubHca. 

Si qtiizesse o orador tratar de a.ssumpto 1'0· 
litico na discussão de um orçamento, poderia. 
faze! o, principalmente neste momento, em 
que lhe chegam às m!.os os relatorlos dos 
Ministerios da Fazenda e Viação. · · 

Não tem, porém, este proposito, apenas de
seja ass!ga.lar, ligeiramente, o antagonismo 
em que se acham os dous secreta.rios de Es· 
tado em relação à crise economica do paiz. 

Não comprebende a situação do Sr. Presi
dente da Republiea 11nte dous ministrO$ dos 
quaes, um, a. proposito d& crise economica, 
que é o que mais preoccapa. o chefe da. Nação, 
diz que ella. provém do excesso de producc&o, 
emqua.nto que ·o outro, no seu relatorio;" diz 
que a causa da. crise reside na. falta de pro
nueçã.o, chegando a lembra-r ao ·CGngresso· a 
acquisiQão das -terras devolutas que a Consti
t uição concedeu aos Estados. · · · 
· Por uma. dessas duas opiniões que se con· 

tradizem, uma liberal, ontra. intervenclonista-, 
tE<râ. de decidir-se o SI'. Presidente da Repu-
blica..· · 

·Si S. Ex. se pronunciar pela escola liberal, 
que o honrado Sr. Miuistro da Fazenda repre· 
sent.a, é ev.irlente que perderá o apoio e a.uxi· 
lio·do Sr. Ministro da Viação que advoga, 
tambem na introduClcão cto seu relatorio, a 
escola do inter.vencionismo economico. · 

Si, 'PCtém, o (l\lefe do Estado ~e filias a. esta. 
segunda escola, tera ipso facto perdido o a.tni· 
li o poderoso. do Sr. Ministro da Fazenda.. 

Faz estas considera.ções para . provar ao 
nobre relator .dó p:r;ojecto· que se pó(le discutir 
politica. nos orçamentos. · · · 
· De todas as emenda.s apresentadas ao pro .. 

jecto em debate, a"{lenas uma. foi subscripta 
pela representação ba.hiana, e era. natural 
que o orador procurasse estudar o assumpto 
para. poder pronuncla.r·se no mornen!o da 
votação. · · · 

Leu com attenção o parecer do digno rela
tor e sobre o assumpto eneotitrou as segu1útes 
palavras: ·· · · · ·· ·· · · 

«Subvenção ás Comp&nbias de Navegação 
. Entretanto, deve ponderar, como ma.is 

· adeante· demonstrará, que não é incom· 
IJ8.ti-vel oom ll. d\soussão de um projeeto de 
lei orçamentaria,· qus.lquer atmmlpto politico 

a Vapor: 
Orçam aétua.Jmente essas subvenções sm 

2.818:500$ e 8Jbre · ellas 'periSa. a. .maioria da 
Commissã.o do mesmo modo-jx>r que se eXpri· 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:25 + Pág ina 6 de 18 

SESSÃO EM 3 DE OUTUBRO DE 1899 25 

mia. em 1895 o relator do orçamento da. Indus
tria., quando assim se pronunciava: ~Sem 
prejuízo para o commercio, o Thesouro :pode· 
ria. ser deaaggra.vado de não pequeno onus em 
ma teria. de navegação subvencionada .. ~· Parece 
no emta.nto que ao Poder Executivo não será 
impossível a.lca.nça.r reducções nestas dóspe· 
zas ; basta para crei-o a.tttmder ao modo por 
que certas companhias desempenham-se de 
seus contractos. -

Cumpre n·ão esquecsr que, sendo atá a.gorn. 
em parte contesta. veia a. necessidade e a utili· 
dada de taes subvenções, ella.s perderam sua. 
razão de ser depois da feliz ador·c;ão do 
fecundo_ regimen da cabotagsm nacional. 
Excluída. a competencia estrangeira, torna·se 
odiosa. e contraproducente a subvenção nas 
linhas geraes da nossa. costa... O melhor é, 
portanto, cuidar de conduzir as privilegiadas 
a.o :egimen c?mmum, o que sobre ser justo é 
mms econom1co. ~ 

Sem entrar na analysc do cnracter federal 
desses serviços, analyse improficue. dasrle que 
estas ~ubvenoõeB são reguladas por contra
ctos que 9. le! nã.o póde mouiflcar, pareceria. á. 
Commissão·a.ltamente conveniente aos inte
resses nacionaes não alargar os favores con· 
tidos nesses documentos e nã.o prorogar os 
prazos das concessões. 

Assim é que,- tendo expirad<> em 31 de de
zembro de 1897 o contra.cto para subvenção 
da linha. da Buhía, a ~rgo do Lloyd Brazi
leiro, não -propõe a maioria da Com missão 
que permaneça no orçamento a autorização 
vigente de contractar-se o serviço com quem 
maiores vantagens ol!erecer. "' 

Foi isto o quo leu no trabalho da Commis
são a respeito da navegação 'bab1ana. · 

Estabelecendo a Constituição que os Estados 
proverão os serviços de seu peculiar inte
resse, parece ao orador que expira.tlo o prazo 
do contracto no dia 31 de de?.embro de 1897, 
ne~buma razã.o constitucional, economicia ou 
de mteresse publico, autorizava a ranovação 
do c9~tracto ou prorogaçã<? do prazo delle. 

Allas, ~ honrat!.a Commtssào çoncorda que 
_neste pro,)ecto de orçamento não deve fignt>ar 
verba p·~ra subvencionar- o serviço da nave
gação bahioc:na a cargo do Lloyd Brazileiró 
rejeitando assim a emenua. apresentada pelo; 
nobres Deputados, ' co-representantes da 
Bahia. ·-

Depois de ter provado que o contracto da 
companhia. finalizou em 31 de dézernbt·o de 
1897, e que, portanto, o Governo não e~tava 
habi~itado a. :prorOgar o oontracto até 1898, 
\leio 9ue, fazendo-o, ~infringiu .a lei, e tanto 
e asstm que a propr1a. Ca.mara 1ü1torizou a 
pro~gar · no orçame?~O de 1899, o orador 
r efenu·se, para términa.r, ao orçamento 
a.ctual para !900, e argumenta no sentido 

Camara v. vr · · 

de demonstrar que não ha conveniencia. em 
manter a subvenção do Lloyd para a. secção 
da -Bahia, e que este Esta.lio não esta em 
condições de sobrecarregar a União com 
esta despeza., tanto mais quunto acaba. do 
tazei' doação de 700 ou de 1 . 000 contos á. 
Compmbia Viação do Bra;zil, e não tem, por· 
tanto, o direito de exigir esta subvenção fe· 
deral. (Muito bem.) 

O Sr. :Neiva vem defender a émenda. 
quo apresentou com os seus dignos co !legas 
de br.ncada, 

Como maior prazer vem tra.ta.r deste as
sumpto, :por·que é um real serviço que presta 
a sua tena., . considerando o orador que 6 
representante da Nação, o que não o impede 
de ser principalmente representante da 
Bahia.. · 

Lastimando que seja. a um ba.hiano a quem 
tenha. de responder,combate um pClr um todos 
os argumentos apresentados pelo coilega.,que 
o precedeu na tribuna., e que os explanou 
com o brilhantismo ba.bitual, mas com infe· 
licinade e injustiça, tão ingrata foi a. appli· 
cação que deu hoje ao seu talento, empre• 
ga.ndo·o em ne~ar á sua terra natal um 
serviço que lhe e indi~pensavel, e que apro
veita a outros Estados, distanc"tando·s~ assim 
do seu modo depsnsar. · · 

0 SR. LEOVIGILDO FILGUEIR.A.S-Dista.n
cio-me do partidarismo de VV. EEx:. 

O Sa. NErvA.-Do partidarismo~!.,. E é o 
nobre Deputado, qua surge · nesta tl'ibuna., 
na hora dO expediente -para tratar dtCas· 
sumpto que diz respeito a interesses de seu 
Est" do, fazendo aggressões; e é V. Ex. quem 
vem falar em partida-rismo~ Y. ~. fallando 
em politicagem, em partidarismo, quando 
neste momento está provando que conoca. a 
paixão polltica superior aos interesses do 
Estado qtie repres,"ntllmos 7 ! . . -

0 SR. LEOVIGILDO FILGU&IRAS-QuaeS . são 
esses intex esses 1 

O SR. N.EivA.-Basta lembrar a questão dos. 
arsenaes qüe V. Ex. e:z:poz sua: opinião.em 
seotido ·contrario, votando até I~ela sua ex-
tin~âo. · ' · 

·Em seguida, o orador faz o historico da. 
questão, deseJe 1897, quaud1:1 surgiu a -pri
meira emenda supprimindo eSSI!o subvenção; 
a campanha que teve, da noite .,ara o üia., 
}lrivado entã.o de orar, pela disposição que 
.vedava o debate sobre as emendas; e a.· vi· 
ctoria alcançada por mais de 100 votos pela. 
propria Camara actual: 

O SR. LEoVIGJLDO FILGUF.IRAS - A qne 
vem isso~ Nas votações nommaes · é que se 
pód~·precis~~ o numero, --
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O Sn.. NEivA- NiLO tem éulpa. que S. Ex . ordin:~rio, recahe sobre acam.ara qnc votou o 
não esroja a.qut sempre. O resultado da. vota- orçamento, do qual consta a verba pa:ra a. 
çito foi uma extraordina.ria victoria á sua sulJvenc;ão a.o Llo.vd pelo serviço inter-esta
id<\a., o que se verificou, a requerimento do' dual na secçã.o da Bahia. O Gover oo cumpriu 
Sr. Deputado Cincina.to Braga., como deve a r ttbrica orçamenta.ria .. 
constar dos An.nacs. pois é essa a praxe S. Ex. , encal'a.ndo o acto, sob o enga.ooso 
quando se requer verificaçã.o de votações; reflex o de suas paixões politica, diz que o Go
fic:?.ndo, portanto,demonstrado que o Governo vcrno infringiu a Iel! Custa ao orador crer 
dc.via continuar a subvencionar a compa- que fossa o sau nob1'e collega. quem t~l con· 
nhia . clusão tirasse de premissas tão claras! 

OS r E t , - S. Ex. parece ig nor·ar quacs sejam os 
n.CALOGERAS- \ • x. em Iazao. portos da escala d& linha. sub"encionada, o 

O SR. NErvA. - Pede ao tachigrapho que a!firma ao mesmo tempo que o serviço ó pu. 
registre o aparte do proprio rela.tor do Orca- ramente estadua.l. Justamente porque ignora, 
mento da. Vbção. e que o diz. 

Relembra que no anno ultimo surgiu nova. O relator do pro,jeoto, a Comroissão inteira. 
mente a. idéa da extinguir·se a subvenção, llo Orçamento, a gMgraphia e a verdade 
mas não vingou; e declara que quando viu nffirmam o <'.()ntra.rio. O serviço é inter-esta· 
que no Orçamento em discussão ,,ão figurava. dual, o que fica. ainda provado ~lo proprio 
a verba para essa nav,~gaçüo inter.est,ldua.l, ap:uto do relator. 
formulou, sem inspiração de pessoa alguma., S:1!ienta. r,ue S. Ex . affirma.r•a, ha pouco 
de motu proprio, como costuma fazer sempre se1· :~. subvençã.o par a o s erviço ribeirinho 
que estão em jogo os inter~sse!l da Bahia., a. e para os portos marítimos do sul do 
emenda combatid'l. tão apaixons.damente Estado. 
p elo nobre Deputado, que acaba. de occu(lo.ra Para esse serviço, saiba a Cama.ra, ex
tribuna ; deu-a a assignar aos ~eus co! legas clama o orador, a B~ hia. concvrr'e com 300 
de bancada, não daodo a S. Ex . , porque tem contos. 
p ouco estado na Camara.. Agora o que a. Bahia não póde concorrer 

O Sn.. LEovrGILno Fn.GUEIRA! - Eu 
a.ssignarla.. 

é para o que é inter-estadual, e , portanto de 
não caracter federal ; desde que, afinal , o DepU· 

tado a que responrte ac.lba de reconhecer 
que_a companhia. serve a Sergip3. O SR NEIVA-Salle-o; S. Ex. tem-se ex

tern~do assim, procurando descobrir em tudo 
o interesse partidario. E' uma preoccnpação 
diversa. da. do orador, que não quer saber a. 
quem aproveita a causa., a que cidadãos, qual 
o partido, político a. que pertencem; e relern
bra o .facto do Ar.;enal de Guerra, q_ ue, não 
tendo dado qua.si que nenhum voto em 1894, 
encontrou no orador o mais e:ttrenuo defeos(lr 
dos seus direitos, e que fel-os vinga,r nesse 
anno e em outros successivamente, até que o 
anno passado, tendo infelizmente contra. o 
voto do illustre Deputado, não poude ma,is 
salvar! 

Entrando na a.nalyse do discU'l'S'o que acaba 
de ser proferido, mostra que não póde p: eva
lecer o argumento, trazido pelo represen
tante da Nação, de haver apresentado na 
Constituinte urr.a emenda obstando a apre
~entação de m~didas dessa ordem nos orca-
mantos. . 

A r{'ljeição dessa. emende. pela Constituinte 
prova menos que naquelle Coogresso tal 
idéa não era a.eceita.; e as inclusões constantes 
deautorizaçõP.s e até determinações nesse ge
nero, de 1894 para cá, provam que a Camara 
e Sena 'lo teem pensMo accorde com a <;onsti• 
tuinte e em franco 1lesaccordo com: S. Ex. 

A accmsação que S. Ex:. fez ao Ooverno 
passado por ter cumpridp a lei, acto que 
S; lJ:X; chama. de iu!racção, o que é extra-

0 SR. LEOVIGILDO 'FILGUEIRAS- 0 serviÇO 
do Lloyd naq uella. sccçã.o !'oi' i ncorpo!'ll.tlo á. 
Companhia Bahiana; porém o L loyd tem o 
€erviço geral. 

O SR. NEIVA responde a este ar gumento 
observando que o Lloyd,qu e é subvencionado 
para. fazer o serviço deste porto até o de Ma.
nãos, u ltimamente a.ccrescido, não serve a 
Sergipe, nsm mesmo a outros portos de 
Alagoas, que não Maceió, os quaes são ser
vidos pelas secções-ex-Empreza Babiana . 

O Srt. LEOVIG!L óo FJLGUEI!l.As-Ha os da 
Companhia Pernambucana. 

OS&- NRIVA- Esta. faz os serviços entre 
Pernambuco e Pa r !thyba, e por excepção 
vão á Bahia, emquanto os da em preza, de 
que trat a. são obrigados a viagens em deter· 
minados dias do mez a toca.r em portos da 
Bahia, em Espírito Sl.\nto, de Sergipe, como 
Estancia. S . Christovão, AracajL't, iodo a Pe~ 
nedo, Piranhas e Alagoas. · · 

Escusa renovar os argnment os,q ue produziu 
quando fun1lameo ;ou a emenda-relativos á 
utilidade,qne' vem desse serviço que· defende, 
ao commercio desses Es~dos. e assim está 
sendo Deputado da União, ás ·SUas la.voums, 
e índustrias, que encontram liv·re e facil per· 
muta; 
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Fol por isso mesmo que o c~ntracto ter- nacionnl o Codigo Penal pn.ra. a armnda, que 
minou em !897, que clle tem sido 1pso facto baixou com o decreto n. 18, de 7 de março 
prorogado. E, si o orador tanto quer zelar de 1891.-lnteirada., 
o que lhe a.praz ch<•mar os interesses da Do mesmo senhor, de igual data., tl•tmsmit· 
União, deveria ter proposto a rejeição de tindo um nos respectivos autographos, devi· 
todas as outras id~nticas subvenções. E, em· damente sancclonado, da resolução do Con· 
tretanto, é só aquillo que aproveita. a Bethia., gresso Nacional, au :orizando o Poder Ex
que S . Ex. quer supprimir! Para o serviço ecutivo a. abrir ao Minísterio da. Guerra o 
de que se trata, pede-se. apenas a Uniã.o cento .credito de 39:352$500, supplementar ~ver· 
e poucos contos de ré1s; no emtnnto, eon- IJns ns. 1 e 4 do art. 19 da lei n. 5ô0, de 31 
corra & B&hío. com 300:000$ para. o sou ser- de ctezembro de 1898, etc.-lnteira.da. 
viço puramente esta.du&l. · 

o orador muito de udretle confunde as 
subvenções. 
. E' opíuiiio autorizada na. Camar,•. e o ora
dc.r acceita-a, que basta figurar no Or~a.mento 
a verba pa.m o serviço que o Congresso en· 
tende mandar subvencionar. · Ao Governo 
fica o critcrio de applita.l·a. 

0 SR, PRESIDENTE - COmmunico a V. EX. 
que est6. esgotado. a, horn. 

O Sr. I"residente- Cumpre·me 
oommunic11.r á Camara. que as emendas oft'e
recidas ao projecto n. 110, deste aOO!>, que 
orça a receita. geral, durante os tres d~as re· 
glmentaes, foram todas aree.ita_s pela M~a e 
vão ser remettidas á. eomm1ssao respectl ''& 
[>a.ra. dar o seu parecer . · 

O Stt. NB:tVA-Pede então a. S. Ex . que 
lhe conserve po.ra amnnhã. insoripto, pa.ra 
termiuar o seu discurso. 

Ao Or.;amento do Exterior foi a.presenta.da 
tambem uma. emenda., que a. M~sa. julg?u n9 
ca.sode ser acceita e que vae ser enviada a. 
Commissã.o para. tet' parecer. 

lgualmente a Mesa communíca. á Ca.mara. 
que hoje terminou o prazo de tres dias [>ara 

O liilr. Preslden1ie-v. Ex . será. serem apreseotad~s. em~ndas ao orçamento 
inscripto para. terminar amanhã o seu dis- da desl?eza. do MtmsterJO d ot Fa.zenda ~ que 
c11rso . · · continua a.mda. sobre a mesa, por mats Uf!l 

o sa. NEIVA.-Agradece a gentileza. do d~a e :para o mesmo fim, o Orçamento do Mt· 
Sr. Presidente, e aguarda-se pll'a. terminar msterJo da. Guerra . 
am~nbã as conside~<lcões que ~h.e dispertou o Sr. Rodrigues Doria.- Sr; 
o d1scurso do seu 1~ustre pa.tflCIO e.collega., Presidente, pedi a palavra p-J.ra apresentar 
e ~ue tanto o entristeceram . ( ilfurto bem, um projecto de lei. · 
murto bem .) Ao orçamento da. Jus~iça. a.prasentei uma 

Fica a discussão adiada pela hora. . . em e~ da, qu e foi recusada pela. Mesa., sob o 
Paas.1.-se ã. hora. destinada. a.o expediente. fundamento de que erea.va. um loga.r novo .e 

· a.ugmentava a. despeza.Nessaemenda eu tled•a. 
O Sr. C() elho Cint.ra (servindo a equipa.raQão d03 preparadores da. F!!-~~idade 

de i • secret-'rio) precede á leitura do se· de Medicina da Bahia aos da. de Med1c1na do 
guinte R.io de Janeiro. . 

· EXPEDIENTE v. Ex. sabe que essas duas faculdades sã.o 
regidas pelos mesmos estatutos, tendo o 
mesmo numero de professores. Desde que . 
no anno passado, quasi no ultimo d·a d~ 
sessão, quando se discutiu o orçamento do 
Interior, se apresentou uma emenda, creando . 
para a. Faculdade do Rio de Janeiro mais 
um preparador em uma das ca deiras ; 
desde que uma das cadeiras da Faculdade ~o . 
Rio figura com dous prep.aradores e na.o 
assim na. Faculdade da Bahia, é justo e, equi· 
pa.ração dos preparadores da.s duas faculcla.· 
eles, que ~ão reguladas, como ja disse, pela 
m~m.a lei. O projecto· que apresento crea. 
mais um preparador da cadeira de histologia. 
'da Faculdade da. Ba.hin, para. que fiquem 
sendo dous, como tem a Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeíro. 

Olllcios : 
. Do Sr. 1• secretario do Senado, de 30 do 

mez fiado, communicando que o Senado, 
nessa data enviou á sancção presidencial os 
a.utogra.phos da resolução do Congresso Na· 
c!onal autorizando o Governo a abrir ao 
Ministerio das Relaçõ~s Exteriores o credito 
de 96:946$911, para. liquidar ns reclamações 
das Legações (la Grã-Bretanha., França, Aus
tria·Hungria, Belgica, Allema.nha, Portugal, 
Sueoia. e Norueg& e Italia pela. oobr!ln~ in
devida. procedida pelos Estados de Pernam
buco, Alagoa2 e Rio Grande dõ Norte do im
posto sobre nav ios dess&s nacionalidades.
inteirnda." 

Do mesmo senhor, de 3 do corren te , trnos· 
mitt.indo um· dos M1.tograpbos do decreto do 

• Congresso Naoiona1, devidamente sa.nccio
nado, approvando e ampliando ao exercito 

Não quero discutir a necessidade da c!eação 
desse lognr, ou si e&~& cadeira prec1s& . de 
ma.ior J:lUmero de· preparadores do que outru. 
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Reservo-me para dizer alguma causa nesse I Naval, seis mezes de licença, com orden.a.do' 
sentido quando o projecto tôr discutido. I para tratamento de sa.ude. . . 

' . . . . - Art 2. o Revo"'arn-se as dtsposlÇões em Fica. sobre a mesa ate ulterwr de!tberaçao eontr~rio. " · · 
0 

segumta Sala das sessões, 3 de outubro de 189~. -
PROJEeTO F. Tolenti>io. - Arthur Peixo!o. 

O Congresso Nacional resolve: N. 150 B - 1899 
Art'.. 1.• Fica equiparado o numero de pre- Reclcr-cção fincr-l do projecto n. 150, deste a~mo, 

:para.dores da Faculdade i} e Medicina.· da que auto'l"'iza o Poder Exect~li?o a o.br~r ao 
Báhià ao da Faculdade de Medicina do Rio de Ministeria da Justiça e Negocws lntertOI'es 
Janeiro. o credito de 5:1/SO$, SUJlplementa.r- d 1lerba 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em "'· 9 do art. 2• da lei ~~. 560, de 31 de de-
contrario. ,;embro de 1898 

Sala das ses~ões, 3 ·de outubro de 1899.- o Congresso Nn.cional resol've ; 
Rodrigues J)oria.-C.tstro Rebello. -Paula Artigo unico, E' 0 Poder Executivo auto-
Guima.raes.-Neiv:t.-Eug~'rlio TouYinho, rize.do a abrir ao Ministerio da Justil{a e 

Vão a imprimir as seguintes Negocias Interiores o credito de 5:150$, sup~ 

REDACÇÕES 

N. 23 D-1899 

Reclacçtro fiMX do svbstítutivo otferecido na 
· 2• discv.ssão elo projecto n. 2 3, deste anno, 
det~rminanrlo que nas capitae-s dos Estados, 
onde 'ntlJ esteja creado o logar p?'Í va,tivo de 
auditor de guerra, accv.mu~e as funcções 
desse cargo o jui;; seccional, e d.ando outras 
pro-cidencias 

{Vide GS projectos llS, iM E, dA iS9S, 23 A, ~3 B e 
23 C, de 18~9) 

O CongréSso Nacional decreta : 
Art. l. • Nas eapitaes dos Estados, onde não 

estiver creado o Jogar privativo de auditor 
de guerra, accumula.ra as funecões desse 
cargo o juiz seccional, com a gratificação 
ex.traordinaria. annual de ) : 800$000. ' 

Art .. '2. • Essa. gratificação não será com. 
·puta.da. para a aposmtadoria a que tiver 
direito o juiz seccional, que a.ccumuJar as 
funcções da auditor de guerra. 
· Art. 3.• Revogam~se as disposições em 
contrario. · 

Sala das Commissões, 3 de outubro de l899. 
-J:. Tolentino,- Artllur Peixoto. 

N. 97 A-1899 

Redacç(Jo fin1Z do pr-ojecto n. 97, deste am~o. 
que autoriza o Poder Execuiivo a concede,
a Antonio Jose da Costa Rodrigues, 1• offi
cio.X e bibliotheca1·io da T:scola Na·1Hl, .seis 
m ezes de Ucença, com on:lenado, p~ra trata
mento de sa11-de · . · 

O Congresso Nacional resolve : 
.Art. I.• Fica o Pod~-r Executivo autorizado 

a ooneeder a Antonio Jose da Costa· Ronri· 
.gues; 18 ·Ófilcial e bibliothecario da Esooll\ 

plementa.r a -verba. n. 9 tio art. 2·' da lei 
n. 560, de 31 de oe,.;embro de 1898, incluída 
nesse crenito a quantia de 8Ufl$ p .. ra. ajuda de 
custo do Deputado Pedro Lei te Chermont, do 
B~tado ào Pv.rá, fazendo as necessarias ope• 
rações e rt:.vogadas as disposi')õcs em con
trario. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1899. -
F. Tolentino, - Arthw· Peixoto. · 

Vae a imprimir o seguinte 
PARECER 

N. 53-1899 
Ca}tcede licença, por tempo inàete'l"'mi>'tado, ao 

Deputado AppolonioZenaydes, para tratar de 
sua saude. 

A Commissao de Petições e Poderes da. 
Cama.ra dos Deputados, tendo em vista. o 
requerimento em que o Deputaria Appolonio 
Zenaydes pede licença por tempo indetar· 
minado, afim de tratar de sua saude, e atten
dendo ao justo motivo que allega, é de 
parecer que seja concedida a licença soli
citada. 
· Sala das Commissões, 2 de outubro de l89g. 

-Alnaro Botelho, presidelíte.-Casemiro da 
Roch<J., relator,-T,tllares deLyra.-João Lui.;, 
-Raul Barr-Oso. · 

Vão a imprimir o~ ~eguintes 
PROJECTOS 

N. 27 B- 18~9 

Pareceres sobre emendas offerecidas ·na 2• 
díscussíio do projecto n. 27; deste anno, qHe 
autorí~a o Governo a reintegmr no sei-viço 
actillo do. Armada, com a patente de vice
almirante,sem p•·ejuiso da rtispecti'llo q.uadro,. 
.o vice-almirante reformado Arihur Jace-
9V:cr,Y 
Ao projecto n. 27 A, deste anDo, que auto·_ 

riza o Governo a reintegrar> no serviço 
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activo da. Armada,. com a pateo~e de vice
almirao.te. sem prejuízo do respeetJ VO qu~drv, 
o vice-:~lrnirante reformado Arthur Jaceguay. 
foram a.preseo.tada~ ~res emen~as, sobre ·a.s. 
quaes vem a. Comtrussao de Marinha e Guerra 
emittir o seu JHJ,recer. 

1." 

Do Sr. Deputado Alves de castro, a.uto~í
zaodo o Goveruo a .. r eintegrar, no sr.rv1co 
activo do Exercito e da Armada., torlos ·os Ofl!· 
ciaes de t erra -e mar, reformados ou demtttL
dos, que o requererem, uma vez que pr'Ovem 
estar -va.lidos. 

A Com;nissão . não ucceitá .. esta emeu.d.a, 
porque, aendo a .r everSão de um ofll.ci~l :refo!
mádo ou demittido para o quadro a.cttvo, na.o 
um acto de justiça ou equida.rie, ll!as uma 
graça especial; esta não póde e nam deve 
attingi r a todos os refor~ados,. !l~vendo . ? 
Coo .,.resso reservar para Sl. o d1re1to de . so 
concedel-a, em condições e,x(!epcionaes , áquel
les que bem a merecerem e que em seu cr!-
terio assim entender fazel-o. · 

2,> 

Esta. emenda. veni prestigiada, pela assigÍla~ 
türa de 44 Srs .. Deputados, sem disti~cç~o lie 
partidos politicos ou grJlpos. parlal1}enta.res, 
autorizando o Governo a reverter. para o se~~ 
-viça aciivo do Exército, c.oiri . â. J~~~ilte qu~ 
tinha. ao tempo que per! i~ sua demtssao, o Dr. 
Ionooencio Serzedello Corrêa. 

Est.a emÍmda. é dli.qnella.S que se impõem, 
por si mesma, á a.pprovação da Camara. 

O nome do 81'. Dr. Innooencio Serzedello Cor
r êa já é tã.o vantajosamente conhecidq, pelos 
multiplos e relevantes serviços prestados. coro 
dedicaçã:o e elevação de espirito, á Patria., ría. 
administração Sllperior dq paiz, e, ,~o Con
gresso Nacional. onde, com. S1la. constaJ!cia; 
digna .de appt.usos, com a.pt1da.o e :proficlen
cia, . por .todos reconhei:<idas , . occupa-se . dos 
a.ssumptcs os mais vàdados,que a Commissão 
tem receio de fica.r muito aquem do seti merito 
r eal, na apreciação que é obr.lgil.da. .a ft!-Z91', 
em vista da. emenda q.ue manda re-vertei- oa.o 
serviço acti VQ do Exercito; . . . 

demissão, e reintegrando-o no Jogar . de lente . 
ca.thedratico, o Dr. Innoceneio Serzedello Cor
rêa. 

. Dos Srs. Deputâdos Victorino M?nteiro e 
ou tros_, mandando accrescentar, dcpo111 da. pa
lavra. Jaceguay: 

c E no posto de general de briga.da. o ~~ne
r nl reforiJlado Jo3é Pereira. da Graça Juntar. • / 

A Commissão-~ita. esta emenda, pori:tue 
trata-se de reversão ao serviço activo. de ~m. 
dos mais distlnctos offi.ciaes do Exercito, tendo 
prestado ao .P,Bíz na s~a nobre carreir~ ser-
viços d,os ma.1s relevantes. . _ . 
. Em súa. informação ao Congresso NaCional _ 

eis o que diz o Sr. Ministro da. Guerra. ~ 

« Cabe-me informar-vOs de que o general 
reformado J osà Pereira da Graça Junior · 
prestou releva.ntes serviÇos de pa;, ~ guerra , 
recordauuo~me de que me encontrei ao lado 
dos coniàrW.as, que .lamentaram a retirada 
de tão distiocto companbQiro, por vermos 
perdido .o seu concurso.de militar intel11~ 
gente, dedicad~ . e . oorrecto em tonos os ~enl1 
a.etos, do que deu tantas provas, como a.mda. 
continúa a dar, lriesi:no depois de reformado.:~) 

~taS palayras e, sobretudo, a brilbit.nte fé 
de oftlciq do illustro. general j ustificam a 
plena. approvação da emenda por parte da 
came.ra. · 

Sa la das CommissõeS~ 15 de setembro de 
189!1.-:- Henrique VaUa.dares. presidente • . -
Augusto Clementino, relator. ~. AlbugfMlrque 
'Ser~jo.~.Jo<io Dantas Filho . ..:...&doZpljo P aixão; 
COndemnoJJiór principio, às reversões de otH
Ciae$ do Exercito, Al'm~a. Policia_ t!u de BoiQ.· 
beiras, pórque redtindain em prejüizo de ter• 
ceiros .e, dando Jogar a aggrega.ções, augmen
ta.m, tempqrariamente embóra, os encargos · 
do Thesouro. · . 

Fui e . sou .contr-ario ao projooto n. .•. de • •• . 
q ne manda reverter o vice-aimirllnte Ai'thnr: · 
de Já.ceguay ; mas, desde que a Cama.ra lhe 
concede este favor, entendo que deve proce
ller de igual modo quanto ao generalJoséPe
reíra ~ Gra~ Junior e ao.13x-tenente·coronel · 
Dr. Innocencio SerzedeUo Corrêa, pois que 
ambos teelll prestado relevant~s serviços à 
Patria e sã.o dotados de talentos e virtudes 
militares dignos de elevado apl'(>,ço • . 

A reversão do. Dr. lnnocencio Serzedcllo 
Corrêa honra o Exercito Nacional; que deverlt 
Ol'gUlbar ·Se de :possuir em seu seio UÍn Otll~ 

cia.l, . cujo nome constitue uma gloria. na~ A Commis.são de. Orçamento, estudando. as 
cional. · · _ _ . ·. . . · ·- · emendas que foram o1rerooidas . ao projecto 

A Çornrmssa.o a.c~elta. a. emenda, modifican· 27 ,\ de l899 vem âgora. apresentar pare· 
do-a do modo seguin.te: . ~~r sobr'o o seu assumpto. ' .. 

E' o POder Eíecútivo a.utón~o a reverter. Sã.o tres a.s emendas que sofft'Cil o project<> · 
para o serviço acti.llD do Exercit.Q, cóm: a pa- Z'l A, das qn~e..s, uma. - do Sr. Alves· de 
tente que tirilia ao tem.Po em que pediu sua. caatr.o, . autorizando a reversão para. - ~ 
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quadros activos. do Exercito e Armada. de 
todos os officiaes reformados, que forem con
siderados validos . 

E' faoil de vêr que t3l medida, além de one
rar de um modo extraoruinario os cofres pu· 
blicos, traria uma -verdadeira confusão no 
serviço daquellas corporações. 

A Commissão pede, por isso, a sua rejeição. 
As outras duas são as que se referem ao ge

neral reformado José Pereira da Graç,, Junior 
e ex-tenente-coronel Dl'. Serzetlello Corrêa. 

Náo se póde desconhecer os serviços que â 
sua Patria tem prestado o general Graça 
Junior, que apresenta como attestado delles 
a mais bella fé de offi.eio. 

A ineonveniencia, porem, de se augmentar 
o numero de generaes effectivos, pl'incipal· 
mente hoje, que o congresso teYe necessidade 
de reduzir o Exercito, faz com que a. Com
misão peca á camara a rejeição da emenda 
do Sr. Victorino Monteiro. 

Resta a emenda. que manda rea.dmittir no 
servico activo do Exercito, com a patente que 
tinha. ao tempo em que pediu demissão, o ex
tenente-coronel Dr. Serzede Uo Corrêa. 

Ninguem tambem desconhece os relevantes 
serviços prestados ã. R.epublica. pelo Dr. ser
zedello Corrê:~,, não só no Exercito como no 
Governo e no Congresso Nacional. 

A sua rever~ão, portanto, é um caso espe· 
cialissimo, que encontra naturalmente o a.poio 
de todos, como galardão por seus grandes 
servioos á. Repu blica.. 

A Commissã.o pe:!e, pois, a approva.ção da 
terceira ·emenda, sob' a forma. seguinte : 

' 
c Fica. ô Governo autorizado a. reverter ao 

serviço a.cti v o do exercito como addido ao 
magisterio da. Escola Militar do Brazil, com a 
patente que tinha ao tempo em que pediu de
missão, o Dr. Innocencio Serzedello Corrêa. 

Sala das Commissões, 2 de outubro de 1899. 
-Ma.yrink, presidente. Vencido por ter 'VO
tado tarribem a favor da reversão do general 
Graça Junior.-Augusto Severo, retator.
:Nilo · Peça.nho..-lrla'l"ça~ Escobar,- Aloindo 
Guanabara.- Augusto Monrenegro.- Bueno 
de Andrada. 

EUENDAS A QUE SE REFEREM OS PARECERES 
SUPRA. 

Substitua·se IJelo seguinte : 

Art. I_ o Fica o Governo autorizado a re
integrar no serviço acti"Vo do Exercito e da. 
Armada a todos os officiaes de terra e mar, 
reformados ou demiltidos, que o requererem, 
uma. vez que provem estar validos. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1899.
~4-lve~ de ca~tro. 

Fica o Poder Executivo autorizado igual· 
mente a. reverter ao serviço activo do Ex
ercito, com a. patente que tinha ao tempo em 
qu.e pediu sua demi~são, o Dr. lnnocencio 
Serzedello Corrêa. 

Sala das sessões, 1 de setembro ~e 1899.
Paula Ramos.-Urb.mo Santos.- Almeida 
Gomes.-Pinto da Rocha,-Marçal Escobar, 
-Pedro Ferreíra.-Rocha Caualcante.-Au
gusto de Vasconcellos.- Coelho LisbJa, -Xa
vier do Valle . ....:.. Lamenha Lins.- Silt:1erio 
Nery.-Oti11eira Bntga.-Sà F,·eire.-Alen
car Guim:!rúes.-Brazilio da Lu;: .-Albuquer
que Serejo.- Augusto Se1)ero, - Rodolpho 
Aõ:reu.-Ta1)ares de Ly:ra.-Eloy de Sou;a.
Francisco A lencastl"o. - 11-fariense. - Anizio 
de Abreu.-Amorim Figueira.-Timothr:o da 
Costa.-Vi1)eiros.-Nei'l:a.-Erico Coelho,
Ir'ine~' j}[achado.-Angelo Neto.-Jorto de Si· 
qv.eira.-Nilo Peçanha.-Coelho Cultra.
Bueno de Andrad~.-Arthur Peixolo.-Jose 
Jlfurtinho.-Frederico Bo'l"ges.-Raul Barroso. 
-Thomaz Accioly _-Pedro Borges,- Josd 
Mariano. -Padua Rezendil, -Lamartina. 

Depois da pala'Vl'a Jaceguay-accrescente
se-e no posto de ~enera.l de brigada. o gene· 
ral reformado Jose Pereira da. Graça Junior. 

Sala das sessões, 1 de setembro de 1899.
Víctol'ino "lfonteiro. -Xavier do V al~. -H e· 
redia de Scí.-Urbarw Stmtos .-Aclalf:lerto 
Gt!Ímariles.- Padua Re::ende. - Lindolplw 
C:tetano.-Deocleciano de SJu::a.-1'ar;ams de 
Lym.-Alves de C<tstro.-Rocha Ca·valcante. 
-Tolenti,lo dos Santos.-Eduardo Ramoa.
Coelho Lisboa .-Appollonio Ze'llaydes,-Tl·in
dade. -Augusto Severo. -Eloy ds Sou;a,
Nei'Va. -Jl:falaquias Gonçal~es. 

N. 117 A-1899 

Autoriza o Poder Executiva a abrir ao Minis
teria da Guerra o credito ext1·aordinat"io de 
3:350$, pam pagar ao caJiitll~ reformado do 
ex~;rcito Carlos Augusto Ferreira de As· 
surnpçúo a diaria que lhe competia de 1. de 
julho de 1894 a 30 de abril de 1896 como 
inspector de t' cl'.!sse da Repartiç/lo Geral 
dos Teleg>·aplws na commissáJ encarregada 
de. con strMcçci'o das linhas de Chtyabd 4 
Corumbá, seçuida de novoparece'l", em vi'l"tu
de de requePimento dJ S1·. Lu i;; Adolpho 
e das informações prestadas pelo Poder 
Executivo 

A Comm1ssão de Orçamento, tendo ouvido 
o Governo, de accordo com o requerimento do 
Sr. Luiz Adolpho, sobre a. mataria do projeeto 
n, _117, de 1899, informa. à camara que o 
ped1do de credito de 3:350$, para pa~ra.mento 
ao capitão reformado Carlos Augusto Fer
r6lra. de Assumpção prQcede da. tal~ de cum· 
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primeuto do disposto no art. s• ela-; inst ru
cções anuexas á portarla de 12 tle maio tl.o 
1894, que nomeou o pes!oal militar para 
fazer parte da. commis~ão te1egr·aphica de 
Cuya.bá. a. ·Corumbá, como consta, em detalM, 
da informação abaixo trauscrípta, da Conta
doriu. Geral da Guerra, trausmittida com 
officio do Ministro da. Guerra de 27 do mez 
proximo passado. 

Sala. das Com missões, 3 de outubro de tS99. 
- Mayrink, presid~>nte e relator. - J.ifrm;nl de 
E scoba1·. - A. Monteneg-,.o. - Nil? Peçonha. 
-Bueno de Andracb.- .Mcindo Gue~_11 <<bara. 

Cópia- Contadoda G;;ral da Guerra.- 3• 
secçâo-N. 1.346-.-\ S:lcretaria da Camara. 
dos Depu tados a este Minísterio rematte um 
exempla.I' · do projecto da.quella Cam11ra 
:mtorizando a coneefsão do credito de 3:351J$. 
pedido elll mensagem de 28 de julho ftndo, 
-para paga.mento de diaria.s ao inspector do 
1• classe da Repartição Geral dos Telegt~tpbos, 
capitão reformado Carlos Augusto r'errel!·a 
de As~mmpoã.o, no periodo decorrido do l de 
jutllo de 1E94 a 30 de abril de IB«;l6, em que 
serviu na curn missão encarregada. da. cou· 
strucção de linhas telegraphicas de Cuyabó. a 
Corumbá; e pede se informà si aquelle func
cionario, ·pelo Ministerio da.. Industría., VIa
ção e Obras Publica$, recebeu os vencimentos 
que lhe eompetiam na qualidade de Jnspector 
dos t elegr aphos, ou si a.quellt\ rliar la. lhe 
é devida. independente dç,s meamos venci
mentos. 

Em por tar ia de 12 de maio d ll 1130·1 foi 
nomeado o pessoal militar que. devh~ fnzer 
parte daquella. comn.issão telegrapbica., e na.s 
instruCI}ões, annexas á me..sma JlOrtaria, pelas 

. qu(J.eS se devia r egular a eommissão, consta 
o compromlss9, tomado pelo Ministerio da. ID· 
dustria. no a.rt. ·5• , de pagar àquelle pessoal 
os 'll'encimentos de engenheiro e de a.jurla.nte 
de dlstricto, independeutes do" que lhe com
petiam, de commissão activa de engenheiro, 
pelo da. Guerra e, por este Mioisterin no 
ar~. 6°, de pagar d íaria.s aos inspectores, tele
gra phistas e f~itores, independentes ta.mbem 
dos vencimentos a que esse pessoal tivesse 
d ireito comofuncciouarios, que são, do mesmo 
Ministerio da. Lnd,tstria, Yiaçao e Obras Pu· 
bl!cas. 

o pecliclo de credito da quantia ue 3:350$, 
!cito na.quella Mensagem no Poder Legisla· 
tivo, é para attender ao pagamento das dia· 
rias de 5$, dejulhode 1894 a abril de 1896, a 
que ~e reconheceu, em devido processo o.d!lli
nistra tivo, ter ·direito · o capi tão reformado 
Ca.rlos Augusto l<'erreira de Assumpçã.o, pelo 
Mioisterio da. Guerr<~. nos termos do a!'t. 6• 
J as instrucções citadas, por não havei-as re
cebido, nnqueUe periodo, em ·que esteve ser
vindo na comm~ãocomo inspector de !•classe 

da. Rep·.1rtição Geral dos Telegr aphos, ~em que 
de~se processo conste achal'·!e eUe quite com 
o Mfnisterio da Inilustria, Viação e Obras 
P1tblicas de seus vencimentos pelo -mesmo 
Ministel'io, desneces~ario isso para julgamento 
do direito que lhe foi reconhecido pelo da. · 
Guerra. . . 

Estas informações, j ulga a secção, poderão 
set• prestadas á Secretaria da Camar a dos 
Deputados, satis(a.zendo assLm ao pedido feito 
em oftlcio junto . 

Em 21 de setembro de 1899.-0 1° otficial, 
Eduat·do O. Duque Estraàa B.;,rros.- Con
cordo.- Bruno d8 Otiveira. - De accordo. 
Em 23 de setembro de 1899.- L (tg3 - Cou
t'orme.- F. M. d~s Chagas. - Contere.
Nascimento. 

N . 151 C-1899 

Pctreeer sob1·e emenda para a 3• discussé!o do 
p~o,;ecto n. 151. B, ct,este anao, que fi!r.:a a 
despé:;a do Ministerio das Relações Exte
riores para o a~mo de 1900 

A Com missão de Orçamento, tendo ouvido o. 
Commis,ão de Diplomacia. sobre a emend~ dos 
Sra. A. Mootenegro e Nilo PeÇanbà., e pe
l!ando devidamente as difficuldades que tra
balham as finanças da Republica, é de pare
cer que seja elia approva.da pela Ca.mara. 

A Commis;;ão entende tainbem propor o 
seguinte ~ddítivo ao Orçamanto do Exte
rior : 

Ficam extinctos os addidos de leglloções. Os 
actunes addidos .serão considerados 2•' secre
ta.rio·s ~em vencimentos o em disponibili
dade.-Meyrink, presitlente. - Nilo Peça11ha, 
relator. - &r.zedello Corrêa. -.Augusto &ver o. 
- A. M071tenegro·.-Bt<erw de Andrada .- Ca
logeras. 

Emenda a que se re{e·re o parecer supra 

Legações e consulados: - Supprima-se a 
verbo. ue 42:000$ para tres encarregados de 
negocios e a de 8:000$ para s. Tlloril.é e 
Libl'es. 

Ajuda de custo:-Supprima-seo augmento 
de 14: (){)()$000 • · 

Sala das sess1Jes, 27 de setembro de 1899. 
- Augusto Montenegro.-Nílo Peç(çnha. 

N; 157 B-1899 

R cdacçdo·da emenda offe,·ecida ;w. 2> discv.ssüo 
do p1·ojuto n. 157, deste · armo, do ~~iu.i.do, 
regulo.ndo as promoções ao posto ._de alferes 
<lo exercito 

Ao art. 1. o Em vez de -inf.,riores, dige.-se 
-pl~lça.s, 
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Sala. das Commis!ões, 3 de outubro de 
1899. -Henrique Vall·:td<n·es, preside~te.
R.odolph" Paia:llo.- Joao .Dantas F1lho.
Albuquerque Serejo.- Aug11Sto Olementino. 

Projecto do Sen.ado n. 1.57, de 1899, regu· 
W.ndo as promoções ao posto de alferes do 
exercito 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.0 Um terço das v<1ga.s de alferes, 

que se derem no exercito, serão preenc~i~as 
Jlor inferiores que se acharem nas cond1çoes 
exigidas pela. lei de promoçõe~. emqua.nto 
houvel' officiaes desse posto aggregàdos a.oa 
respectivos qna.dros. 

Art. ~.o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Senado Federal1 12 de setembro de 1800. 
~ Joa/l.im de O. Catunda, presidente pro 
tempore.-AZberro Jose Gonçalves, 2" _secret'l
rio servindo de l. •- Henrique da Stl'lla Cou· 
tinho, 3° secretario servindo de 2.•-Thoma:z 
Delflno, sel'vindo de 3• secretario.- Cleto 
Nunes Pereira, servindo de 4• secretario. 

N. 165 B-1899 

Pareur sobre emenda offerecídtJ. na 3• dis
c'!lss<!o do proieceo j1.. !65, deste anno, que 
t:Wtermina gue as legações do Bra::il em 
Vene.:ttela, no Japllo e no Equ,.-1.dor e Co· 
lumbia sejam regidas por encarregados de 
'M90f<ios effecti'f!os sem secretarias, e dá outras 
pro11idenc~s 

tenh:1. !O a.nnos tle serviço, é claro que, sup
primida. a verb& para um cargo e chamado á. 
Capital Federal o runccionario, que por tal 
não é demittido.do se~i~o, ti.ca. elle em dispo
nibilidade, sómente diversa da outra, quanto 
a remuneração. 

Disponibilidade sem vencimentos, desde que 
o funccionario não tenha 10 anuos de serviço; 
disponibiliJ.ade com vencimentos em caso 
r,ontrario e conforme seja elle aproveitado 
(disponibilidade activa., ordenado integral) 
ou nã.o (disponibiliàade inactiva, ordenado 
pela. tercn parte) em outro log&r, da. Secre-
taria. do Exterior ou de qu&.lquer outro de
partamento administrativo. 

Sendo assim, a emenda é inutil, mesmo 
que seu fim Seja proteger 08 funceiona.riOI 8o 
que se retere. Nem o projecto lhes aggrna, 
a. elles ou a qua.esquer outros, a situação. 
Tanto que, reformando a. legislação actua.l, 
permitf.e a disponibilidade ina.ctiva (remune~ 
rada com o terço dos vencimentos) é.quellcs 
funccionarios que contarem cinco a.nnos de 
serviço •. 

E mais, reformando ainda, admitte a. con· 
ta&em de tempo ~t.os empregados qne, dlspen• 
sa.aos por suppressã.o de verba orcamenta.
ria, ftcarem em disponibilidade mesmo in· 
activa. · 

Accresce que, nos termos em que se acha. 
lanca.da. a emenda, longe de favorecer, vem 
ella prejudicar á.quelies funooioll&l'iOS que, 
supprtmidos os seus lagares, por lei ttcaram 
em disponibilidade inactiva, ou por a.cto do 
Executivo foram, em disponibilidade a.ctiv,a, 
aproveitados em outros Jogares da .adminis· 
tração. FaJl:;ndo de modo geral, como fa.lla, 
a emenda não é, portanto, justa.. . 

A COinmissão de Diplomacia e Tratados E, pois, de qualquer ponto de vista. 
sente não poder dar ~eu assentimento á por que se a encare, nada: impõe a. sua. 
emenda, pelos Srs. Antero Botelho e outros approvacão, pelo que a Commissão pede 
apresentada ao . projecto n. 165 A, de 1899. a Camara que areeite, nos termos em que se 

No que respeita á. disponibilidade de func- acha, o projecto n. 165 A. de 1899. 
jlionarios, não se lhe afigura indispensa vel 
esta.tutr além daquillo que se acha nas conso- O Congresso Nacional resolve : 
lidações (decretos ns. 3259 a 3263, de 1899) Art. I.• As Iegãções do Bra.zil em Verie-
e a que dá mais bene6.ca. amplitude o art. 4• zuela, no Japão e no Equador e Columbia, 
e 'pa.ragra.pho unico do projecto em dis- serão regidas par encarregados de negocias 
cussão. efrectivos, sem secretaries. 

· Em regt"a, ficam em disponibilidade, e tal § I: • Esses encarregados de negocios serão 
é a :pratica. entre nós obsorvo.da.,. todos os promovido!! de-qtre os primeiros ;secretarios, 
fuoccionarios «cuja mls~ão o Governo dê por observada quanto possível a antiguidade. 
acabada., mandando-os. retirar para. a. Capil."ll . § 2.• Fica.m marcados para essa. categoria 
Federal, . s~ comhtdo demittil·os». (Decreto de funcciotiarios o ordenado de 3:000$; a gra.
n. 3263, art. 12.) tíftca.ção de 3:000$ e a representação· d& 

· E como pela leg-islação actualmente em 8:000$, a.o Citlilbio de 27 d. por 1$000. 
vigor, a disponibilidade sós.ediv:ide em activa Art. 2.• Ficam supprímidos os logares de 

·e inactiva quanto ao exercício do empregado addidos sem vencimentos. 
em ()utro logar e quanto á percepção de ven- Pa.ragral'ho unico. Nas primeiras nomea
cí:iiiento.lí (integral ou :pela. terça parte), ções a fazer }.lara os cargos de seguudo 
exig~do-~e.p~ra que q ~alquer dessas especi~~ se~retario, se:rã.o preferidos, na ordem da anti
de dlspontb!ltdada se de, que o empregado Jll.. eutda.de, aquelles de.s~esaddidos q Q.e houverem 
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servido a.o menos por um anuo nas legações 
pa.ra. que fora.m nomeados ou transfllridQS, 

Art. 3.• 03 a'gentes díploma.ticos e C)nsu
la.res que -vierem com licença no Brazil de 
quatro em quatro anL;os, uos termos do 
art~ 16 dos decreto3 m. 997 A e 997 B, de 
li de novembro de !890, receberão ao cambio 

·de 27 os seus -vencimeutos, inclusive a repre
sentação. 
. Pa.ragrapho unico. Ficam restatelecidM 
as disposições dos arts. 9• e 11 desses mesmos 
decretos. 
· Art. 4.• A disponibilida.deinactiva sómente 

poderá ser concedida depois de cinco annos 
de serviço ; a actíva, depois de 10. 
P~ra.~~&}Jho unico. Os funcciooarios que 

'forem poatoa em rlisponibilidade, mesmo ina· 
ctlvt., em consequencia. da suppressão do 
respectivo ce.rgo, contarão temp:~ de serviço 
duro.nta esJa. disoonibilida.de. 

Art. 5,• O Govêrno ·é autoriSl\do &. pôr em 
disponibilidade sem vencimeutos, até o prazo 
maxirno de dous <>nnos, os fuuccionarics qu<~. 
depois de cinco annos de serviço, a conta.r dá. 
primeira. nnrneaçí\o, ha.jllm cornmet.tidoqual
quer fa.lta tle ordem a aconselhar, com() me· 
dlda diSciplinar, o seu atra.sta.rneoto tempora· 
rio de suas funcções. . . 

Art. 6.• E' o Governo a.utorisa.d.o a. acre· 
ditar cumulativamente o Mimstro do Bre.zil 
nOll Eatados Unidos da. America do Norte 
junto ao Governo do Mexico, a. ' transferir 
para. o Havre a séde do consulado geral de 
França. e a substituir, por um vice-consulado 
com sédc em Yokohama. ou Kobe, o consu· 
la.do no Japão. 

Art : 7 .• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das CommissõeS, 2 de outubro "de 1899. 
-Urbano · Marcondes, presidente.- Enéas 
Mar!ins, rel&tor. --Lam~nh"a Lins: . 

sobre a. admini1tração do Asylo dos Inve.lldoa 
<.la Patriu, ó de parecer que seja a.ppro· 
vado • . 

Sa.la das Commissões, 3 de outubro de 189.1, 
-Honrique VaUadarlfs, presidente.-Albu
qtterque ~erejo .-João DtntasFi!hó.-Augusto 
Clement~11 o. 

N. 186-1899 , 

(Do. Sen&do) 

O Coogresso Nacional decreta: 
Art . !.• O Asylodos Invalidas da Patl'ia• 

crea.do nesta. Capital para r-ec.)Jher os servi· 
rlores da. Nação que se íu val1darem ou 
veuha.m a. se invalidar no serviço de guerra 
será. administrado por um conselho de quatro 
oftlciaes. gen&raes ou superiores uo exercito 
e do. arma.da, sendo dous de cada corporaçio, 
nomeados pelo Governo, para. servil'em por 
dousunnos, pt·esidido este conselho pelo mailJ 
antigo .dos nomeados. 

§ 1.• Ao conselho incumbirá ai\ministrar 
o pa.trimonio do a.sylo, arreca.dal' toda a sua. 
receita, applic~l-a a.o custeio da instituição e 
ao melhorament-o dos edillcios e de.~ C'JDdiçõas 
de vida. dos asy Ja.dos • · 

§ 2.• O coui!Slho prestará. ~~onnualmente 
contas da sua a.dministraçã.o, sendo essas :~.p
provadas pelo Tribunal úe Contas. com o di-
reito de revis.ão por esse tribunal. · 

§ ~·· As. sobras verificadas ano.ualmente, 
depms de apuradas as reiiponsabiiidades do 
Conselho quanto ás despeza.o feit;;a e· das jã 
contractadas pn.ra o anoo seguinte, serão des· 
ti nadas a.o a.ug:.nento do fundo da io6tituíção 
pela _comp~ oe a.polices da di vi :a publica., 
constltuttveJs do seu pa.t rimonio iua.lieaa.-vel. 

.Art. 2.• A re\leita do Allylo de Yoluntarios 
da Pa.tl'ia será constituida: · . 

§" 1:• Com a :renda do ~eu pa.triruonio • . 
. . § 2.• Com a quantia consigua.d;~. a.nnu.al· 

EMENDA. A QUE SE R.EFEB.E O PA_.!tECER SUPRA mente na lei du orçamento. . 
§ 3. • Com a metade de um dCJ. de $Dido~. 

Additivo, onde con-vier : d~::~coutatla no •tia 1 de m:~rço d.e 1 ~~daJiliu.o a· 
Ficam con"ider.~.dos em rli~ponibilida.de, sem todas as praças de-pr<:t e iof,.t·iorei , a t -.;d,,s os 

veueunento~. os fut.cci •na;z·ios •. lus corpc~:; d1· . otHcu~oes subalternos, supet·iore~ "' geaeraes 
plomattcO .e COIBular, d;spensados em . vir- dO Exercito, Armada e r1a.s classe;; annexas~ 
tude da suppressão d!i. verua. p·tra os Tes11e. e a. todos os ottlciaes reformados e hooorarios 
cttvos cargos; nus exercícios de 1898 e 1899 . . no· desempenho de commíssões ·de acti'Vidade, 

Sala das sessôes , 27 de setembro de lS99. pa.ra serem as quantias de~cont: das. e ~ ejlpe· 
-Antero Botelho.- Heredia de S:i.- .Eugenio cia.lmente applica.das ao a.ugmento do patri· 
Tourinho , monio do a.aylo. : ·· 

N. 186 A-189G 

Dispõe sobre a GdT.• ínistraç'ão do Asylo dos 
Im;a/~de1s . da Palria 

A. Commissão do Marinho. e Guerra, tendo 
examinado o proj~to dó Senado que dispõo 

Q:>mara V . VI 

§ 4.• Comas doações feitas esponbneamente 
pot• pa.rticubres. · _ 

Art. 3. • O Governo expeclirá novo regUla· 
mento. para. -o Asylo dos Invalidos, de modo u 
constituir, na. ilha. do Bom Jesus. as recom
Il!e!ldações ne?CSs&:t:ias para a.Jli ~arem acon.
dlctonadosos m valld.os -do Exercito e·da. Ma-
rinh~. · 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 1525- Págtna 15 de 18 

34 ANNA.ES DA CAMARA 

Àrt. 4,0 O Governo fará converter em a.po
lices da divida publica, em augm~nto ao pa.
trimonio do osy1o, as quantias llrreea.•1adas 
pelo Ministerioda l\Iarint;a em favor do asylo, 
até 31 de dezembro de 1898. 

Senado Federal, 29 de setembro 1899.
Francisco de Assis Rosa e Silva, Presidente do 
Senado.-Henriqt~e da SiZM- Coutinho, 2° Se
cretario servindo de 1•.-Tlwmaz Delji•M, 
servindo de 2" Secretario.-Cleta Nunes Pe
reira, servindo de 3" Secretario.-B. de .Men
donça Sobrinl!o, servindo de 4• Secretario. 

N. 188-1899 

.A.11tori~a o Poder Executi~o a. conceci~r ao fo 
otficial addi1o d·t &cretnrit da lndustria, 
Viaçtio e Oóms Publicas AntoniiJ J;Irutoet 
Xavier BilteTicOurt, Ull~ rl;tTIO a~ Uaeaça, 
com ordenado, p4r<l trat,!f de sua $1Wdc onde 
lhe con-cier. 

A Cornmissão de Petições e Poderes, atten· 
dendo á petição do 1• offlcia.l addi1l0 da. Se
cretaria da. Industl'ia, Viação e Obras Pu
blicai! Antonio Manoel Xavier Bittencourt, 
em que eUe solicita. um anno de licença., com 
orclena.do,lJara tratar de sua. saude, provando 
com attestado medico que precisa. de trata· 
manto prolongado para restabelecer-se, e 
allega que, por ~erca de 20 anrios, os seus 
serviços naquella. repartição não teem sido 
interrompidos por nenhuma licença, é de 
parecer que se adapte a seguinte resolução : 

O ·congresso Legislativo resolve : 
Artigo unico. O Pode1• Executivo e a.nto· 

rizadn a conceier ao I• officia.l adrHdo da Se
cretaria da Iuaustria, Viação e Obras Pu
blic3.S Antonio Manoel Xavier Bittencourt, 
um anno de licença, com ordenado, · pa.ra 
tratar de sua. sande onde lhe convier ; revo
gadas as disposições em contrario. 
Sal~ das Commíssões, 3 de outubro de 1899. 

-A~:Varo Botelho, presidente .-João Luiz, re..:. 
la.tor~.;..;.aasemiro da Rocha, -Tat'aros de Lyra 
.;..Raul Barroso. 

Forarii. apresentadas na sessão deB de ou
tubro, ao projecto n. 144, de 1899, fixando a. 
despeza do Ministerio da Fazenda, ss se
guintes 

EMENDAS 

Ao p1•ojecta n. 144, de 1899 

Ao art. 2° n. 8-Supprima-se. 
Sala das sessões, 3 de outubro de 1899.-'

Calogeras. 

Accrescente-se ~ 
Art. -Para. execução da Iéi h. 199, de 3à 

de julho de 1894, ftca o Governo autorizado a 
abrir o credito necessario para effectuar o 
pagamento das dí1ferenças de vencimentos 
durante o tempo de inaetividade, calculando
se pela tabella mini ma. de commando. 

Sala das sessões, 3 de eutubro de 1899,
Ba;·bosa b:ma, 

Ao art. 2', accrescente-se: 
E' o Governo autorizado a. vender os pro

prios nacionaes, mediante coilcurrencia pu. 
blica, podendo applicar o seu producto ã. 
acquisiçã.o dos que precisar para o serviço 
publico e ã. conservação e recomtrucção dos 
~xiatentes. 

Aos Estados e municipios, esta -verbe. tJD• 
derá. ser feita independeu to de concurrencnl.. 

E' autorizado o Governo a entregar nos Es· 
tados os propríos oacionaes em que func· 
cionam os respectivos poderes executivos es· 
taduaes. Poderá tambem o Governo receber 
po~ t':'Oca, com os Estados e municípios, os 
edll1ctos que convenham aos serviços fe· 
deraes, 

Accrescente-se: 
E' autorizado o Governo a annular todas 

as apolices existentes no Thesouro e a. ellf) 
pertencentes, oriundas dos lastros dos bancos 
emissores. 

Rellija-se assim o n. 2 do art. 2•: 
A liquidar os debitas de toda. especie a. que 

os Daueos estão obrigados para. com o The
souro, pela. rórma que julgar mais conve
niente aos interesses deste, submettendo a 
divida de bonus do Banco da. Republica. do 
Brazil a.o regimen da divida geral do mesmo 
banco,. devendo neste caso fixar prazo para a. 
respectiva amortização ou liquidai-a em di
nheiro na.s condições acima indltmdas. 

Sala. das sessões, 3 de outtibrõ de 1899'.
Augusto Montenegro. 

Onde convier:-Accrlillcen te-se: 
Art. O Governo fica autorizado a mandar 

pagar pela taxa. estatística., para esse fim 
creada. no exercicio de 1898 , o apã.nhâ
mento dos despachos de importação para. a 
cunfecçãu dos mappas estati~ticos. dos annos 
de 1 894 a 1895, serviço de que foram 'iilcutrr"' 
bidos, em cumprimento á lei n. 428, de 10 de 
dezembro de 1896, os empregados da Alfan
dega da Capit1I. 

Sala daa sessões, 3 de óutubro da 1899 • .-. 
b·ineu Machado, 

Art. O tJo'Verno rnandatil.·entregàt• á Casa. 
da Moeda todos os canhões de bronze impre-
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sta.veis, afim des~;remaproveitados na cunha
gem das moedas de nikel e de bronze. 

Sala. das sess15es, 3 de outubro- de 1899.
Irinett Mad.r.aào. 

Ao n. 10.-Casa. da ~roed~-Mantenha-se 
para o exerci cio de l 900 a mesma verba. votada 
:pa.ra o exercicio de l 899 (I. 09 1 : 000$000). 

Sa.la. das sessões, 3 de outubro de 1899.
Irineu Machado. 

educação dos filhos meno~ dos in validos d& 
Patria, é concedida, a subvenção a.nnual de 
2:40~00. 

Sala das sessões, 3 de ontubro de 1899.
Irineu -~lt7.chado.- Vespasia1~0 de Albuguer
gue. 

Mantenbam-se, para o etercicio de 1900; 
as eta.pa.s que o Congresso Nacional concedeu 
para o exercício de 1899, aos empregados da. 
Contadoria e Secretaria da Guerra. 

Sala. dns sessões, 3 de outubro de 1899.:-. 
Foram apresentadas na sessão de 3 de ou- Irineu lJlacltado 

tubro, ao projecto n. 181, de 1899, fixando a 
despeza.do Ministerio da Guerra, as seguintes 

EMEI'iDA.S 

AC1 projecto n. 1.81 - 1899 

A' rubrica 14 :-Colonías milita.l'es: Co
lonia Militar do Jgua.~st.i - Consigne--se a 
verba. da 50:000$ pa-ra. a. abertura de uma. 
estrada. ca.rroca vel, ligando a séde da colonia. 
a cidade de Gaarapuava. 

Eleve·se a. 40:000$ a verba paro a. admi
nistração . 

Colonia de Chapecó- Consigne·sa a. verba 
de 30:000$ pa.ra. a terminação dos tra-balhos 
de constru~o das estradas j a começa. das. 

Colonia. do Chopim- Consigne-se a. de 
30!000$ para a conservação das estradas já. 
constroidas e terminação dos tl"abalbos de 
construcçio das já. iniciadas. 

Sala das seSI!Ões, 3 de outubro de 1809.
Leoncio Corrêa.-Alencr:p· Guimaraes. 

Ao art. 1°, § 5°-Imtt·ucoio Militar-Em 
-vez de-eleva-se de 40 a 63 o numero de al
teres alumno.s, oonforme o estado elfcctivo 
actual-diga.-se:-eleYado o numero de alfe· 
re;;-altinulOII de 40 a 100 para pagamento aos 
do estado eífectivo a.ctnal e aos que !orem 
promovidos no oorrer do exercício, nos t ;r. 
m~ do regulamento em vigor. 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1899.
B:Jrbosa Lima. 

Art. O Governo é a.utoriza.do a. a.brir o 
credito supplemeotar á. rubrica.-Instrueção 
Militar-que tôr exigido pela. nomea.cão de 
alferes-a.lumnos. nos ter!llos doa regulamen
tos de eDSino em vigor, 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1899.
B.tTbosa. Lim.a. 

Onde convier-Art. A' Escola. HonOl"io 
Ribeiro-fQJldada e mantida pelo major Fre
deiico Severo, na. llba. :Bom Jesus, para. e. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
na.da rna.is a tratar, designo pa.ra amanhã. a. 
seguinte ordem do día.: 

1._ parte-ate as 2 horas, ou antes: 
"Votacão das seguinbs materias: 
Do projecto n. 137 A, de 1899, com parecei' 

sobre a emenda substitutiva. otferecida. na. 
3' discussão do projecto n~ 137. deste a.nno, 
que autoriza. o Poder Executivo a. conceder 
ao patrão-mór do Arsenal de Marinha da. 
C&pita.1 Federal. Raymuodo Nonato de Car
valho, os vencimentos ínherentes ao posto de 
l" tenente da. armada, com a graduação de 
co.:pítão-tenento (discussão unica) ; -

Do projecto o. 14'T A, de 1899, concedendo 
licença de nm mez para o Presidente· da 
Republica, na fót•ma do art. 45 da Constitui
ção, retirar-se paril fóra. do paiz, e autoriza. 
o Poder Executivo a abrir os creditos para 
occorrer as despezas de representa~o com a 
viagem do Presidente tla Republica. á Repa
blica. Argentina. ; com pareceres das Coilllllis
sões de Legisla~ão, Constituição e Justica e de 
Orçamento (2~ discussão) ; 

Do projecto n. 146 A, de 1899, facultando 
aos estudantes que, na. data desta lei, já 
ti verem sido approvados em uma ou mais 
ma.terins do curso pl"epa.ratorio que ~e exige 
para a matricula. nas escolas do ensino su
perior, terminarem seus · estudos :prestando 
exames pa.rcía.es, até 31 de de dezembro de 
1900 (3a discussão) ; 

Do pr.tjecto n. 103 E, de 1899, com pare· 
cer sobre as emendas otrerecidas na 3a dill
cussão do projecto n. 103, deste an~ô. que 
autoriza. o Poder Executivo a. abrir ao Mi
nisterio da. Justiça. e Negooios Interiores o 
credito de 1:614$935, supplementar ã. verba. 
n. li-Justiça. Federal- do art. 2• da. lei 
o. 560, de 31 de dezembro de 1898, para pa.· 
ga.mento dos vencimentos do escrivão sec
cional do Estado de S. Pa.ulo Antero Gomes 
Barbosa. {discussão anica) ; 

Do projecto n. 178, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a. mandar pagar ao ex-1° 
sargento do Corpo de Operarios Militares do 
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Arsenal de Guerra da Capital Federal Au
gusto GaJidido Pereira ~a.ptíl!_ta de Oliv~i~, 
a impo:rtancia. da. grat1ficaçao de enga.Jaao, 
desde 7 de dezembro de 1889 até a data em 
que teve baixa do serviço (discussão unica); 

Do pl'~jecto n. 42 A, de '1899, autori~ando 
o Governo a despender eom a reparaçao do 
ma'Úlrial fiuctuante da armada, as economias 
effeetuadas naa diver5as verbas do Orçamento 
da Marinha para o presente exercício, trans
ferindo-as para a do <-~Material de Constru
cção Navab, do referido orçamento (3~ dis
cussão); 

Do projecto n. 46 A, de 1899, exigindo que 
as sentença.s finaes da. competencia do Su· 
Tribunal Federal e qnando este j u1g ue coUe-
ctivamente, na fórma m> Constituição e das 

Continuafi:.ão da 2a discussão do projecto 
n. 177, de 1899, estabelecendo o processo 
de a~reeadação dos impostos de consumo, 

2• Parte- ás 2 horas ou antes. 
Continuação da 2• discussão do projecto 

n. 133, de 1899, com o parecer sobre as 
emendas offerecidas para 2• discussão do :pro
jacto n. 133, deste anno, fixando a desJleza 
do Ministerio da Industria, Vis.ção e Obras 
Publica~, para o exercício de 1900. 

Levanta-se a sessão ás 4 horas e 5 minu
tos da. tarde. 

11 0• SESSÃO E1t1 4 DE OUTUBRO DE 1899 

leis em vigor, sejam proferidas com a pre· 
sença. de dez, pelo menos, dos juizes desim· 
psdidos daquelle tribunal, e dá outras pro
videncias; com o parecer da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça (2a dis- Presidencia do ~r. V a; de Mello (Pr&idente) 
<Jussã.o); e Carlos de No-oaes (:t• See,·etario) 

Do. projecto n. 185, de 1899, autorizando o Ao meio-dia procede-se á. chamada, á qual 
Poder Executivo a considerar interrompidos respondem os Srs. Yaz de Mello, Carlos de 
por tres annos os prazos do contracto ceie- N0va.es, Heredia de Sá, Enéas Martins, Serze
brado com a. Companhia Viacâo Ferrea e Flu- dello co1•rêa, Luiz Domiogues, Eduar.io de 
'Vial de Tocantins e .Aragua.ya, para a con- Berrêdo, Anizio de Abreu, M&.l'cos de Araujo, 
strucção da linha. do Alcobaça. à Praia da Henrique Valladares, He1vecio Monte, F-rcde
Rainh~~o, para. o fim de ser revisto o traçado rico Borges, Tavares de Lyra, Francisco Gur
desta. estrada, reduzindo o seu desenvolvi- gel, ·Eioy de Souza, . Ermirio Coutinh.Q, Tei
mento .(2• discassão);' . :xeira de Sã, Herculano Bandeira, Corne1io da. 

Do projecto u.· 164, de 1899, autori- Fonseca, Ju vencio de Aguiar, Pedro Pernam
zando .o Poder Executivo a readmittir ·buco, Arroxellas Galvão, Seabra. Milton, 
no 'lngar de 1° official da Seeretaria da Fr<•ncisco Sodré. Má.nod Caetano, -vergoe de 
Justiça .e Negaci~s Interiores, ficando addido Abreu, Ampbilophio, João Dantas F,Jho, 

. ~o réspectivo quadro ate que, em virtude de Ada1bf:'rto Guimar áes, Eduardo Ramos, Mar
vaga, possa. reverter ao serviQO, o cidadão colina Moura,Pa!·anb<•B Montenegro, Tiwotneo 
Augusto Henrique de Almeida (3 .. discus·ào); da (]osta, Raul Barroso, Alves de Brito, Leo-

Do additivo n. 174 F, de 1899, declarando nel Loreti, João LUJz, Jooé Bvnif~cio. H ,nri
que, além dos casos previstM no decret.o que V z, Antero B•:tE'lho, · ~'rancis<:o Veiga, 
n. 2.224. de 29 de janeiro da 1896, serã.o os Leonei Filho, Ft-rre1ra. Pir·es, Rodolpho 
officiaes do Corpo rle Bombeiros reformados A' ren, E·íuardo Piment3l, Olega.rio ·Maciel, 
nas condiÇÕeS do decreto n. 1.936 A. de bO Padua Rezeni!e, Gru;tavo Gol'loy. Elias Fausto, 
'deja,ne1ro de 1890 (discussão unica); Czsa.río de Freitas, Alfredo Ellis, Paulino 

Discussão unica do projecto n, 187, de CarlüS, H~rruenegil,lo de Morars; Luü.:·· Adol-
1899, autorizando 0 Poder Executivo a cou- pho, Alencar Guiwarães, Brazilio da Luz, 
ceder ao 4u escripturario da Alfa+Idega·de Pa!lla. Ramo,;, Ft·ancisooTolenüuo, Diogo For
Manáos Bernardo Perejra de Berl'edo um tuna, Pos~ictonio da. Cunha, Pinto da. Rocha e 
anno de licença. com ordenado para trata- Vespasiano de ·Albuquerqqe. 
mento de saude; Abre-se a. sessão. 

2•,discusBão do projecto n • u;s, de 1&99, Deixam de compa.recer com causa pa.rtiCi-
autori.Zando o Poder Executivo a dispensa,r pa.da os srs. Urbano Santos, Julio de Mello, 
os direitos ·de importação· de 450 toneladas de Silva. Mariz, Angelo Neto, Silverio Nel'y, Car· 
material. metallico da empreza. · Parahyba los Marccllino, Pedro Cbermont,. Tbeotonio de 
:Water Oompany, destinado ao abastecimento Brito, Matta. Bacellar, Rodrigues Fel'nandes, 

·. de agua da cidade da. Parahyba; Elias Martins, Marinho de Andrade, José Pe-
' ~a discussão do projecto n. 82, de 1896, re· regrino, Appolonio ZenaydeJ>, .José Mariano, 

ol'gallizandoo Poder Judiciario do Districto João Vieira, Pereira de. Lyra, Rocha .caval
Fed~rale dando ou-tras providencias; cante, Euclides Malta, Araujo Góes, Olympio 
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Ao pf'ojeelo n. 82, de 1896 

Accrescente-se onde convier :-As primei· 
ras' nomea~es para as diversas varas pra 
creadas, serão feitas '(lelos juizes respectivos, 
dentr e os escrivães das preterias aetua.es, 
com o titulo de vitalício. · 

Sala das sessões, 4 de outubro da 1899.
Heredia de Sâ. · 

Campos, Jayme ViUas Boas, Eugenio TÕurl· 
nho, Aristides de Qnefroz, Jeronymo Mon· 
teiro, Torquato .Moreira., Belisarlo de Souza, 
·Pereira. dos Santos, Julio Santos, Barros 
Franco Junior, Urbano Marcondes, Paulino 
de Souza Junior, Ca.mpolina, Carvalho Mou
rão, Monteiro dA Barros, Ildefonsó Alvim, Ja
cob da. Paixão, Octa.víano de Brito, Telles de 
Menezes,Tbeotonio de Magalhães, Nogueira 
Junior, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano 
Lamartine, Alvares Rubião, DominguE\s ·de 
Castro, Dino Bueno, Oliveira Braga, Adolpbo 
Gordo, Cincinato Braga, Arthur Díed•lricbsen. 
Rodolpho Miranda, Alves de Oastro, Leopoldo O Sr. Eduardo B.ainoa- Sr. 
Jardim, Mello Rego, Leoncio Corrêa, .Lauro Presidente, a Commissão Especial nomeada 
Müller, PliniG C&Eado; Guillon, Aurelit~no pela Camara pa.ra formular um prcjecto;de 
Ba.rbosa, Apparicio Mariense. Py Crespo, eas- reorganização judiciaria. no Districto Fedem!. 
~iano do Nascimento e Azevedo Scdré. e que havia. elaborado ba já annos, creio 

E sem ea.usa. os srs. cunha. Martins, João que em 1896, o projeeto que ora é submettido 
de Siqueira, Felisbello Freire, Rodrigues ao conhecimento de. Cama.ra, revendo este 
Lima, Diooy$lo Cerqueira, Pinheiro Junior, projecto, tem a. honra de apt·esentar ao es· 
Deocleclano de Souza, Berll11.rdes o· as Ran tudo de seu11 illustr.,. collega.s, depois de mi· 
gel P&stana. Antonio Zacba. ·as eos1ta 'J . - nucio110, ~~u~o e escrup~loeisstmo exame, . ' _ r1 • umor, um subshtuttvo a esse proJeeto. 
Ca~olo, Fl'llncifco Alencastro e Cru!lpos Como a. ca.mara. verá. não se trata de nma. 
Cartler · . reorganização judioiaria. nos Iargoe moldes 

E' lida e sem debate approva.da a acta da que este importantissimo assumpto· reclama. 
sassã.o antecedente. · · Para. fazel-o, ser-nos-ba. preciso solicitar do 

O Sr. Presidente- Não havendo 
numero legal para. se proceder ás votaçÕ38 
das ma.terias constantes da ordem do dia 
pa.ssa·se á mater!a em discussão, ' 

Parlamento Brazileiro largas sommu, con-. 
sideraveis subsidias, a.lim de acudir á forma.
çio complexa do primeiro e talvez do mais · 
vital dos poderes publicos de uma Nação. 
(A130iados.) 

V.· Ex. melhor do que nioguem sabe, 
.porem. que na situação difficil .em que vão 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA andando os · nossos interesses financeiros, 

E' annunciada a. discussão uniea do projecto 
n. 187, de 1899, autorizando o Pode-r Ex
ecutivo. a conceder ao 4• eseripturario da; Al
fa.ndega de Ma.nàos, Bernardo Pereira Berre
do, · nm anno de licen·ça. com ordenado para 
tratamento d e saude. '· 

seria ocioso pedir. aqui!! o que a. camara. não 
nos poderia conceder. · 
_ E. então, a. Commissão, revendo a. legis

lação vigente, de accordo com as indicações 
iterativamente feitas pelos chefes da Nação 
até o actual Presidente da Republica, t~.tou 
de rever a organização judiciaria do primeiro 
dos districtos do pa.iz, pàra acudir,com prom· 

Nioguem pedindo a palavra., é encerrada a ptoll remedios, a alguns pontos, de que se 
discussão e adiada a. votação. resentia a actual orga.nização, · . ' 

São successívameote sem debate encerrados A Commissão, pOis, Sr. Presidente, .vem 
em 2• discussão os arts • . 1• e 20 do projecto o1ferecer ã. consideração da. Ca.ma.ra ··o ·seu ... 
n. 155, de 1899, autorizando 0 pc;.ier Ex- s ubstitutivo, esperando que, no correr do 
e2utivo a dispensar os direitos . . de importa.· deba.te, deante das observações que a impor

·çao de 450 toneladas de material. metal!lco da tancia do assnmpto virá naturalmente sug
empreza Pa.rabyba Wa.ter Compa.ny. desti· geril', se desobrigará., tanto qua.nto eouber 
nado ao aba.stecjmento d'agua. da cidade da nos · sells esforços, do dever de explicar o 
·Parahyba, ftcaodo adiada a votação. . pensamento que dominou â. confeCção do seu 

E' annunciada. a 2• discÚssi o do projecto 
n . 82, d ::J 1896, r eorganizando o Poder Judi
ciario no Districto Federal e dando outras 
providencias. · 

. Vem à.M~a, é lida., .apoiada ~ posta cOll-
Junctamente em discussão a seguinte . 

substitutivo. . · 
Ao terminar, Sr. Presidente, ~devo dizer 

que os meus íllustres collegas de Commissã.o, 
luminares. desta Casa., talentos e competencias. 
.reconbecidas, teem, · salvo um ou· out ro 
pontQ ..• a gloria, nã.o direi, purque e nome 
que não' me a.pra.z pronunciar, ~ ~esdoirado 
e desilludido elle j a se _acha., . mas a· sati.st.tção . 
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de baverem empenhado todos a sua. compe· 
tencia e rolicitude, para dotar este districto 
de providencias judiciarias, qne melhorem e 
garantam a administraç[o de .sua justiça. 

Niio era. possível evitar, Sr. Presiàente, 
em obra tão complexa como esta, que uma 
ou outra divergencía. occorresse. Para evi· 
tal·a~, tôra. preciso que o trabalho se com
Jaettesse a uma só pessoa. 

Mesmo assim, quantas vezes ficamos em 
antagonismo com as nossas propri.as opiniõesY 

Quantas vezes, apndrinb.ondo uma idéa 
boje, somos levados a repellil-a amanhã, 
amadurecendo melhor o seu estudo ~ 

Tanto quanto cabia. na boa vontade dos 
meus collegas, e na. collaboraçã.o assídua, 
efficaz e proveitosa do joven e distincto 
Ministro do Interior, a commissão procurou 
aplanar um ou outro ponto, para a.presen
t&r um trabalho que pudesse parecer bomo· 
geneo,conciliando as di tferentes divergencius 
que o t)studo doassumpto ía suggerindo. 

Vos entr-egamos, Sr. Prt?sidente, um~ obra 
modesta . 

Não temos empenho de fazer acreditar que 
creámoa mataria novo.; obedecemos antes ao 
intuito de trazer o cabedal da. experiencia., 
que é a raelhot· .das mestras ; foi sobretudo 
!1811~ q.ue todos, Governo e Commissão, nos 
lll!Plramoa. 

A Cama.ra, em sua 11abedol'ia, delibere 
oom o seu criterio, e faça como nós quize::nos 
fazer, obra util ã. elevada preoccupação 
da justiça. 

Tenho conclnido. (Muito bem.) 

O @r. AIDphilophio (pela ordem) 
-Sr. Presidente, desejo saber si o substitu
tivo que acaba de sel' apresentado pelo H
lustre relator da· Commissão Especial, encar
regada. da organização judicial'ia do Dist r icto 
Federal, entra conjuuctamente em discussão 
com o projecto, independente da. formalidade 
da impressão. 

0 SR. PRESIDENTE-Entra immediatamentc 
em ~iscussão com o projecto. 

0 SR. P ARANHOS MONTENI!GRO - Como 1 
C~mo vamos discutir um projecte que nós 
nao conhecemos '? 

0 SR. PRESIDENTE-O· art. 123 do Regi· 
menta assim diz: 

~ Na. 2" discussão debater-se· ha cada artigo 
do proJecto de per si, offerecendo-se as emen
das que occorrerem, as quaes, lidas na. Mesa 
pelo 1• Secretario G senr.o apoiadas por cioco 
Deputados, serão postlll! em discussão com o 
artigo a que se refe1•em-» 

O &r. Paranhos Montenegro 
)pe'a ()r~em)- Sr. Presido n te, fa.ço justiça â. 

illustrada. Commissão que apresentou este 
p1·ojeeto substitutivo acreditando sincera· 
mente que as disposições nelle a:mtídas são 
merecedoraB da approvaçã.o da Ca.ma.ra; mas, 
confesso a V. Ex, que não podemos votar as 
cegas, sem inteiro conhecimento de tudo 
quando nelle se dispõe. 

Si o pr"jecto substitutivo entrar immedia· 
tamente em discussão, declaro a V, Ex. que 
me verei na collisão ou de votar contra, por· 
que não o conheço, ou então de requerer o 
adiamento da. discussão por 24 horas, tempo 
sufficiente para que elle seja publicado no 
Diari? do Cortgresso . (Apoiados , ) 

Vem á Mesa, é lido o seguinte 

Requeiro o adiamento da discussão do pro
jecto n. 82, de 1896, por 24 horas. 

Sala das sassões, 4 de outubro de 1800.
P<~.rarthos ltlontenegro. 

o Sr. Eduardo ftamol!l- Peço a. 
pala. vra pela ordem • 

O Sr. Presidente- Peço ao nobre 
Deputado que se digne enviar á. Mesa a sua. 
emenda. 

0 SR. P.A.R;\NHO!I MONTENEGRO- Vou en· 
via.r á. Mesa o meu requerimento de adia
mento. 

0 SR. PRESIDENTE- Peço ao nobre Depu
tado que aguarde a. remessa. da. emenda á 
Mesa.. 

Veem -a Mesa e são lidas as seguintes 

EMENDAS SUBSTITOTIV AS 

Ao projecto n . 82 , de 1896 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. • O Poder Judieiario do Districto 

Federal e exercido por: 
10 pretores; 
15 juizes de direito; 

1 Tribunal do Jury ; 
1 Superior Tribunal de Justiça ; 

Art. 2. • Os pretores serão nomP.ados, me
diante exame de capacidade, pelo Presidente 
Ja Republica, qentre os diplomados em di· 
reito por faculdades da Republica, e que 
tenham, pelo menos, dous annos de pratica fo· 
rense. 

§ }. o Servirão por quatro annos, podendo 
ser reconduzidos por igual periodo, sx o re
quererem e si se houverem recommenda.do 
por zelo e aptidão . 
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Ao requerimento de reconduccão acom
panhará. informação ~os ju~zes de direito1 dos 
presidentes do Superior Tr1bunal de Justu;a e 
de suas cama.ras. 

Juntarão mais um mappe. de esta.tistica. 
judicta.ria, do qual couste a. indicação, por or· 
dem chronologica.,dos feitos tratdos pelo pre· 
tendeDte, o seu !\ndamsnto, estauo actual ou 
solução, as fianças e corpos tle delicto. 

Este ma.ppa. será fornecido por despacho do 
presidente do Superior Tribunal de Justiça, 
authenticado :pslos escrivães respectivos c pu· 
blicado no Dia rio O ffici·tt. 

· § 2. 0 Só podem ser demittidos a seu pedido 
oupor sentença. 

§ 3. o Cada pretor funccionará em uma. cir· 
cumscripção, onrle deverá residir. 

§ 4 .• Para. substituir os pretores, haverá 
um sub-pretor e dou~ supplcntcs, em cad<\ 
Pretor! a . 

Um e outros são de nomea~ão do Ministro 
do Interior, e servem pelo mesmo t&mpo e 
com as mesmas ga1•antías dos pretOI'OS. 

§ 5. 0 Aos pretores compete: 
I. O preparo e julgamento dos feitos até 

1:000$, excluirlas as causas t!scaes e as com• 
mettidas a outros juizos, 

II. O proces!o e julgamento de infracções 
ás posturas municipaes, bem como das con
travenções e crimes ora sujeitos ás juntas 
correceionaes, e sua. execução. 

lU. A celebração do casamento civil e as 
attribuíçõe~ relativas ao registro civil. 

IV. Conceder fianças provisorias e as de
finitivas _nos processos criroinaes de sua com· 
petencla ; manda.r lavrar autos de flagrante 
e fazer corpos de delicto, sem prejuizo das 
attribuições analogas de outras auctoridades. 

V. A qu,aliftcaçã.o de juradO! de sua cir
cumscr ipção. 

§ 6.° Fica extensivo á!! cfi.usas da compe
tencia ~os pretores, em primeira instancia, o 
disposto no art . 703, do regulamento n. 7~. 
de 25 de novembro de 18.'50. 

Art 3 . • Os juizes de direito serão nomeados 
IJelo Presidente da. Republica, de. accordo com 
o art. 19 do decreto n. 1030, de ·14 de no
vembro de 1890, exigindo-se, porém, dos 
advogados e membros do Minister io Publico a. 
J)rova. de capacidade exigida no art. 2° desta 
lei . 

§ I. 0 Nas suas !altas e impedimentos, serão 
·substituídos pelos pretores, na ordem que fõr 
an nualmente determinada. pelo Governo, 

·salvo o disposto uo art. 3°,§ 3•, n. IV, ultima 
parte . _ 

§ 2.• A jurisdicção dos juizes de direito será. 
exercida singularmente e a,ssim distribuída. : 

6 ju~!l do ci_vel e commercio; 
3 ju!Zes de orphios, provedoria e a"Qsentes; 
6 JUlzes do crime. 

§ 3.• Aos juizes d.e direito do cível e 
commcrcio, compate: 

r. o preparo e julgame~~o dos f~! tos. ex
cedente:; a um conto de reiS; dos meshma· 
vois, das causas Hscaes, bem como as demais 
a.ttribuições do extincto Tribunal Civil e Cri-
minal. -

11 . O j ulgamento,em segunda instancia doo 
recursos, aggra:vos e app~llações interpostos 
das decisões dos pretores .. 

-Aos juizes de dir eito de orphãos, pro
vedorias e ttusentes: 

1. O preparo e .iulga.m~nto dos feito~ a.~m~
nistrativos compreheod1rtos ne:;sas JUr Jsdl
cçlles, bem como do~ litigios que delles se de
rivarem . 

-Aos juizes de direito do crime: • 
I. O prooebso e julgamento dos crimes ex

pressos no cap. IV, til . 12, e cap . II. 
tit . 6•, seeçã.o 3" do Codigo Penal, bem oomo 
dos que não forem da competencia de outros 
juizos. 

I!. A formação da. culpo. nos crimes da 
jurisdicção do jury. 

IU. Os !tabeas.corpus. 
IV. As a.ttribuições criminaes da. Cama.ra. 

Criminal do extincto Tribunal Civil e Cri· 
mínal e Juizo do~ Feitos da. FazenO.a.. 

A 'presidencia. do Jury terâ logar na. ordem 
estabelecida a nnualmente pelo presidente do 
Superior Tribunal de Justiça. . 

Nesta funcção, os juizes de direito substi· 
tuem-se rec.iproca.mente, quando impedidos 
ou faltarem. 

§ 4.• Os jui zes de direito do ~ivel e com
mercio terão jurisdicoã.o cumulatiVa. em todo 
o districto, e os demais, em circumscripções 
determinadas. 

Art. 4. • O Superior Tribunal de Justiça se 
compõe de 15 desembargadores. 

Divide·se em duas camaras de seis mem
bros, e cada uma destas em duas secções. 

O. t ribuna.! tor ó. u m presidente e -bem 
assim cada u ma. de suas ca.ma.ra.s, todos ·de 
nomeação annual do Governo, que os poderá. 
reconduzir. 

§ 1.• Os membros do Superior Tribunal de 
Justiça são nomea.dos pelo Presidente d& 
Republica, por accesso dos juizes de . d ireito e 
do procurador geral do dis trict o, sendo dous 
'erços por a ntiguidade e um por mereci
mento. -

§ 2 .• compete ao superior Tribu]lal de 
Justiça : · 

I. Conhecer dos recursos, aggravos e ap· 
peilações das decisões dos juizes de direito G 
do Jury. . 

II. O processo e julgamento de seus mem
bros, do procurador e .sub·procura.dor geral 
do districto, dos Juizes de dfreito> _do _J>r~!~~tg_, _ _ 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 15 26- Págtna 5 de 25 

40 

e do cbefe é!e policia, nos crimes communs e b) quando forem cer<'.endos os meios de 
de respons~bilidade. prova, requeridos no~ termos regulares; 

lli. A conr.essão do l!'lbeas-corpus. c) Si a. decisão não foi prol'erkla. por todos 
IV. Decid1r das suspeições oppostas a seus os juizes que nella deviam ter voto; 

membros e dos juizes de direito. d) qunndo as sentenças finaes deixarem de 
V. A orgalJisação do seu regimento, ex· sel' motivadas, não se havendo por satisfeito 

cluidas ns rnaterias de caracter pror.essuai. 1 este rc·quisito quanrlo alias se limitarem a 
§ 3.0 No regul:l!neuto pa.ra r~ execu~ão 1 fa-ze1' "'l'agas nllusões ã allegru;ão das pat·tes 

desta· lei, se designará o modo de distri- ou decisões de outros juizes; e as que, ver• 
buição das materias comprehenJidas nos sando o litígio sobre as questõ3S de factos, 
numeras antecedentes, pelas carnaras e suas nã.o começ:~.rem pelas a11!.rmaçõe~ a. que estes 
secções. derem logar, concluindo pela. applicação do 

§ 4•. O presidente do Supremo Tribunal e direito, ou quando não indicarem a lei ou 
os de suas camaras constituem um conselho, preceito jurídico em que se basearem. 
ao qua.l competem, alem das attribuições do § 2.• Ha violação de lei: 
art. 139 do decreto o. 1030, de 14 de novem-
bro de 1890: a) si a sentença fôr dada contra direito 

a) resolver os confiictos !1e jurisdlcçã.o e pa.hio npre"õso; 
attribuição das auotoridades judiciarias do b) nos casos do art. 680 do regulamento 
districto, ou destas com as administrativas, n • 737, § !•. 
que não forem federe.es; A iucompetencía dos juizes não póde servir 

b) decidir os reeursos dn.s multas ou prisões de fnndo.mento n revi8ta quando não ti ver 
dos jurados; sido arguids na primeira in~tancia., e em ca.so 

c) ajurisdicção digciplinar sobre os desem- atg·um ~ta parte iniciadora uo fdt", ou que 
bargadores, juizes, a.dvogados, solicitadores, houver provocado a intervenção dos juizes 
empregados de suas secretarias e serventua. recusados. 
rios de justiça., mantida. analogn. a.ttribuição § 3. • Ha injustiça. notoria.: 
a. todos os_jui?.es, no qne lhes pertence. 

Art. 5•, o Tribunal de Revista e consti- a) sempre que se fizer falsa applica.ção da. 
tuido pelo Supremo Tribunal <le Justiça., em lei ; 
sessão plena., exelui\lO;>os jui:r.es qu~ ~rofel'i· b) nas lr:rPGthe~s do art. 680, § 3• do 
ra.m a sentença recorrida. citado regulamento n. 737; 

§ !•. Sempre que, por a.usencia, suspeição c) quando a. sentença recr)rrida. decidir de 
ou vütro impedimento permanente, falta.r a.o materia. extra.nha ao pedido, ou fôr além 
tribunal um terço ou mais de seus membros, deste; bem como, si deixou de estatuir sobre 
o vresidente collvocaril., pa.ra substituil-os, pontos capitaes do litígio, ou contiver dispo
juizes de direito ·em .oumEn·o equivalente. sições contradictoria.s; quando as affirmaçõe~ 

§ 2•. Compete ao Tribunal de Revista a de facto f<)rem contrarias às provas dos 
decisão das revistas interposta.s das sentenças a.utos e evidencia dos debates; ou, tratando· 
fina.esde ultima. instancia., salvo o disposto se de sentença criminal, esta. não tiver 
no § 3•. i.rnposto a. })ena legal. 

O presidente do Tribunnl e os de suas ca.- Art. 7•: os emolumentos dos feitos tratados 
marasformarão um conselho IJai·a o exame da no Superior Tribullal de Justiça,serão arreca· 
questão preliminardocabimeuto das revistas, ôadCJs pel.a secretaria e distr"tbuidos, mensal• 
tomando-se, porem. a deliberação ·pela mente, em partes iguaes pelos desembarga
maioria absoluta dos membros do tribu- dores. 
DaL Art. 8. • O presidente do Superiol' Tribunal 

§ 3". A decisão das revistas, nas causa,s da de Justiça.. apresentará, annualmente, ao Mí· 
competenc1a. dcs pretores,competeau Conselho nístro do ruterior um relatorjo circumstaa-
do TribunaL ciado dos trabalhos forenses, 

Art. 6°. Te!'á logar a revista nos seguintes Para esse fim, lhe serão fornecidos pelas 
casos: autoridades judiciarias do Districto Federal, 
· · I·~ preteri~o de formalidade cssenctal do os esclarecimentos que exigir, podendo im• 
processo~ por pena de a.dvertencia, ou multa até um. 

2•, violação de lei; mez de vencimentos, no caso de impo::~tua-
3•, injustiça notaria. lidade, 
§ I.• Ha lJreterição d.e formalidade e~sen.- Art. '<1.0 0 M.iniEierioPublieo érepresentad.o 

cial do processo: hierarehicamente IJelos seguintes funcciona· 
a) nos casos definidos nos arts. 672 e 673 rios : 

do regulamento n. 737, de 25 de novembro Um procurador gera.l do dist.ricto com as· 
de 1850; . sento junto ao Tribunal de Re-vil)ta i 
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Um sub-procurador, junto ao Superior 
Tribunal de Justiçll. ; 

Tres promotores publicos e sete adjun· 
tos · uln curadoz> de orphãos ; 

Um curador de ausentes ; 
Um curador de resíduos ; · 
Doue cural.lores de massas fallídas, 
Estes funccionarios são tle livre nomeação 

do Presidente da Republica, excepto os ad· 
juntos, que serão nomeados pelo M!ni~tro do 
Interior dentre os graduados em d1re1to por 
al"'uma das faculdades da Republica. 

§ 1.• Os orgãos do Mioisterio Publico o.ffi. 
ciarão sob as instracções do procurador gel'al 
do districto que, em qualquer caso, póde 
avo2ar os trabalhos a elles commettidos, 
comparecer. e funooioilar nos tribunaes e 
juizos em que se acharem. 

§ 2.• O procurador geral exerce auto~
dade disciplinar sobre 011 membros do M1· 
nisterio Publico e póde impor·lhes as penas 
de advertencia. em reserva, censura publica, 
suspensão de vencimentos, com ou sem pri· 
vaçãn do exercício, até um mez, com recurso 
volunta.rio pa.ra o Ministro do Interior. 

A imposicão de qualquer dessas penas, 
porem, só poderá. ser inflingida. com os mo· 
ti vos expressos Q. ue a determinaram. 

§ 3.0 Não poderão os juize~, verbu.lmente, 
nem por eBt:ripto, censurar os ag~ntes do 
MinisteriCI Publico ; mas, informarão ao pro· 
curador geral, ou, tratando-se deste, ao 
Presidente da. Republica, quando lhes nota
rem falta no cumprimento de seus deveres. 

§ 4. • O procurador geral a.pre~entara a.o 
Governo, até o dia 15 de janeiro de cada 
anno, um minucioso relatorio dos traba.Ihos 
do Ministerio Publico, no período íindo em 
30 .de junho do anno anterior, annexando-
1he: 

a) o quadro dos representantes do mesmo 
ministerio, data de sua nomeação, licenças e 
antiguidade, designação dos que se distingui 
ram por seu zelo e intelligencia., numero e 
natureza das acções e processos que prorno· 
veram, ou em que interferiram, com indica
ção da data de seu começo, da solucão ou da 
suspensão, retardamento e suas causas; 

b) os recursos que interpuzeram, exposição 
succínta de seus fundamentos, caracter do 
provimento ; · · 

c) infol'ma.ção sota·e o bom ou irregular 
desempenho dos tabeiliães, escrivães, officiaes 
de justiça, agentes da força publica. e, em 
geral, dos orgãos do Poder Judiciario ; 

d) as duvida.s e difflculdades occorridas na 
execução da.s leis e as providencias adequadas 
a melhorar a administração da. justiça. 

O relatorio será dlrigido ao Presidente da 
Republica., impresso no .D_ia,.io Official e dis-

Ca.mara V, VI 

tribuido annexo ao do Minís.terío do interior. 
aos juizes do Distrieto Federa}.. pr~tores, 
preparadores e agentes do M!mster1o Pn· 
blico. 

§ 5. • Para o expediente dos trabalhes do 
Ministedo Publico, o procurador geral do 
districto terá. um a.manuense, e outro, o sub-
procurador. . di . . 

§ 6. o o exercicío das funccões .1u marm s 
do Mínisterío Publico é íncompa.tlVel entre 
si e com o de quaesquer outras funcçõos pu
blicas. 

Art. 10 • .A Secretaria do Superior TribU· 
oa.l de Justiça terá : 

1 secretario, graduado em direito ; 
1 officia1, que o substituirá em suas vagas 

e impedimentos; 
2 amanuenses ; 
2 continuas. 

Paragrapbo ~ntco. o secretar!o é de no. 
meaçã.o do Pres1dente da R.epubhca, e os de· 
mais, do Ministro do InteriOr. 

Art. 11. Ha.verli. dous escrivães no Supe· 
rior Tribuna.! de Justiça, rlous para o Jury, 
um pa.ra cada juizo de direit? e Pretorí~, um 
porteiro do Forum, um aJUdante de~te e 
tantos o:1lldaes de justiça e serventes quantos 
rorem necessarios, . · 

Paragrapho nnico. Os cargos de porte1ro 
do Forum a seu ajudante serão yrovidos 
por nomeação do Ministro do Inter1or,. d_en
tre os cirladíi.os que tiver~~ os reqmslt~s 
neoessariosao officio de escr1vao. Os demats 
serão nomeados na fórma das leis vigent~s. 

Disposições geraes 

Art. 12. Haverá um Farum com oscommo· 
dos necessa.rios âs sessõe-1! dos tribuna.es e do 
J ury, aud iencia. dos j~izes, ga bin~t~ do Minis
teria Publico, cartonos dos escr1vaes e por-
teiro do auditorio. -

Art. 13. Os juizes de direito s~obrigados 
a compal"ecer diariamente ao Forum, salvo 
q"Uando occup!l.dos em dilig~ncia judicia:I •. 

Art. 14. As petições destmadas aos Jll;IZBS 
de dü·eito podem lhes ser entreg~es _dtre
ctamente ou ao porteiro dos aud1torros, o 
qua.l estará presente ao Forum diariamente, 
das 6 horas da. manhã ás 6 da tarde. 
· Ao receber as petições,- o porteiro lhes 
porã. o numero de ordem, a data. e a sua. 
rul-Jrica dando sem perda de tempo um 
r~.;íbo ào apresentante, com ~~Iar~çã.o do 
mesmo numero, nome do pehciOuarlO, nu
mero tios documentos appensos, hora e data 
da apresentação. 

O .porteiro :fica responsavel pela. entrega. 
das petições" as autoridades a quem se ~es
tinarem. No seu livro de cargas notara o 

.6 
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numero nell~s inscrípto, a bora e n data da. Disposi~iJes transitorias 
entrega.. · · 

Tra.nsmittidas as petições ao porteiro pelas 
partes, ficam interrompidos os prazos marca· 
il.os para os actos a. que ellas se referem, a t é 
serem restituídas com o despacho respectivo. 

A restituição poderá ter logar directa.mente 
á parte, ou por íntermedto do porteiro, 
devolvido o recibo para n necessaria des
carga. 

Art. 1 • • Com a vaga do actua.l Ioga r de 
contador, passarão suas funcções a ser cxer
c id<•S pelo secretario e escrivães, em seus re
spectivos juizos. 

Art. 2.• Os ;lutos pendentes set•ão remet
titlos aos juizos a que competirem. 

Art. 15. A distribuição dos feitos cíveis, 
commercia.es e os a.ctos de ju risilicção volun
ta.ria,sa farão segundo a ímlicação das pa.rtes 
que os iniciarem , sendo registrados pelo 
distribuidor. 

Art. 16. AS queixas e denuncias não de
pendem de licença do juiz, nem de juramento, 
e, salvo as do Mioislerio Publico, podem ser 
dadas por procurador. 
. Art. 17. A gazeta em que forem publicados 
08 act;os do Governo, detoates do Parlamento, 
leis e decretos e o expediente dos tríbuoaes, 
será enviada gratuitamente aos j uizes dos 
tribunaes, pretores, x·epresentantes do Minis
teria Publico, secreta.rios e escrivães do juiz 
de direito e dos tríbuna.es superiores . 

Art . 18. A jurlsprudencia, fil'mada por de· 
cisão de tresqua.rta.s }lartes da totalidade dos 
membros do Tribunal de Revista, em questões 
sobre a.s quaes· occorram julgados divergen
tes, será observada nas decisões ulteriores de 
qualquer juízo, emquo.nto outra não fôr ado· 
piada. em decisão do Supremo Tribunal Fe· 
d~ral. . 

.Art. 19. No acto do julgamento dos recur
sos criminaes, bem como dos a.ggravos, appeJ. 
lações e 1·e'Vistas, é permittido às partes o de-
ba.te or&l. · 

Art. 20. No regulamento que o Govet'no 
expedit para a. execução desta. lei, poderá 
comminar a pena de prieã.o até cinco dias, e 
o dobro nas reincidencias, aos so,rteados par~ 
o Jnry, que, susentes sem Jegttima escuS&, 
nã.ó pagarem a multa. que lhes fôr imposta. 

O pagamento da multa isenta da prisão. 
As multas serão duplicadas nas reinciden

cias~ 
Em caso alg um, porem, poder-se-ha impor 

a pena de prisão aos jurados ausentes que ti
verem servido em uma. ou mais sessões no 
período lte dous annos. 

Art . 21. Os vencimentos dos funcciona
rios comprehenôidos nesta lei constam da 
tabelh annexa, ficando revogados os arts. go 
e 10 dos decretos os. ô e 7,de março de 1891. 

Art. 22. Ficam em ~igor as disposições do 
decreto n. 1030, de 14 de novembro de 1890, 

·e das demais leis de organisação judiciaria, 
que não fore!D- expressa. ou implicita.rnente 
:revogad"s J?Ol' ~5ta.lei. 

Art. 3 .• Para. o primeiro provimento dos 
cargos de que tra.ta est& lei serão aprovei· 
t :l.dos em cargos P.quivalentes ou superiores 
os actuaes pretores, juízes do Tribunal Civíl 
e Criminal, dos Feitos tia Fazenda. Municipa l, 
da. Côrte de Appellação, os membros vitalícios 
do Ministerio Publico e outros funcciona.rios 
que teem igua.l título, podendo o Governo 
escolher livremente os tres no-vos desembar
gadores de entre os actuaes membros do Tri· 
utinal Civil e Criminal. 

Sala c1as CommiEsões, 4 de outubro de 11'99. 
- Amphilophio, presidente. com asdivergen
cias que exporei ela tribuna .-Eduardo Ramos, 
relator .-Fr,rncisca Veiga.-Marlins Junior. 
-Xaoier ela Sil11eira hnior. 

'I'ABELL.l.. 

Superiçr Tribunal de Justiça 

1 Presidente com 12:000$ 
de ordenado e 6:000$ 
de grati ticação . .... 18:000$ 
P e 1 o exe!'cicio de 

Presidente, gratift· 
cação........... . 1:200$ 19:200$ 

2 Presidentes de ca.ma-
l'as com 12:000$ de 
ordenado e 6:000$ de 
gratificação (18:000$) 36:000$ 
P e 1 o exarcieio de · 

Presidente, gra.ti-
ticação(600$)..... 1:200$ 37:200$ 

12 Desembargadores a 
12:000$ de ordena.do 
e 6:000$ de gratifi-
cação (18:000$) .. . .. 216:000$ 

2 Escrivães a 2:.400$ de · 
ordenado e 1:200$ de 
gratificação (3!600$} 7:200$ 

Secretario com 5:200$ 
de ordenado e 2:600$ 
ue gratificação • • . . . 7:800$ 

1 Sub-secre ta r i o com 
4: 160$ de Ol'denado 
e· 2:080$ de grati fi· 
cação......... . • . • • 6:240$ 

2 Amanuenses a 2:080$ 
de ordenado e l :040$ 
de g r a ti ft cação 
(3: 1~0$)......... . .. ~ :241)$ 
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2 Contínuos a. l :040$ d& 
ordenado e 520$ de 
gra tifieoção ( L : 560$) 3: 120$ 

2 Offlciaes de justiça a 
666$667 de ordena.rlo 
e 333$333 de gratitl-
cação(l:OOO$).. . ... 2:000$ 

Juizes de direito 

3 Juizes de orphãos, pro· 
vedoria e ausentes, 
a "9:1008 de orde-
nado e · 1 : 900$ de 
gratíficaç[o{lO:OOO$} 33:500$ 

6 Juizes do ci iel e com-
mareio a 9:100$ de 
ordenado e 2:900$ de 
gratificação (11:000$) 72:000$ 

6 Juizes crímlnaes a 
9:100$ de ordenado 
o 4:900$ de gratifi-
cação. .. • • • . . . • • .. 84: 000$ 

6 Escrivães dos juizes 
criminaes a 2:000$ 
de ordenado . e 1 :000$ 
de g r a t i fi c a ç ã o 
(3:000$)............ 18:000$ 

6 Officiaes de justiça dos 
mesmos juizes a. 800$ 
de orden11.d0 a 400$ 
de gra. ti fie a.ç ã. o 
(I :200$)............ 7:200$ 

Ministerio pt!blíco 

1 Procurador geral com 
12:000$ de ordenado 
e. 6:000$ de gratifi.-
cação.. ... .. • . .. .. • 18:000$ 

Sub· procurador c o m 
9: 100$ de ordenado 
e 3:900$ de gra.tjfi-
cação .••.•••••••.•• 13:000$ 

3 Promotores a 4: 480~ 
de ordenado e :2:240$ 
de gra.t ific.açãÕ 
(0:720$) ............ 20:160$ 

7 Adjuntos a 2:240$ de 
ordenado e 1:120$ de 
gratificação (3:360$). 23:520$ 

I Curador de resilluos 
com 4:480$ de orde-
nado e 2:240$ de gra
tificação............ 6:'120$ 

2 Amanuenses a. I :560$ 
de or·denado e 780$ 

305:000$ 

205:200$ 

. de gratifica o ii o 
(2:340$) .. .. . .. . • .. • 4:680$ 

1 Continuo com 866$667 
de ordenado e 433$333 
de gratificação....... 1:300$ 

-'------
Jury 

~ Esc ri vã.es a 3: 120$ de 
ordenado e 1:560$de 
gra, ti.fi!lação ( 4:680$). 9: 39o$ 

87:380$ 

------
Pretoria8 

10 Pretores a 4:800$ de 
ordenado e 2:400$ da 
gratificação (7:200$) 72:000$ 

9:360$ 

------
Forum. 

1 Porteiro cóm 1 :600$ de 
ordenado. e 800$ de 
gra. tiftcaçã.o • , • . • • • • 2: 400$ 

1 Ajudante do :porteiro 
com I :334$ de orde-
nado e 666$ de gra.
tifiaa.ção.... . • . . • • • 2:000$ 

6 Serventes a 1: 200$. • • . 7: 200$ 

72:000$ 

11:600$ 

690:540$ 

O Sr. Presidente - As emendas 
apresentadas pela Commissão Espacial con
stituem um substitutivo completo de todo o 
projeato que está a.ssign!ldo por todos os 
membros da Com missão. Portanto., independa 
de apoiamento,!} entra llOnjuotaiJJ.ente em cj.is
cussão com projecto o .-eterido substitutiN. 

Tem a palavra o Sr. Milton. 

O Sr. Milton diz ter pedido a pala
vra, antes de tudo, para saber quantas eram 
as eme.ndas que acabavam de. ser lidas na 
Mesa., referentes ao projecto em disc!jSsão. 

0 SR. PRESIDENTE-W uma :>Ó emenda. 
O Sa. MILTO,\-Ma.s V. Ex. disse, responde 

o orador, que era um substitutivo, mas sub· 
stitutivo que se refere aos at'tigos do pro· 
jecto primitivo, p<Jis que, parec~-lhe tar 

I 
ouvido ler o artigo tal, dí_ga-s.e isto .. , artigo tal 
aquillo. · 

Como quer que seja., porém, entende que 
este projeeto é de grande· releva.ncia e não 
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p)de ser discutido, nem tão pouco votado, 
sem o e1tudo da Camara a. respeito da.s idéas 
da Commissão e não pôde ser discutido, nem 
votado, porque devia ser impresso e distri• 
buido, e depois posto na ordem no dia. 

o Sa. OAL'I!.Ão CARV.~tHAL-Apoiado. Não 
é CQIUo está na ordem do dia, cheia de ma
terias importantes. 

O SR. MILToN-Este nssumpto V. Er. com· 
preheode, e a. Camara ~abe, é importantls11imo 
e não póde ser discutido de afogadiiho e muito 
menos ser votado por semelhante fórma. 

Lembra. o orador que, quando foi apresen
tado o projeoto do Codigo Penal, requereu-se 
por doas ou tres vezes o adiamento da llís· 
cussã.o desb medida a proporção que iam 
sencl.o apresenia.das diversas medidas e a. Ca· 
mara. concedeu, e ate que depois do devido 
estudo, foi discutido, approvado e remettido 
para v Senado. Parece· lhe que este outro 
projecto de reorganização judiaia.l.'il\ niio e 
menos importante e por conseguinte o que ae 
tez com o projecto a que alludiu, deve-se 
fazer agora.. porque, tratando-se de um pro
jecto de tanta mugnitude, não sa.be quaas as 
ideas do Commissão, pois a leitura das emen
das é feita em voz ba.in pelo Semoetarío e 
muitos não -podem ouvil-a. 

lnsiste, pois, no requerimento de adia
mento e entende que a Camara deve appro· 
val-o, afim de que possa. discutir com o 
conhecimento do assumpto que, ali&s, é im· 
port.a.ntissímo. (Muito bem ; muito be1n.) 

Executivo a respeito, viesse apresentar a um 
projecto que jazia sepultado nos &rchivos 
desta. ·camara, emendas da maior l'elevancia 
e que dizem respeito a m"Uitas das disposições 
da mensagem a que allude. 

A Cama.ra não póde deliberar de surpreza. 
sobra assumpto de tanta magnitude. · 

O SR. MILTON-Apoiado. 
O SR. CoELHO CtNTRA- Niio é possível que 

tivesse presidido á deliberação de seus illus· 
tr~s amigos a que~tão de urgencia, porquauto 
esta se rlaria na mesma fôrma, si a Camara. 
tivesse de deliberar sobre o projecto formu· 
lado em virtude de mensagem do Poder Ex
ecutivo. 

O projecto em debate tem duas discussões; 
o projecto que SS. EEx. tivessem de apre
sentar refundindo. re!Dodelando a mensagem 
do Poder Executivo, teria tambem duas dis
cussões, IDas com estagrandedift'erença.: qne, 
sobre o que pede o Governo a. C\•mmissão 
daria seu pa!'ecGr, diria o que pensa e a Ca
mara. ass1m habilitada poderia. deliberar; 
mas, como está, não e possivel, ninguern sa.be 
o que vae vuta.r, nem o que a. Commissão 
propoz. ( Apoi1.tdas.) 

0 SR. ALFaEllO PINTO-Tanto mais quando 
a segunda discussão é por artigos. 

O SR.. Coli:LRo· C!NTRA.- Perf'eitnmente. 
Sendo por artigos a segun:la. discmi~ão e nin· 
guem tendo conhecimento dessa. emenda que 
constitue o substitutivo, seria impossível 
que a. Camara. pudesse deliberar com justiça. 
sobre semelhante asanmpto. 

O Sr. Preaiident-e-A Mesa nese- Nestas condições, vem ao encontro da. ques-
jaria. ir ao encontro dos desejos do nobre Depu- tão de urgencia do seu amigo Deputado pel.a 
t&do, mas veda. a. disposição expressa do Regi- Bahia., requerendo à Ca.mara. que o projecto 
mento que acabei de ler e que ê a seguinte. volte á. Commissão Especial para dizer sobre 
(U.) o substitutivo, tendo em vista a. mensagem 

A Mesa não teni absolutamente outro al- do Poder Executivo. 
vitre, de accordo com o Regimento, sa.lvo si o Este requerimento .tem de seguir de perto 
nobre Deputa.do quizer pedir o adiamento da o projecto, e ainda mesmo que se eneerre a 
discussão, a que lhe assiste direito. discussão por falta de oradores inscriptos ou 

o SR p · M . que não possa sar votado por falta de "(lU· 
. • :ARA.NHOS ONTENEGRo-Fot o que] mero sel-o-ha com o· -oJ'ecto na. occasiã.o em eu :fiz. ' .:· 

. que houl'el' numero. 
O SR. PREsmEN'l'E-Mas nãoha.via numero. Portanto, está salva a questão de ordem e 
O SR. P ARANHOS MoNTENEGRo-Neste caso a Co~miss!i<J :poderâ. desempenhar seu man

d~via ficar sobre a Mesa. 0 requerimento e dato.IUummand~ aCama.racom as suas luzes. 
Jla.D me ser devolvido. (Mwto bem; mu~to bem.) 

· O SR. PRESIDENTE-Mas v, Ex.. deve saber V: em á Mesa, é ~id.o, _apoiado .e posto 
q11e não havendo numero 0 requerimento fica. CollJnnctamente em dtscus.sao o segumte: 
prejudicado. . REQUERIMENTO 

. O S~ .. Coelho Cin.t,ra (pe~a ordem) 
-Permlttlr-lhe-ha. o seu prezado amigo, illus
tre Deputado pela. Bahia que venha á. trilluna. 
lamentar ~ue, em vez de vir S. Ex. trazer ao 
conhecimento da Camara, com o douto ps,. 
NOOr da. Co!llrnissíi.o a · mensí1ogem. do Poder 

Requeiro que o projecto em discnssão 
volte á Commissão espe~ial, para dizer sobre 
o substitutivo ou emendas substitutivas, 
tendo em vista a Mensagem do Poder Ex
ecutivo, relativa a.o assumpto. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1B99.
Coe~ho Cint1-a. 
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O 81". Eduardo Ramo•- (pela 
ordem) Que o Sr. President~ lhe desculpe a 
insistencia. com que està ho.1e OC'cnpando a 
tribuna, o oradot' que não ú frequente nella. 

Deante, porém da. urgencia e da necessi· 
dade de d"r explicações sobre a questão êm 
que é obrigado a intervir na. qualidade de 
membro da. Commlssão, que foi honrado 
com a. cGnfiança da Ca.ma.ra, vem a.inda. re· 
viver a questão que se parece ter resolvido. 

Deve dizer que está inteiramenie de !!-CCOr· 
do com as observações dos seus illustres col; 
legas sobre tl necessidade de ser conhecido 
um projecto de tanta re!evancia, antes de 

. Bua discussão. 
Mas, pergunta a esses collega.s, qual era o 

processo, :por mais meticulosa. que tivesse 
sido a Commissão, po1• mais desejo que ti· 
vesse essa Ccmmissão de instruir pessoal
mente, a cada. um dos membros desta Casa 
da materia. do projecto que tinha elaborado; 
qual era o :processo regimental que tinha a 
C<Jmmi~sii:o encarregado de ftl:Ulr chegar a.o 
c0nhecimento dos illustres membros da. Cu.
ma.ra., •• 

O S:a. PA.IUNBosMoN'I!NEGao-.A.presental·o 
como um projecto (apaíados) sujeitando-o a 
publicação. . · 

0 SR, CoELHO CINT:RA. dâ. um aparte. 

O Sa. EDUARDo RAMOS- Volta á sua. per
gunta : o projeéto primitivo foi approvado 
em 1• discussão, e estando a Commissão en· 
carregada de revel-o, de estudai-o, de alte
rai-o, de eliminai-o, pergunta: a Commiesão 
tinha ou não o direito de apresentar um 
su~stitutivo 1 

VozEs -Quem nega 1 
O SR. FaANCI!co Guomuo - Onde esta v a o 

pl'o,iecto primitivo 1 
0 S&, EDUARDO RAMOS- 0 prcjecto pl'i· 

mitivo tü1ha sido apresentado por uma. 
Commísaão eleita pela. Ca.mara. ••. 

0 SR. FRANCISCO GLlCERIO- Onde estava. o 
projecto primitivo 1 

0 SR. EDUARDO RAMos-Deixe-lhe fazel' O 
historico. O projecto tinha sido apresentado 
por uma Commissão Especial, nomeadtL pela. 
Came.ra, em 1896, de que fez parte, de que 
foi relator, porque a.ttendendo ás reclama
ções inseridas nas mensagens e aue estavam 
no animo geral daquelles que cõnbeciam a. 
organizacão judicia.ria do Districto Federal. 
a preseutt1sse um projecto. 

Esta. Commissão desemp4'!nhou·se da. sua 
missão, apresentando um projecto, o qual, 
depois da resiieotiva discussão da Camara., foi 
por ella tomado em consideração e a.ppro
vado em 1• discussão. 

0 Sa. MORElR.A DA SILVA-O projecto es• 
ta va sobre a. Mesa, esperando designação para 
entrar na ordem do dia.. 

0 SR. EDUARDO RAMOS - 0 oraõor e O pri
meiro a dar publico testemun}lo do sen res
peito, do seu acata.mento âs dehbP.rações da 
Camara; mas sab.\-se que a. Conuníssão não 
deliberando como Commissão, o faz todavia, O Sa. CcÉLBO ClNTRA-Nã.o, senbor ; es-
em virtude de delegação da propl'i~ Camara. ta va. nos are h i~ os da camara • . 

E volta (ao Sr.ParanhosMtmtenegro) ap~r· O SR.. EnuAttDO RAMos-Acredite o nobre 
guntar o que S. Ex. prematura.mente respon- ·oepu.tado, que elle só esta-va 11os archivos. da. 
úeu,a saber: esiandoum prujecto em discussão Camara, porque tinha sido fe1to pélo orador, 
tendo sido a pprovad o em l• discussão, como (Na? apoiados. ) 
succedPU com este de que se trata ·e que se Nem JJÓde um espírito E'sclarecido, como o 
acha ín~erido na ordem do d1a.,, a Comm•a~ão de V. Ex., fazer da poeira dos <•rcllivos tima 
Especial, continuanrlo as suas fun~ções, tPndo razão parlamentar dos adiamentos · indeti- · 
reconsiderado este p1•ojecto, e achando que nidos. · 
as alterações po.rciaes dello não ficavam con· V. Ex:. não precísa de_ argumentar com o 
veni~nt~s .. e era pr.ei:i~o adaptar um outro pó dos archivos, não precise, de a1·gumeutar 
caminho, um outro regim_,n, um outro "Y~· com o~ <>dia.meutos ou com a opportunidade 
tema, e, por conseq.uencoa, resolvendo apre- da dllic11s~ão rlos assumptos, para allegal-os, 
sentar, como faz um p.·ojecto substitutivo, c< mo fez ba pouco,como uma ra.zão de afll.S• 
:pergunta... tamento systematico. · 

o sa. CoELHO CINTIU _ v. Ex. já tinha. Não fallcmos ell?- pó dos :archivos, diz o 
estudado 0 projecto 1 orador, porque nos todo~ nvemos a des.en· 

. terrar a.s cousa.s enterraaas uma·vez, porem, 
O SR. EoUAf~.DO RAMOS- Elle fo1 apre- desde q_ue ellas teem valor. · 

sentado pormun. o uobre Deputado sabe que a commissão · 
O SR. MlLTON dá um aparte. ac~ual tinha aprese_ntado . um projecto, o 
o SR.. ElDUA.R.Do RAMos ...; N-o t· 8 E qual, con~ecido _pela Camara, foi approva~o 

. c ~- .. a lr~ • .x: em 1• dls<mssao; approvado em ·p dlS· 
~ onalu~ao cxpre:!sa.. As conclusoes d1r1- cussã.o estava. elle, por-tanto, no trilho· de· 
am-se naturalmente. (Apartes.) . seguir as discussões subsequentes e~ómente 
O SR.. FRANCrsco GLrcERro dá. um apal.'te. o arbitrio da. M:esa, a. opportunidade das dia· 
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ANNAES DA CAMAitA. 

cussões, a. necessidade das medidas lembradas 
era o. causa de ser elle adiudo ou posto em 
discussão. 

A presidencia. da Ca.mara, levada. por uma 
mensagem do Poder Exeeuti vo, . reelamando 
a reconsideração deste assumpto, usando do 
seu arbítrio ..• 

O Sa. CoEu~o Cll'iTRA Já um aparte. 
0 SR, EDUARDO RAMOS-Irit ata duas horas 

da tarde; mas, vae mostrar que o seu proce~ 
dimento não podia. ser outro, pois qne não 
tinha com s~us collegns outra causa. a f,,zer. 

Si o Regimento e incompleto, neste caso, 
melhorem-no, alterem·no. 

Mas, V. Ex., Sr. Presidente, paz em dis· 
cussão o projecto, qne já. estava. na ordem 
do.s trabalhos, que jã. havia sido sancciomJ,cJo 
:por uma primeira votação da Camam. 

A Commissão recebe a mensngem do Poder 
Executivo, envü•da por intermedio da MPsa, 
va.e ao pó dos arcbivos e desenterra o pro
jeeto, que lá estava adormecido! .. , 

0 SR. FR.~NC!SCo GLICERIO- Quem desen
terra.? 

o SR. EDUARDO RA.Mas-A Commissão. 
0 SR. FRANCISCO GL!CERIO-Ahi começa O 

contravertente da. discussão. 

O SR. Eou ARDO RAMos-V. Ex:. veja : a 
Commissão recebe a mensagem do Executivo, 
estuda, considera, medita lar;::amente sobre 
as necessidades contidos nas indicações da. 
mesma. mensagem. Estou fallando para 
V. Ex. (dirindo-se a.1 :Sr. GUcerio) e para o 
nobre Deputado Sr. Coelho Cintra. 

0 SR. MOREIRA DA. SILVA - E para nós 
outros~ 

O SR. EDUARDO RAMOS - VV. EE:x:. são 
ouvintes benevolos, m:Js não impugnadores 
como essa.s duas potestades que tenho a meu 
lado. (Risos.} 

0 SR. PRESIDENTE -Peço ao nobre Depu. 
tado restringir as 5Uas ouservações, plliS está 
fa.lhmdo pele. ordem. 

0 SR. EDUARDO RAMOS -Para si uma das 
diffic:ulrlades é faltar pouco e por esta razão 
não falla. muito. Vem em apoio das obser
vacões de S. Ex. e :pede que deixe-lhe con
tinnà.r com a :palavra, não pela ordem, mas 
sobre o projecto em discussão. 

· OSr. Pa.ranhos.l\Iont.enegro 
(pelaQrdem) apresentou um requerimento de 
adiamento desta discussão, que não se acceitou 
:por não haver numero na. Casa. Pergunta si 
ba numero para. a votação deste requeri
mento. 

O SR, PRESIDEr\TE- Ha. numero. 

O Sn. PARArmos MommNEGao-Então pede 
qus se submetta a vctoB o s!lu requerime11to, 

O Sr. Presidente -P,õço nos no
bres Deputados que oceupem suas cadair.t.s; 
vae-se proceder as votações das ma.teriaa. 

Comparecem mai~ os Srs. Albuquei:' Serejo, 
Amorim Fig·ueira, AtJgusto Montenegro, Vi
veiro~; Guedeiha Mourão, Henrique Vallado .• 
res, Thomaz Accioly. Torres Portugal, Jose 
Avelioo, rLdefonso Lima, João Lopes, Fran· 
cisco Sá, Augusto Severo, Trindade, Coelho 
Lisboa, Affonso Costa, Coelho Cintra, Ma.la
quias Gonçalves, Barbosa Lima, Martios 
Junior, Moreira Alves, Arthur Peixoto, Ge
miniano Brazil, Rodrigues Doria, Neiva, 
castro Rebello, Tosta, Paula. Guimarães, 
Leovigildo Filgueíras, Tolentino dos Santos, 
Ga.ldino Loreto, José Murtinho, xa.vier da. 
Silveira, Oscar Godoy, Alcíndo Guanabara, 
Augusto de Vascoucellos, Sá Fretre, Fonseca 
Portella, Erico Coelho, Nilo Peçanha, Silva 
Ca~ro, Agostinho Vide.l, Ernesto Brazllio, 
Mayrink, Calogeras, Almeida Gomes, Gon
çalves Ramos, Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, 
Lamounier Godofredo, Cupertino de Siqueira., 
Augusto Clementinu, Matta. Machado, Arthur 
Torres, Rodolpho Pai:x1io, Moreira da. Silva, 
Luiz Flacquer, Ga.letto Carvalhal, Casemiro 
d11. Rocha, Bueno de And1•ada, Lucas de Bar
ros, Edmundo da Fooseca, Francisco Glicerío, 
Ovidio Abrantes, Xavier do Valle, Lamenha 
Lins, Peuro Ferreira., Marcai Escobar, Victo
rino Monteiro e Rivadavia Corrêa. 

O Sr. Eduardo Ramos (pela. 
ordem) - A Com missão não põe nenhum es
~orvo a este requerimento ; pelo contrario, 
a.cceita-o de bom grado e si, porventura, não 
proporcionou o adiamento para o conheéi· 
mento a que o requerimento é destinado a 
dàr, foi porque a Gommissão estava. debaixo 
das disposicões regimentaes, que, em ma· 
teria. de sub:stitutivo, obriga a discutir as 
emendas apresentadas no correr da discussão· 
e sem que s:e :possa tomar conheéime.ato da 
ma teria que ellas encerram. 
. o orador, pois, em nome da Commissão, 
declara qoe esta niio se oppõe á passagem do 
réq Ul3Í'imento. 

Posto a -votos e approvado o requerimento 
do Si'. Paranhos Montenegro e considerado 
prejudicado o do Sr. Coelho Cintra, 

O Sr. A.mphilophio (pela ordem)-. 
Deseja que o Sr. Presidente lhe inforl)l8 si o 
substitutivo será publicado no l>ia?"io do Con· 
gressO' de nmailbã. 

O Sr. Presidente - Natural
mente, 
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Oi!r. Barbosa Lfma(pelaordem) 
- Sr. Presidente, a Carnara. acaba de vot~r 
um reauerimento de adiamento por 48 horas 
de um projecto de 18\lB, reorganizando o 
Poder Juuiciario do Districto Federa.]. 

Estou informado (]UC exista sobre a. Mesa. 
um raquerimento que, a. meu ver não ·está 
prejudicado, que e n.quallê que p!!de que o 
projecto vú é. Commissão Especín.l incumbida. 
d~ dar parecer sobro uma. Mensagem do Go
verno sobre o mesmo a.ssumpto. 

Ora, si ·nós -votamos o adiamento sem nos 
referirmos s.o l'equerimento, sem tomar co

-nhecimento desse outro a que me retiro, pa
recerá que usamos ~ómente de um recurso 
protellatol'iO, e ao p~:sso que· si a Camu.ra. 
'Votar este requerimento ao mesmo tempo do 
que o outro,poderemos aproveitar este decur
!O de 48 horas para que a Comm issão Especial, 
tomando conhecimento do projecto de 1896 
o consubstancie, a.proveita.ndo naquillo que 
elle tiver de aproveitavel ao projecto quo 
ha de apresentar opportu·namente calcado 
sobre a mensagem do Poder Executivo. 

Não me parece razoa vel, não IJOSso mesmo 
comprehender a utilidade do procedimento a 
ser adaptado pela Camara., si passar unica
mente este requerimento de adiamento con
sistindo em discutir~se agol'a este projecto de 
reorganização do Poder Judiciario calcado 
sobre certas bases, prejulgando de alguma 
sorte sem as luzes que nos ha de ministrar a 
honrada. Commissão Especial incumbida de 
dar parecer sobre a mensagem de igual 
assumpto do Poder Executi-vo, prejulgando 
digo, o projecto contido nesta mensagem. 

Paréce que ai:' idéas destinadas a .vingar, 
não creio que seja. indiscrc:to dizer, são 
aquellas que de alguma sorte seconteem nas 
suas linhas geraes na mensagem do Poder 
Executivo. Não ha pois am'lu ver motivo de 

· maior relevancia que nos leve a. precipitar a 
discussão e deliberação sobre este a.ssumpto, 
em vez de aguardar o pronunciamento dessa 
digna Commissã.o cujo parecer, cujas opiniões, 
seguramente, nos hão de ser o norte pelo 
q:ual nos hajamos de guiar, ma:xime aquelles 
que no assumpto não são profissionaes e que 
correm o risco de, tendo de votar o projecto 
apresentado em 1896 sob outras inspira
ções, orientar-se pelo parecer da digna Com
missão Especial. 

De modo qt1e, em resumo, parece me que a 
votação do requerimento de adiamento não 
prejudica esse outro requerimento para o fim 
de a}lroveitarmos essas 48 h·oras,no sentido de 
dar parecer sobre um e outro projecto, rela
tivos ambos ao mesmo assumpto. 

Era a pondera.<;ão que tinha de submette-r 
ao criterio de V. Ex.lll:ft,ito bem; muito Z>em.) 

O St-. Eduardo Ramos (peTa 
ordem) observa que as considerações feita.!! 
pelo seu eminente collega. e amigo, o Sr.Bal'
bosa Lima, a.pparen.tement9 procedentes, não 
o seriam si S. Ex. tivcs~e conhecimento de 
que o projecto foi o resultado do exame que 
a Csm1,ra. fez sob:-e a mensagem do Poder 
L~xeoutivo. 

Jo'ez essa declaração na rapida ~posição 
que não teve a ventura de ser ouvida por 
s. Ex.; pooderou que,. em assumpto com
plexo como este, por maior benevolencia de. 
Commissão de entrar em accordo com as in
dicações do Podet• Executivo, não era isso 
possível, pois seria necessil.rio que fosse a 
elaboração de uma só pessoa., e mesmo essa. 
unka, muitas vezes, fica contradictoria. 

Si a:commissão,apresentando o sul::stituti vo, 
declarou que tinba feito obra, não no todo, 
baseando-se quanlo possi-vel nas indicações 
da ensagem que foram objecto de suas co
gita ões, que vae fazer ella. agora. smao me
ditar assumpto jà consolidado no substitutivo 
a presenta.do1 

seria neste caso um turno inteiramente 
ocioso, isto e, de di.zer a commissão em pa
recer os motivos de divergencia ou acquies
cencia que ha em relação ás idea.s emittidas 
na mensagem. E si não fosse uma usurpação 
a.os seus collegae, diria. que este será o }la· 
recer da Commis~ão. 

O Sr. Barbo!!la LiD'la (') (para 
~~ma explicaçao pessoal)....;.Sr. Presidente, pa· 
rece-me que não me fiz devidamente entender 
pelo digno Deputado pelo Estado da Bahia.. 

O requerimento de adiamento . que nós 
acabamos de votar, sem mais explicação al
guma, importa, a meu ver, um reCUl'So pro
telatorio. 

O honrado Deputado, referindo-se ás emen
das que apresentou como constituindo um 
substitutivo ao projecto de reorganiM<;ão 
da. justiça federal, oriundo da. sessão de 1896, 
S. Ex .. deixou entrevel' que a elaboração. 
de um parecer sobre a mensagem do Poder 
Executivo, reln.tiva a esse assumpto, seria 
co usa para grande. ponderação, demoradil.s 
discussões e, p'Ortanto, um retardamento ao 
assurnpto. 

o s.a. EouA.RDO RA.:Mos-Não apoiado; não· 
e assim q_ue eu penso. 

0 S.a. BARBOSA LIMa-Si assim não é, O 
substitutivo, apresentado por V. Ex., repre
senta o modo de ver da Commissão unani-
mente ~ · 

0 Sll.. EDUARDO RA.:.ros..,..Unanimà. 
0 SR. BARDOSA LIMA-Pergunto: O substi

tuti'I"Ó a. este projecto representa o modo de 

(•) Não íol revisto pelo or~d•r, 
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ver àa. unanimidade da. honrada Commissão l ou quando devo preferir o moclo de vor con-
Especial ~ (Pausa:.) , stante da mensagem do Poder Executivo'l 

Não; V. Ex. me :permittirá. que responda; Bem sei que, no correr da •libcU~são, a pa-
nã.o, ha divergencía. la.vr'a. il!ustrada. de V. Ex. vira elucida.r o 

0 s Eou..uoo RAMos-Sem duvida. assumpt? !_mas, é causa muito diversa f2r-
a. · mar optmao no correr de uma dtscussa.~, 

OS&. BARBOSA LIMA-Esta divergencla na- tendo logar aq_ui, no plenario, e t'or
tnralmente, na elaboí'ação de um parecer, mar ·essa opiniao pela leitura. meditada 
seria. por eecripto motiYada e nem, com ser de um r ~recer escripto, subscripto pela 
o modo de ver da minoria, perde, por isto, totalidade da Commissão, ou por sua vez 
muitas vezes a alta autoridade que acaso lhe dando logar a voto separado, aste tambem 
possa. assistir e a ])lz que nos possa trazer. motivado. 

o ·sa. EDUARDo RAMos-O Sr. Amphilo- Vê-se quantos aspectos interessantes da 
phio declara que as suas divergencia.s serão questão deixamos de co!ihecer, deixa.mos de 
JUStificadas no. tribuna. estudal.", com a omissão de um parecer escri-

p a- t pto, de modo que, em snmma, o que me pa-
O Sa. BARBOSA LIMA- er ao; es ou me reca necessario é que não se omitta, em 

referindo ao projecto que está inciuído na assumpto dG tamanhli. relevancia, a apresao
ordem do dia. ta.ção de um parecer escripto de uma Com

O Sa. EDUARDO RAMos-Este foi repudiado mi$são constituída pelos nossos ma.is campa-
pala. Commissão, unanimemente. tentes collegas, os quaes ou convergem para. 

o SR. BABBOSA L:M&-Mas, no correr do uma opinião unica e neste caso a votação se 
debate, aqui no plem .. rio, a commissão apre- torna muito simples. porque estf\ natural
senta uma série de emendas. mente indicado que teremos de votar com os 

nossos distínctos collegas, ou então ha di ver
O SR. EouARDO RAuos-Apresen*ou um gencias e neste caso _nos é dado ver os aspe-

projecto substitutivo. ctos da questão, á. luz docriterio philosophico 
O SR. BARBOSA LmA.-Poís bem; apre- juridico, segundo ~~s ·varias escolas a que 

senta um substitutivo, visando consubstan- pertencem essas relatores de 'Voto em sepa· 
ciar as idéas contidas na mensagem... rado. 

O SR. EDUARDO R..mos-Algumas sim, ou- Vê V. Ex:. que não quero abrir mão dos 
tras não. votos, justificados nas varias l'estricções e 

. que para acompanhai-os era preciso depois 
O ~n. BARBOSA LIMA-:-··· do P~der ~x- , de ter estudado, depois de ter lido o projecto, 

-ecut1vo, passada~ pelo crrvo. das dellberaçoes : para entã.o o nosso voto ser dado em condi
vencerlorn~ no selL~ ~~ Commi~sao M_as, devo' ções de maior segurança e esta não é para se 
c?ntessar a Çomrms~ao que D·''? me smto sa.- desprezar em assumpto de tamanha relevan
t1sf~1to C{)m ISto, porque eu q~1zera 'V_er, J?Or cia: não. é tamanh!lo a urgencia, não estamos 
es~rl!Jtv (u processo por escr·rpto_ nao pode em tal situação, que precisemos votar esse 
de1:x:ar de ter gran•te peso) as razoes. assumpto, abríndo mão da <~presentai}âo de 

o SR. EDUARDo RA~ms dá um ltp~rte. uw parecer por e~cripto de Cumm1ssâo tão 
o S:a. BARBOSA LIMA-Não estou fazendo 1 Competen~e. tão illustrada quanto aqu~lla a 

uma reclamação para que seja cumprida- ·tal ' qut>m_ t'm commettlda. a grande m1s;;a.o de 
ou qualdisp,sh;ão <ia Re;.:imento, nem O!)'aoouso 1

1 

exa~mar. 0 assumpto. . . _ 
de ter -violado qualquer oispostçâ.{) t•egimentat, E ~or 1sso. Sr ~res1nente, que lOStst!> na 
pelo fat:to de nãc. llav·~rem apresentado es~e . votaçao dn r~quertmento, no qual um dos 
par.cer; não, eu encaro ·a questao sob o no:-sos collegas solicJta que a à1gna Commis· 
ponw de vista da. alta conveniencia desse 1 sao . EspeCial formule_ parecer por escr1pt~. 
parecer, da. necessidade em que estamos nós f mottvao.o "?bre o proJecto ~e 1896, combl· 
·outros, leigos, d~ -possuir um documento es- 1 nado naqUI!IO que for. posRtvel_ com a men
cripto, CUJa leitura. e cuja meditação nos i sagem do Poder hXe?u~~ vu e ass1m tenham':ls 
pudesse orientar no modo de votar cada um uma summa d~s opm10es ve!'lcedoras. elucl
ilesses artigos. · dadas pelos var10s votos, oriUndos da. Com· 

'V. Ex. mesmo acaba de confessar de al- misSão e só então a votação tenha lagar. 
guma sorte que divergiu, e com V. Ex. a Acredito que com esta explicação, esforcei-

. honrada Commis!ão, de varias pontos de me tanto quanto possivel por dar ao digno 
··~vista enumera.~os pelo Poder Executh:_o. Depuhdo .• de_ cuja opinião J?Or escripto não 

Qual o cr1ter10 que tenho eu, que nao pos- . posso a.b:nr mao, e a. quem d1go sem lisonja, 
suo 'Um. parecer escrípt(), elaborado sobre o' que o requerimento está nos casos de ser 
assumpto, para saber, quando devo encostar-la.pprovado pela camara., porque não póde 
~e a opinião vencida no seio da. Commis~~o trazer sinão luz e mais luz so~ra o a.ssumpto; 
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SESSÃO EM 4 DE OOTUBRO DE 1899 49 

f) Ma•. J•t•r1111ldente - P<lreceu à 
Mesn quo o I'Nltwrimoufo do Sr. Coelho 
Cln tr,, o~tn v a. I''' ' 'jwlll!il cio, p•)r i~s'' que p~ dia 
que Q P''''jeeto voiiM!!e !1 Cn111f11i~s~o E·.pecia.l. 
'J'en..Jo sido n ~ub<r,ítullvo aprcs .. nta<lo pelo. 
Corrmls~ão E~p~clnl c p~·lt nrlo ,, nol.re Depu· 
ta~o. I]UC npr.>Ject •) vol!usso 11 es!la C•)!Tlml~~iio , 
a. Mes:1 enten•leu qM. uma ve1. votado o adJa 
mento para a publíMçfín do proj ecto e conlec· 
cionado comn foi o substitutivo pela Commis· 
são, era desnece;;sario Yoltar o prCijecto nova· 
mente á. Commissão. 

Eotratauto, uma vez que o nor·re Deputado 
reclama., a Mesa não o s ubmetterá agora á 
votação, por isso qua o project o não se acha 
em -discussão ; de lxa.rá o w querímento com 
as demais emendas apresentadas a.o projecto 
para ser votado por occasião da votação do 
proj !!cto e om primeiro logar. 

0 SR. BARDOS.\. L IMA.- Em todo O caso niio 
ha. pa.recer da Co:nmissão. 

O SR. PREsiDENTE - Como dLsse, o reijue
rimento fica com as demais emendas. para 
ser submettído á d iscussão, n u, cccasião em 
qne o proj,~cto viet• com o substitutivo. 
Então t~ C<\ma.ra resolverá., decidindo si deve 
voltar ou não á Commissão para. dar pat·ecer. 

E' liào, julgado objecto de del iberação, e 
enviado á Commissão de Marinha e Guerra o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 189- 1899 

Dete1'mina q tte o chef" de pharm"cia rl 1 ar
muda C'lpiu~ tle frogata, será TC(ormado 
compulsoriamente com a idade l imite lle 
64 anno.1 

Bo.hia ao dos da Faculdade de Medicina da 
Rio do Janoiro . 

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

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.'
RI:d~igv.es Do !'ia .- Castro R.eúell~ .- P aula. 
Guimar,.ies. - J.Veivx.- Jiugenio T ov.rittlto , 

N. Hll - 1899 

Aulol·i::a o Poder Ex.~cuti'IJ o 11. subvencionar 
dous mediClls de reconl~.ecíd,t cotnpetencia 
afim de irem à cidade do Po'rto estwfar a 
peste b«àonicJ, e dú outras provicleacias 

O Congresso Nacional decr.}ta.: 
Art. 1.0 E' o PodJr Executivo autori7.3.dO a 

subv.1ncionar dous medicos de l'<>conb.eclda. 
cornpetencia. afim de irem á cidade do Porto 
estudar a pe:>t) bubonica e os meios thcra
peuticos modw namente empregados para. 
com batel-a . 

Art. 2.• No pr;; zo de t res mezas improro· 
ga.veis, ou antes, si possível fôr, o5 medioos 
encarr ,lga.rlos de1;sa missão devem voltar a 
esta. Capital e ap1•esentar um rclatcrio minu
cioso e cssendaimente pratíco. 

Art. 3.0 O Go' ~rno habilit,'trã a ct·mmissão 
a obter, do sel't.m anti-bubonico it!Conheci-. 
mente m~ is etlic(cz, a quantidade su!!iciente 
para. as primeL·a.s applicações, c; t<er como 
meio preventivo, quer· como curativo. 

Art . 4.• Para a execução d"sta lei o Go· 
V<'l'OO a•·bitra.l'á :L quantia. ~u tfici;;,nt~. rea.!l
zando para isto a ; operações de cred.to neces
:sarias. 

A1·t . 5.• n.cvo,;;am-se as disposi(.~es em 
contrarto. O Congresso ~aciona l rasol v e : 

At·t. 1.• o. chefe de pbarm•lcia da. armada, Sala dall se3;;ões, 30 de s·~tembro ,!:; 1899.-
Ermirio Coutinho. capitão de fragata, l!erá · re1o;roa.do compul-

soriamente com u idade limite. Lle 64 auuus. E' sem deb~te •. ppr•ova.ia a redat , d.o finol 
Art ... 2.• Itevv.,;am-se as diSJJOoiÇÕes em d'> proiet: to n. L5 ; A,d; 1899, sa.l"a. '- emenda 

r.outra11o. • d:l. Commiss:i.o. · 
Saia. das se;;:-õ..,;;, 30 de setembro de 1899.-

Leoncio Corréa . Posta a voto~ , é o.pprovada. a ';eguinte 
emende do Sr. Hent·ique Valia dare.-: 

Sã.o lidos; j •llga:h, objedo ue delibera:.ção, 
e euviados á Cornmi~;ão delnstrucção Publ ica 
e de Orçameuto os ~eguintes 

PnoJS:CTOS 

N. 190 -1899 

E quiparao nwne~o de prepamdores da Factcl
dade de Medicina da. Bahü ao dos da Fa
culdade ele Medicina do R io de Jan ez'ro 

«Ao art. 7'' in fine: 

Em vez-deste artigo-diga.-se: do artigo 
antecedente.» 

O Sr. :J .uiz Adolpho (pela ot·d~rrn) 
requer verificação du \'Ota.ção. 

P rocedenclo-se á. verificação, reconhece-se 
terem votado a. favor da emenda 104 e contra 
quatro Srs. Deputados. 

O CongresS'J Na.do:~al resolve ·: Ern séguida. é approvad;t a redacção fina l 
Art. L" Fica. equiparado o numero de do proje<:to n. llH A, para ser enviado à 

preparadores da F:~.culdade de Medicina. da. sa.ncçã.o. · 
C~·u~r:~. V. Vl 7 
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E' sem debato a.pprova.da a. rellacçii.o final 
do urojecto n. 163 A, de 1899, para ser en· 
viado á sancçio. 

São successiva.mente sem debat~ approva
das as redacções ftnaes dos projcctos ns .l 118 A, 
169 A e 172 A, de 1899. 

E' annunciada a votação do projecto 
n, 137 A, de 1899, com :parecer sobre a 
emenda substitutiva oil'erccida. na 3" d is<lussão 
do projecto n. 137, desta anno, que a.'!tori~a 
o Poder Executivo a conceder ao patrao-mor 
do Arsenal de Marinha da Capital Federal, 
Ra.ymundo Nonato de Carva..lho, os venci
mentos inherentes ao posto de 1• teoente da 
armada, com a graduação de capitão-tenente 
{discussão unica), 

O Sr. Albuquerque Serejo 
-Sr. Presidente, o substitutivo apresentado 
ao projecto n. 137 não e mais do que a r e· 
producção de uma disposição identica consi· 
gnada na lei n. 478, de 9 de dezembro de 
1897, que a.utoriza o Governo a fazer certas 
concessões aos patrões-móL'es dos arsenaes de 
marinha da União. 

Tratando o projecto q_ue S3 vae votar de, 
com justiça, ag::-aciar o patrão-mõr da Capital 
Federal, que tem prestado relevantes ser
viços á. Patria, quer na paz quer na guerra, 
é justo que se amplie este projecto no sentido 
da se estabelecer igualdade de lei a todos os 
demais officiaes marinheiros. 

Assim, requeiro a preferencia :para o sub
stitutivo apresentado pela Commissão de 
Marinhae Guerra. 

O. Sr:'· Presidente- E' a emenda 
substitu.tiya justamente o que a Mesa estava 
submettendo â votação, visto tratar·se de 
3• discussão. 

Em seguida., é posto a votos e approvado o 
seguinte substitutivo sob o n. 137 A,lle 
1899. 

o Congresso Nwionol resolve: 
~~rt. L• Os patrões-móres nomeados nos 

termos da lei n. 478 (lettra a do n. 10, do 
a.rt. I•) gozarão, para todos os elfeitos, 
das -vantagens e re~alías concedidas aos 
officiaes das classes annexas da armada na
cional. 

§ 1 . • A ess~s pa.tr~es-móres será conce
dida reforma, por invalidez comprovada. para 
tod<:~ esforço acti vo, nqs postos e com o soldo 
de 2•• e 1" tenenles, contando-se-lhes o tempo 
nos termos da citada lei n. 478 (lettra c do 
n. 1). 

§ 2. o Os mestres do corpo de marinheiros 
nacionaes; que contaNm mais de 30 annos de 
bons serviços, s2rã:o r·eformados, por· invali-

dez provada, no posto de 2"1 tenentas, com o 
soldo da. respectiva p~tente. 

§ 3. 0 Os contra.-mestrea e guardiães do ci
tado corpo, que estiverem nas oondíções Llo 
paragrapho antecedente serão rcformadoenoa 
postos de mestres ou contra-mestres, imme· 
díatamente superiores, IJercébendo o respe· 
ctivo soldo ou ordenado. 

Art. 2.• Ao patrão:mór da. Ca.pita.l Fe
deral serão abonados os vencimentos de I• 
tenente, desde que conte mais de 30 annos de 
bons serviços e gratluac;ão de capitão-te
nente. · 

Paragrapho unico. Para. a. reforma; neste 
c.'trgo, nos termos do § I• do art. 1• desta 
lei, subsistirão, para todos os eft'eítos, o dis· 
positivo na citada lei n. 478, lettra. c. 

Art. 3. • Revogam-se as disposições em con· 
tra.rio. . 

São tambem app1•ova.da.s as seguintes modi
ficações otrerecídas ao substitutivo pela Com· 
missão de Marinha e Guerra: 

Que se complete a indicação da lei citada, 
no art. 1 • da. emenda, devendo dizer· se c nos 
termos da lei n. 478, de 9 de dezembro de 
1B9i~, e que se substituam no§ 2 as palavras 
-Corpo de Marinheiros Nacionaes-pelas se· 
guintes-Corpo de Offl.ciaes Marinheiros. 

E' approvado o substitutivo sob n. 137 A, 
de 1899, assim emendado e enviado á. Com
missão de Redaoção, ficando prejudicado o 
projecto n. 137, de 1899. 

E' posta a. votos, e rejeitad~. a. emenda do 
Sr. Erico Coelho ao projecto n. 147, de 1899. 

Em seguida., são suc<iessivamente postos a 
votos e approvados em 2• discusaão os seguin
tes ar-tigos do 

PROJECTO 

N. 147 A, de 1899 

O Congresso Na<lional resolve : 
Art. 1 • o E' concedida uma licença de um 

rnez. para o Presidente da Republica, na 
fórma do art. 45 da Constituição, retirar-se 
para fóra do paiz. 

Pa.ragrapbo unico. Fica o Poder Executívo 
autorizado a abrir os precisos <lreditos para 
occorrer ás des.Peza~ de representa~:ão com a. 
viagem do PresJdente da Republica. á Re]?U· 
blica Argentina. 

Art. 2. • Revogam-se as disp·osições em con· 
traria. 

O Sr. Augusto Montenegro 
(pel(! ordem) requer e obtem dispensa. de ín
tersticío para. que o :projecto que acaba de ser 
Vútado entre na proxima sessão. 
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SESSÃO El\! 4 Pl!l OUTUBRO DI 1899 51 

Posto a votos, é e.pprovado ein 3" dlscussií.o 
e enviado é. Commjssão de Redaccilo o S;.)· 
guinta 

PROJ!l':CTO 

N. 146 A, de 1899 

O Congi'esso Nacional resolve: 
. Art. 1. o Aos estuda.n tes que, na. dã ta. desta 
lei, já. tiverem sido approvados em uma ou 
mais matarias do-curso preparatori6, que se 
exige pa.ra a. matrícula. nas escolas de ensino 
superior, é faculta.uo terminarem seus estu
dos, prestand() exames :pareia.es até 31 de de
!:embro de HJOO. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiÇões em COll· 
trario. 

São successivamente postas à votos e ap
pro-vadas as seguintes emendas offer~ida.s 
em 3• discussã.o ao projecto n. 103 de E, 1899. 

Dos Srs. Malaquias GonÇalves e outro: 
Fica o Poder Executivo igualmente. auto

rizado a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne· 
gocios Interiores o credito necessa.rio pa.ra o 
pagamento do lente cathedl'atico da. Facul
dade de Medicina Dr. Hila.rio Soares de 
Gouveia, dos ordenados que lhe são devidos 
durante o tempo em que esteve privado dq 
exercicio de suas funcções por acto do Go
verno posteriormente annullado. 

Dos Srs. Barboza. Lima. e outro~ 
Accrescente se: - Fica o Governo igual· 

mente autorizado a. abrir ao Ministerio da 
Justiça. e Negocies Interiores o credito extra.
ordinario de 4:2CO$, ao cambio de 27, para. 
premio ao bacharel José Angusto Barreto de 
Mello Rocha., de accordo com o art. 248 do 
decreto n. I .159, de 3 de dezembro de 1892, 
fazendo as operações de credito necessaria.s. 

Do Sr. Martins Junior: 

l'ROJEOTO 

N. 178- 1S9J 

O Congresso Nacional resol"e : 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autoril!ado 

a. mandar psgar ao ex·l0 sargento do corpo 
de opel'arios militares do Arsenal de Guerra 
da. Capital Fed.e;:>al, Augusto Ca.ndido Pereira 
B~~optista de Oliveira a importancia de. grati~ 
ftcação de engajado desde 7 de de'.i.embro dll 
1889 até a data em que tt'lve baixa do serviço. 

Art. 2. 0 Revog-am-se as di6posiç5es em 
cóntrarió. 

Posto a. votlls, é a.pprovado em 3a. discussão 
e énviado a Commissão de Redacçfi.D o se
guinte 

PROJECTO 

N. 42 A- l!l99 

O Congresso Nacional deei'éta ~ 
Art _ 1. • Fica. o ào verno autorizado a des• 

pender com a reparação do material tluctuan.· 
te da ai'mã.da a.il econonifa.s etréétua.das nas 
diversas verlins do orçamento da. _ii:iáriiih<tt 
para o presente exercició, transferindo~as 
para. a de -Ma teria. I de construC4;ão na. val.-.. 
do rtõferido orçamento. . 

AI:t. 2.• Revogam-se as disposições em 
c:mtrario. 

E' annunciada a. . vota.ção do projecto 
n. 4.5 A, d() !899, exigiudo que as sentenças 
fioa.es da. competencia ·do Supremo Tribunal 
Federal e quando esta julgue co1Iectivamente, 
na fórma da Constituição e das leis em 
vigor, sejam proferidas coro· a presença. de 
dez, pelo menos, dos juizes desimpedidos da.· 
quelle tribuna.\, e d6. outra.s -providencias ; -~
com. o p:trecer da. Commissão de coustitu1ção, 
Legislação e Justiça (2• discus~ão). 

São successiram·enté pqstôs a. vótcl$ ê)i.ppro
vados em 2~ discussão Os segtiintes a.rtigos 
do 

Accrescente-se: - F:ica o Governo igual· 
mente autorizado à á.bl'ii' ao Miilisterio da 
Justiça e Negocios Ioteriores o credito ex
traordinurio de 4:200$, ao earn bio de 27, para. 
premio ao Dr. Tito dos Passos de Almeida -
Rosas, de accordo com o art. 248 do decreto 
n. 1.159, de 3 de dezembro dà 1892, f11zendo 
pn.ra isso as necessa.rias operações de cre
dito. 

PROJECTO 

N. 46 A- 1899 

o CongreõSO Nàeio:tla.l resolvê: 
E' o projecto n. 103 E, de 1899 assim 

emendado, a.pprovado em 3& discussão e en• 
Yiado á Oofumiasão de Reda.cção. 

Posto a votos, e ~tpprovado em clis::ussão 
unka e enviado ã. Commissão de· RedaéÇiió o 
seguinte 

Art. L• s~m}_)re qú.e i} Supremi> Tt"1biriia.1 
tiver de julgar,nos casos de sua Mnipe'tenci&, 
comprehendídos no art. 59, ns. 1 e 3 !\;~. Con
stituição, ori 9-~iind.o. e~ ,cf~ãfq~e.r pl~iti) se 
envolver questão de moonsbtucwila.1idil.de dás 
leis da. União ou d6s EStados e de tràtados 
federaes, as decisões tinaé·s serão pro'fei'idá~ 
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com o concur5o de lO, pelo 
membro3 desim pedidos. 

menos, de seus Posto a votos, é a.pprova.do em 3• d~scussã.o 
c enviado ã Commissão de Redacça.o o se
gu inte Nos demais casos, as decisões serão pl·ofe. 

r idns pela maioria dos membros do Supremo 
Tr1bunal. 

Art. 2. 0 Dentro de 30 ~ias depois de veri· 
:fi cada a. vaga ent:-e os juizes do Supr·~mo Tri
hunal Federal, o Presidente da. Republica 
deverá. prover o seu preenchimento. 

E' approvado c seguinte art . 3", sobre a 
emenda da Commissã.o: · 
· O art. 3• deve, entretanto, ser redigido da 
se~uinte fót•ma, que melhor consulta o in
te! esse publico: 

E' approva.da a seguinte emenda da Com· 
missão ao art. 3": 

c Poder·se-ha oppol' embargo.> de nutlid!l.lle 
de sentença do pr~esso, bem como embar·gcs 
infringentes do julgado ás sentenças finaes 
do Supremo Tribuna! Federal.» 

Sii.o suceessivo.meute postos a votos cappro· 
vados os seguintes artigos do pt•ojecto: 

Art. 4.•Nojulgameuto dasappellações e 
embargos será permittido ás pa.rtes o debate 
or-al, guaraad<~~ as Col·ma.lid<lt.es que o regi
m<:oto estatu1r para. a. tJoa orJt::m u!Js tra.tJa
lhos , 

Art. 5.• Revogam-se as clispcsiçõe.s em 
coutra.rlo. 

E' o projeeto assim emendado envia~o á 
commi~ã~.> de Con~tituic;:ii.o, Le~;; lsl"'ção e de 
Jus~iça !>ara redigH-o para a 3• dtocus<ião. 

São auccessivamente pustos a votos e ap· 
provados elll 2• discussão os seguiut<~ ar· 
t igos do 

PROJECro 

N. 185 - 1899 

O Congresso Nacion<~l dt:creta : 
Art. 1.·• Fica o Poder Executivo 3.utori

zado a considerar in terron;pldos 'Oor tres 
· annos os prazos do contractc celebrado com a 

COmpanhia ViaçãoFerrea F l u via! de Tocantins 
e Ara.guaya, para a oonstrucção da linha de 
Alcobaca. à praia da Rainha, para. o fim de 
.::er revisto o t raçado desta estrada, redu
zintio o seu de;;envolvimento. 

· Art. 2. • Revogam-se e.s disposições em 
contrario. 

O Sr. Ovidio Abra.nt.es (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de intersticio 
para. que o projecto que aca.ba de ser vo· 
ta.do, ent re na. proxima sessão. 

l'R0JECTO 

N, 164- 18!)9 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. E' o Poder Ex•Jcutivo :t.ut orizado _a 

readmittir no !Qgarde 1" official_ da Sec~etaJ'l& 
de Juatiç:~ e Negocias lnter1ore.•, til!ando 
addido ao respectivo quallro até que, 6!Jl 
virtude <.!e vaga, possa a elle reverter, o ci
dadão Augusto Henrique de Alme1lla •.. 

Paragrapho umco. O Governo a.br1ra os 
credito::; necessarios a execução desta lei. 

Art. Revc•gam-se a.s di:,;posições em con· 
trarío . 

E' annunciada a votação do addith·o nu· 
mero 174 F, de 18\!8, decla.rantlo que, além 
tios casos !•revistos no decreto n. 2.224, 1le 
20 ue janefr·o de 1896, serão os officia~>'_do 
Corpo de Bombeiro~ rcrormarlos nascond1çoes 
do decreto 11. 1.1136 A, de 30 de juneiro de 
1890 (discussão unica). 

O Sr. C oelho Cint.ra (pela ordem) 
- Parti a ~·ala.vra. s~. Pté~wenw., p;o r·!l- en
cammhar ,, votaçao subr·e e~se pl'OJecto. 
Parece-me ~ue a. Camara uão póde dar o !>eu 
a::.s<'ntimento a scruellu~.nte dispo~içã. •. 

Tt·ata se de este11der a cou:pulsorla ao cor
po •le bom~oeiros, isto é, .. utofiZ1il" a rdoo·ma 
a ~tfliCI~S. QUe 11ã0 rStâO lllV&lioiOS. 

Gomo a Carn:;ra ja su~ptmdt~U"" compulsor-ia 
e1u rel«çãu a uma cla~se da. aru,ada (ap!!i·,<fo) 
eu p lço a att omçào rto~ IIJeus illu~tr·e~ col
l e;.:·:~s pa.ra .. ~te a;.snmpto, ~fim de que ~ste 
prÕjecw nãu s~ j l a p!Jr·u,·&•lu ,.ot·q uantu acar
reta um grande onu~ !Jari!. o Tllesuuro. (Ap;li
etdc~). 

Posto a votos, ó rt>jeitado o additivo 
o. 174 F, de 1898. 

Posto a votos, e approvado em discussão 
unica e enviado á Corumissão de H.edacção, o 
seguinte 

rROJECTO 

N. 187- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Art . 1•. Fica o Poder Executivo autorizado 

a conceder ao 4• escr iptu-rar io d!\ Alfandega 
de Me~nàos, Bernardo Pereira. de Berredo,um 
a.ono de licença com ordeoa,lo para trata· 
mento de saude. 

Art. 2°. Revogam-se as disposições em 
contrario. 
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~.---------------------------------------------------------------' 
São succr,ssi vamente postos a votos e a.p

provatlos em 2" discussão os seguintes artigos 
do 

PROJECTO 

N. 155- 1899 

O Congres,;;o Naciona.l resolve: 

Art. 1°. Fica o Poder Executivo autoriz!ldo 
o. dispensar os direitos de importação de ~50 
toneladas de material metallico da empreza 
cParabyba. Water Company», destinado ao 
abastecimento de aguada cida.(le da Para· 
b.yba.. 

Art. 2•. Reyor;am·se as disposições em 
contrario, 

O Sr. Prelllidente - Estão ftodns 
:lS votações, vae-se passar á 

SEGUNDA PARTg DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a. continua.cãoda 2·' discusoão 
do proj~cto n. 133. de 1899, com o parecer 
sohre as emendas oiT<o~l'9Cidas p\tru. a 2• dis
cussão do pr·ojecto n. l::l3, deste anno, fix~ndo 
a df\speza do Mtni~ter1o da Industria, Viação 
e Obras Publicas, para o exercício de 1900. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr. Neiva.. 

O Sr. Neiva. dá as rJzões pelas quaes 
continuou com a palavra e faz rapida syn 
these do seu discurso ultimo, combatendo os 
argumentos com que teJtou o Deputado a 
que responde proiligur a emenda. que funda
mentou, estabelecendo a subvençã<1 para a 
secção do Lloyd. 

Demonstra a improcedencia dos argumentos 
de que seu contesta.dor :Prev;.,[ecera.·se para. 
de~larar qUG nã.o podia. ooncordar ·com essas 
autorizacões orçamentarias ; desde que a. 
Constituinte repellira aquella. idea a as Ca
m:~ras que lhe succederam procederam de 
modo a. fortalecer o pensamento infenso ao 
aventa.do por S. Ex. no Congresso Consti-
tuinte. · 

Demonstra ser o serviço da ex-Companhia 
Bahians., a que allude sua emenda, completa
mente inter·estadual, e, port(l.nto, na hypo
these de ter a subvenção da. União Federnl ; 
a!Jirmanrto ser ess:t n. opinião '10 illustre re
lator do Orçamento da Viação, embora S. Ex., 
por outra razão, op11onba-se á emenda. 

Salienta aconfusao em que S. Ex. labora. 
em relação aos serviços feitos exclusivamente 
ao Estado com esse, que attende a diversos 
Estados e que é francamente inter-estadua.l. 

Cita quaes os portos dos Estados da. Bahia, 
Sergipe e Alagoa~ onde não vão os vapores 
da Compa.nhia Lloyd, que tem subvenção para. 
fazer o serviço do Rio a M a.náos, tocando a pena.~ 
nos portos das capitanias; mesmo porque 
o calado desses vapores é superior, e aquelles 
portos eó podem eer visitados pelos vapores 
dessa secção do Lloyd, e accentúa. a necessi· 
dade desses Estados pequenos não ficarem 
privados de permutarem tambem seu~ ge
neros, seus productos industriaes, especialí
lizando a falta qae faria ao bom serviço 
postal, que deve tambem ·ser attendido pelo 
Governo. 

Julga que a emenda deve !ler acceita. como 
um acto de coberencia. da. Camara, que tão 
expressivamente votou-a em 1897, e ainda 
no anno passado repPllíu a idéa. da suppressã.o, 
pois a r-amara não ha. do prezar menos essa. 
coherencia do que o orador, que tem dado 
prova Jella, mesmo em c.J.esa.ccordo com seus 
amir;:os. 

Not1' que S. Ex. désse,c?morazio para. não 
se votar essa snbvençã.o, o !'a.cto do Estado 
da. Bahia ~ubvencionar o serviço de navega
ção do AltoS. Francisco, que S. Ex. reputa. 
mínimo, quando é de alta. importa.ncia e a pro· 
veíta nã.o só li. Bahia como ta.mbem a Minas, 
Pernambuco e Alagoas. 

E8tá. convencido de que S. Ex. declarou-se 
representaute da Nação e não da Bah1a ar
rastado pelo impulso partidario, porque, si 
como chefe político julgava de seu deve1• 
fazer um discurso de opposição, pensa o ora
dor que rleveríe. S. Ex. procurar outra 01-
portunidade, nunca a proposíto de uma me
dida favoravel ao commerc\o, ao bem esb1' 
de seu Estado, que não deveria ser o pri
meiro o. atacar, tanto mais quanto não atacou 
outras verbas identicas do orçamento. 

Admira-se de que S. Ex., espírito culto, ad
vogado importante, fundamentasse e~sa dis
cussão em argumentos contraproducentes, 
frageis, suscepti veis de quebrarem-se, ferindo
o quiçá, pois por isso m8Smo que a navega
ção do AltoS. Francisco e subvencionada peb 
Governo Federal, ê porque se trata de un 
serviço inter-estadual ; pois o rio S. Fran
cisco pertence ao numero daquelles que 
banham dous ou mais Estarlos, n que dà Jogar 
a que não lhe tenha sido retirada pelos go~ 
vernos ·a subvenção federaL (Apoiados do~ 
Srs. Po.ranhos Monten.egro e o"tros.) 

Ta.mbem é contraproducente o outro argu
mento -o de não dever-se dat• a subvenção. 
porque a Bahia subvenciona o serviço da na
vegação do rio S. Francisco. 

Bem vê a Camara, excla.ma. o ora.dor, a 
Bahia., ê S. Ex. quem o assegura, nã.o rega
teia subvenções : dá. ao Lloyd Brazileiro 
300:000$para. seu serviço ribeirinho e dos por-
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tos <)o sul, e ainda auxilia a n:wegaçã.o do 
Alto S. Fral'!cisco. (Apoiaâos; muito bem.) 

A :l!Jl aparte do Sr. Helvecio Monte sobre 
si a.s ta.bellas do Governo a.presentadas á. Cn.· 
mara consignam a subvenção, responde affir· 
mativa.mente . · 

da reunião de armadores e commerciantes no 
Havre, com o intento de estabelecerem linhas 
de oavegação-d•• França-uma. para. a An:;e. 
ricn do Sul, outra. esp!!cia.lmente destin8.4Js. a 
navegar o estuu.rio do Amazonas, do Para a 
Manáos. 

Alludindo á retira.da dos Deputados a que 
responde, diz ser-lhe isso completamente 
iodift'erente. Falla para. os que o ouvem e 
para. o Estado, que se ufana de I'epr~entar, 
que certo lho fará justiça, appl;tudindo o seu 
:procedimento, pois julga,-e não e outro e eu 
Jntuíto - que está. prestando um · serviço 
àquella. parte da União, de que é immediato 
representante; como não deixa dll a.ttender e 
de votar pelos interesses e direttos dos ou
tros Estados, quando os seus reprBsentantes 
os propõem : e cita alguns exemplos ; e 
nessa occasião v ota. sem inquerir a. que po!i
iica per tence o collega que propô~ as medi
das, que íuteresses part!do.rios vã.o ellas at· 
tender. (Apoiados .) 

Julga. ter mostrado a improcedencia. dos ar· 
gumentos do representante da. Nação o. que 
responde; outros não foram os seus argumcn· 
tos além desses que combateu. 
P~sa. em segu ida a. outra ordem de consi

derações : faz seutir a necessidade de animar
se a navegação, idea. que prevl).lece sempre 
em todos os governes do regimen antigo e 
que no regimen republicano ficou mais de
terminada pelo multi pio apoio que a Repu
bllca. tem dado a diversas emprezas. 

Esse apoio ainda aetualme'nte Jli:'eeta.m-n'o as 
nações cultàs. As potenclas navaes auxiliam 
as companhias de vapores, e dellas se· preva
lecem quando se faz misJer; s&oe:itemplodisto 
a IfeSpâilha ê os Eslailí:is Unidos, por occasiã.o 
da. ultima guerra. e a Inglaterra agora mesmo 
está. se ·utilizando dos séus vapores mercan· 
tespara.làvá.r tropas para a colonia do Calio, 

Para que buscar exemplos nó elltrangeiro 'I 
Foram navios mercantes armados em 

guerra. que conduziram nossas forças para. a 
campanha do Paraguay; e ainda recente
mente, por cccasião da lucta de Canudos, um 
dos -vapores dessa mesma secção do Lloyd, 
cuja subvenção o orador · propugna, foi ar
mado, preparado e destacado (tem o sal da 
oppor.tunidade a palavra) para servir da vigia 
no bli.ixo S. Francisco, ob:.tando-se· assim a. 
que os ranaticos de Canudos nem recebellsem 
_a.uxilios, nem fugissem pnr a quelle rio. 

·observa a pratica de prestarem-se auxilios 
reclamatl011 por ta~s empre~. (JI)ffiO se vel'i-
1i~ JI!.B81Il~ d,e wn projec~ qur acaba de ser 
T!ltfl.!f.o. (Tr.ocam"$e apartes entre o oradar e o 
Sr .. CalogJras.) · 

Para comprovar a. opinião que emittiu sobre 
o ~~~m~ qu_e prestam as nações a. emprezru~ 

·de ll!\:V.fg~~. ~ost:ro a. Rév~ du Drési&,cujo 
1,11ti!AA ~~m~ro re_c~teu, que insere a ~oticia. 

Nota que em um dos conaidera.ndos se ac· 
centua que importa não sómente comervar, 
mas aind:t desenvolver a corre:nte de negocies 
entre os francezes abi estabelecidos ; e nesse 
sentido pedem o auxilio do seu governo. 

No Bra.zi!, neste vaoto paiz que i~m mais 
de 1 . 200 leguas de costa, julga que tleve 
ha,·er muito empenho em ue:;envolver-se 
tambem sua navegação. 

Desenvolver. a.nímu.r essa. marinha mer
cante não ti ~ó auxiliar o commer•cio, o. in· 
dustria, favorecer a facilidade da co1respon· 
dencia; 6 tn.mbem uma questã.o de defesa 
nacional: a navegação mercante é o viveiro e 
a. reserva da marinho. militar. 

O orador declara. não ter a -intenção nem 
de apaixonar, nem de pt•olonga.r o debate . 

Não vacilla em acceitar qualquel' alvitre 
que 0<1. 3" discussão. votada. a emenda, suggira 
o ill ustre e distlncto relator do. Viação, que 
garanta. o Governo, mas nunca privando a 
Bahia o os demais Estados a que serve essa 
secção do Lloytl . 

Homem pratico, não póde comprehender 
como serâ possivel que possa haver serviço de 
navegação a vapor entre esses Est;l.dos, sem 
os auxílios, quando a secção do Lloyd, a ex· 
Companhia Rahiaoa, que tem 300 :000$ do 
Estaâo da. Bahia, 139:000$ da União, além 
de outros auxilias de outros Estados, não dá. 
absolutamente lucros . 

Mo1-ta essa companhia, o que receia é que 
surja quem faça o servioo, mas por preços 
eatupendos ; o que não se da com as compa.
nP.ias subvencionadas, que são obrigadas a 
ter uma tarifa vista. peJo Governo, app'rovada, 
modificada e fiscalizada, em bem ·do com
mercio, dos passageiros, do publico, em1im . 

Observa· que alludem ao facto de não ser 
muito para louvar o serviço do Lio;yd ; o 
orador já. foi o primeiro a ·censural-o, o anno 
passado, quando lastimou que o~ comman· 
dantes dos vapores dessa companhia. se re· 
ousassem a parai-os no porto da Amll.l'ração; 
mas deve esclarecer n espírito de seus col~ 
legas, fazendo- lh es sentir que a. se~ão a 
que se refere, e para a qual solicita a sub· 
venção, é toda especial; sua. séde é na Bahia, 
está actualmente contiad·a a. cidadã.o . tão 
competente que, por muitas solicitações, 
clei:x:ou suas fazendas ruraes e voltou a 
exercer o ca.l'go de gerente, que ha annos 
espontaneamente deixara. e de que se des· 
em penhara. de modo louvavel. . 

eitando o· ·nome do illustre general Dr. 
Souza. Dantas, 'não tem o \ntuito de ç~ns~rar 
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os seus dignos surcessores; e folga. de ver sua 
opinião apoiada. pela pala.vra. convicta e sin
cer!l do seu distincto amigo Dr. Paula. Clui
marães. 

Sente estar em desaccordo com o pr.-:stigioso 
relatol' d<l Commissão, o sympathico Dr. Ca
logeras, e com ojuriscon~nlto illustra Dr. 
Leovigildo Filgueiras, mas, como não se trata 
de questão jurirlica. em que S. Ex. :possa pôr 
em pr;üica sua. já. comprovada habil idade, não 
se arrcceia da.lucta, consciC', como está, de que 
S. Ex. ba ele perder essa campanha desde que 
os proprios que lhe são mais achegados hão 
de, com E:'stranheza, notar que s. Ex.,embora 
representante da. Nação, e~t~ divorcitl.!.io do 
inte!.'esse de seu Es tado. 

Reconhece a. desigualdade da lucta. , desde 
que para. contrapor a. essas !or<;:J.s está quem 
nada entende de d ireito; porém, que, no en· 
tretanto, defende imperterrito os direitos do 
pJvo, como estP. cterencteudo os· dos commer
cia.ntes, tios industriaes, de sua. terra mas 
niio só della como de outros Estados. ' 

A emenda é credora da. acceitação ainda 
dessa vez da Cama.ra. 

Si de um lado está a paixão ardent.<J, en
thasiasta pela. terra. extremecida, de outro 
lado não sabe que paixão estâ.. (Muito bem, 
muilo bem.) · · 

O Sr. Franeiseo Sá não dese
jando contrariar o proposito manifestado pela 
Camara. de accelerar a votação dos orÇa
mentos, não -viria á tribuna si a isso não fosse 
obrigado pela necessidade ele pedir a a.ttenção 
dos seus collegas para p.lgumas emend~s que 
apr~sentou e para algum9,s di::;posições do 
proJecto em discussão. . · 

Não ?. fará , porém, ~el!l primeiro apre· 
senta.r a honrada Commtssao de Orçamen to 
os protestos de reconhecimento da ba.ncad<J. 
cearense pela acolhida que deu á emendá, 
mandando transferir ao Estado !i!l Oearà as 
obras do reservatorio do· QuiX:ad_a, impondo 
ao governo est~lual o onus de aca.bal as. 

A exemplo do que fizeram a. França e a 
Inglaterra, o governo imperial em 1884 man
dou iniciar a. constr ucção de ~randes reser· 
vatorios, na. então província do Ceará.. 

Estas obras progrediram ~:empre, ate que, 
no começo do anno corrente, fol'am sus
pensas pelo Governo que a isso se viu obri· 
gado :pela politica da. ma.is se-vera economia 
que patrioticamente se impoz. . 

A situação, portanto, -veiu a ~er esta.· ou 
c~ntin~ar a. interrúpção, ou entregar a eon
tmnaçao das obras a. particulares ou deixar 

. que _o Estado assumisse o compromisso de 
termma.l-as. · · 

ll. primeira hypothese acarretaria a perda 
~as grandes obras já executadas e e; inuti· 
hza.ção de esforços tenazes, augmeuta.ndti os 

onu s a. que a União serã. obrigada em ,caso de 
tl!igello. . 

A segunda. hypothese tambem era. inaccei~ 
tavel, porque serviço desta na tur8za não 
!lóde s"Jr objecto d<) exploração particular. 

Não restava, por·tanto, outre. solução, 
sinão a Iembra.<la pela. represeli tação cea
rens~, isto é, transferir ao Governo do Es
tado as obras j à executadas. 

Outras emendas, porém pelo orador ·offe
recidas não mereceram. o assentimento da. 
iiJustradu. Commissão. 

Por este mo ti v o e ))orque referencias a. 
ellas foram feitas pelos oradores que inter
vieram no debate, està. na neces~idade de 
motival·as, fornecendo aos seus dignos col· 
legas elementos para que possam decidir 
com seguro crit~rio. 

A emenda. que manda transferir á a.dmi· 
nistração do Districto Federal o serviço de 
abastecimento d'agua, deveri<t mel'ecer todo 
o apoio da deputação respectiva. Este ser
viço é inquestionavelmente de caracter mu
nicipal e o ot'lldor não vê razão. para que 
serviços, que interessam exclusivamente à 
c\dade, estejam uns sob a direcção do go
verno municipal e outros sob a. do Governo 
Federal. · . 

A Commissão absteve-se de discutir a 
emenda, l imita ndo-se a. accentuar a sua. im
portancia., parecendo-lhe que. assumpto de 
tanta magnitude não deveria. ser tratado por 
occasião da. discussão dos Orçamentos. ; 

Discorda do entender da. ·eommissão, entre. 
tanto em-outra occa.sião. formulará. a. ques
tão, dando-lhe outra fórma. 

A proposito, admira-se que o alvitre da se
paração da Estrada. de Ferro Rio do Ouro da 
Inspec~oría de Obras PubliCil.S, :proposto pela 
Commtsoã.o, tenha so!Irido impugnação que 
resulta sem duvida de uma falsa a.precia.c:ão 
dos fins a que esta via-ferrea · est~ servindo. 

. ~· certo que ella foi construida para a.u
Xllla.r a. coustrucção das obras do abasteci
mento d'agua, mas concluidas estas ob'ras, 
está a. estrada presta.n1lo serviços de outra 
M~ft~. -

Isto é, aliás, de modo claro, accentuado pela. 
honrada. Commissão no seu parecer-. -,. 

Pel.a zona que atra.vessa e pelo seu traf~go, . 
constltue esta estrada um affiuente da Ce!t
tt-al e collccal a sob a direcção da Ceni.Ea.l 
seria, na sua qpiniíio, a melhor solução. · 

Ha ~inda. . r azões outras que aconselham a 
8epa.ração dos dons serviços, dandO-se á. 89-
tro.da. do Rio do Ouro uma. administr.~o au· · 
tonoma que faça. cessar o estado de desor- · 
ga.niza.ção e desordem em .que ella se acba.. 
· Está de inteiro acco!'do com aa demais dis· 
posições· do projecto, _ por ]sso abstém-se de. 
sobre ella.s fazer analyse, embora li~eira. . _·. 
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Occupar-se-lla, porém, de uma p~rte delle 
que provocon debate ; refere-se á auto:·ização 
dacla ao Governo para refol'lnar os serviço~ 
dos Co11reios. 

Eifeetivamente, o modo por que e inter
preta.da.ou mesmo por que está. formulada a 
disposição regimental que veda a creação 
ou suppressão de empregos,nas leis de meios, 
suscita duvidas. 

Assim, parece a o orador que melhor fõra 
votar as disposições referentes a Correios, em 
projecto em separado, consti tuindo um sys
tema. 

Mas ilesrle que estas disposições ·teem d8 

ser assim discutidas '' votadas, pede é. illus· 
trada. Commis•ão toda a attenção para a 
execução systematica do plano por ella for· 
mula.do de alal'gnr as attribuiÇ'ões conferidas 
ás sub-~.dministrações . 

Teve o orndor ainda a bonra de apresrntar 
emenda que v;sa. va esta.bel.~cer melhor ordem 
em um serv-iço dos mais importantes entl'e 
nós. 

Entretanto, os intuitos d·~ssa emenda não 
foram bem apreciaucs pelo nobre Deputado 
por Santa Catharina,que rlella se occupou. 

O serviço de fiscalização fie ernprez,ls que 
teem contra!!tos com o Governo esta. longe 
de corresponder aos grandes interesses pu· 
blicos, menos por culpa dos respectivos func· 
cionarios, do que pela propria organização 
do serviço. 

A falsa comprehensão do Eerviço de fisca· 
lização tem estabelecido relações de depen
dencía entre cs fnnccionarios fisca~s e as em· 
prezas fiscalizadas. 

A emenda que mereceu a critica do nobre 
Deputado não é, como se afig u rou á m~tioria 
da Commissão, materia. puramente reg-ula
mentar. 

E!la determina a obrigação dos tiscaes 
resitlírem na sede das empreza.s fiscalizadas, 
sem o que não 'Perceberão vencimentos e 
crea ainda áquelles funccionarios a ollri
gacã.o de apre~entarem relatorío 

Não é, portanto, uma di,;posição mera
mente regulamentar qus cabe ao Poder E:r· 
ecutivo, mas da cornpatencia elo Parlamento. 

Deseja. evitar~ relações d.e dependencia 
a que já SE\ referiu e que são incompativeis 
com a boa marcha. do serviço publico. 

Conclue, dizendo que, salvo divergencias 
secundarias, se JesvaDeceria de subscrever 
este trabalho e tem prazer em repetir tudo 
quanto se tem dito no correr do debate, sobre 
a competeocia com que está elle escripio, o 
que revela o grande merito de seu autor. 
(Muito vem ; muito bem.} 

Fica a discussão adiada pel~. hora. 

O §1~. Pre!!llidente-Antes de ]}assar 
no expediente, a Mesa v<le da.r o resultado do 
exame feito sobre 3.3 emendas npresentadus 
ao Orçamento do Minísterio da Fazenda, 
dentro do prazo regimental. 

No primeiro dia, de tres emendas apresen· 
t:ula.s, não pôde ser acwíto. a referente á 
Alfandega da Bahia e assignada. pelo Sr. 
CoelhoCintra. (Li'!.} 

As emendas offerecidas no segundo dia 
foram todas acceitas pela Mesa.. No terceiro 
dia foi apresentada pelo Sr. lrineu Machado 
uma emenda que tambem não foi acceita e 
que diz o seguinte. (U.) 

As outras emendas que foram acceitas pela 
Mesa vão sr.r enviadas a Commissão pa.ra. dar 
o seu parecer. 

Previno aos Srs. Deputados que termínar,,m 
hoje os cinco dias marcados pelo Regimento 
para. apresentaç.ão de emendas ao Orçamento 
do Ministerio de Guerr:t . Essas emendas viio 
ser esluiladas pela Mesa, ~fim de serem en
viadas á res])cctiva Commissão. 

O Sr. Antero Botelho (servindo 
de 1" &creta 1·io) procedo á leitura do :;e
guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 

Do Sr. l' s~.cretario do Senado, de 3 do 
corrente, communicando que, nesta data, o 
Senado enviou á sancção presidencial os auto
tographos da resolução do Cong1·esso Nacional 
autorizando o Poder Execut.ivo a conceder ao 
Dr. Fernando Terra. assistente de clinica 
dermato.~yphiligrnphica da Faculdade de Me· 
dicina do Rio de Janeiro, seis mezes de li
cença., com ordenado, para tratamento de sua 
Sal<de.-Int eirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, corn
municando qne. nessa data, o Senado enviou 
a sanc~ão "Presidencial os autographos da re
solução do Congresso Nacional, isentando de 
pagamento de quarsquer direitos, ne1. Alran
dega d'1 Capital Federal, dous volumes im
portados pelo pintor Victor Meirelles de -
Lima, contendo a tela e as tintas para a pin
tura. do panoi·a.ma representantlo o descobri
mento do Brazil.-lnteiraua. 

Requerimento de Manoel Joaquim Ferreira, 
porteiro da e:-(tincta In•pectoria de Fiscali
zação das Estradas de Ferro, pedindo um 
anno de licença.-A' Commi>sã.o de Petições 
e Poderes. 

Vão a imprimir as seguintes 
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REDA.C\'.ÕES 

N. 164 A - 1899 
Redacç,ro do projecto n . 164. deste am~o. que 

;tutori~a o Poder Executivo a readmittir no 
logar ·de 1..'' official da Sec1·etaria da Justiça 
e Negocias Intetio1·es, ficando a.ddido ao 
respectivo quad1·o atd que, om virtude de 
'Vaga, possa reverter ao serciço, o cidadao 
A ugv.sto Henrique de Almeida 

O Congresso Nacional decret.-l. : 
Art. 1.' E' o Poder Executivo autorizado 

;c readmittir no Ioga r de lo officia.l da Secre
tar-ia da Jugtiça. e Negocios Interiores o ci 
dadão Augusto Henrique de Almeida, ficando 
addirlo ao respectivo quadro ate que, em vir· 
tude de ve.ga, pos..oa. a. elle reverter. 

Paragrapbo unico. O Gover no abrirá os 
creditos necessarios para a execução desta 
lei. 

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

Sala das çommissões, 4de outubro de 1899. 
- F. Tolenlino. - Artlaw Peixoto. 

N. li8 A - 1899 
Redacção final do projeclo n , 178, deste anno, 

que aulori:;a o Poder E xacuti!)o a man dar 
p a,qar ao ex· f' sargento do corpo de ope·ra4 
rio.~ militares do Arsenal d e G11en·a da Ca
p ital Ferlera l , Augusto Ca11dido Pereira 
B<tptista de Oliveira, a imp:~rtancia d e' gra
t ificação de engajado, desde 7 de de.::emóro 
r/e 1889 atl! a data em que te1)e baixa do 
serDiço . 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar &. 1.° Fica c; Poder Executivo autori

zaria a. m andar pagar ao ex·l' sargento do 
corpo de operarias militares do Arseoal de 
Guerra da Gapital Federal, Augu st o Candido 
Pereira Baptista de Oliveira, a importancia. 
da gratificação de engajado,desde 7 de dezem
bro de 1889 a tê a data em que teve baixa do 
ser viço. 

Art . 2 . ' Revogam-~e as disposiçlles em 1 
eontrario. 

Sala. uas commissões, 4 de outubro de 1899. 
- F . Tolentino. - A1'thu r Peixoto. 

N. 187 A-·1899 
Redacç<1o final do projectQ n. 187, deste anno, 

r[ l1C autori.::a o Poder E xecutioo a conceder 
ao 4·• escriptum:Ío da Alfandega de Mandos, 
Berrmrdo Peretra. de Berredo um armo de 
licença com. ordenaào para t;·at.amento de 
saude 

O Coogresso Nacional resolve: 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autorizado 

a conceder ao 4' escriptura.rio da Alfandega. 
Camarn. Y. Vl 

de Manáos, Bernardo Pereira. de Berredo, um 
anno de liceoça com ordenado para. trata
mento de sa.udP.. 

Art. 2 .• Revogam-se a.s disposiçi.íes em 
con trario. 

sala. das commissões, 4 de outubro de 1899, 
- F . Tolentino. -Arthur Peia-:oto. 

Vae a imprimir o S9g1iinte 

PARECER. 

N. 54~1899 

ln defere.o requerimento do aJumno da Escola 
Prepar-atorü do Rio P ard(),Octavio Pitttluga, 
que pede trans{erancia para a E3coZa Na-oal 

A Commissão de Marinha e Guerra, ã. qual 
foi presente o r equerimento do alumno da 
Escola Preparatoria. do Rio Pardo, Octa.vio 
Pitaluga, solicitando ser transferido para a 
Escola Naval. é de parecer. attendendo ter o 
supplicante 19 annos de idade, segundo se 
evidencia da s•ta certidão de ida le, que seja 
negada a transferencia soli.cita.da, porquanto 
o § 3• do art. 6• do regulamento da citada 
Escola Naval exiga, para. a respectiva. matri
cula, t er idt\de comprehendida entL-e 14 a 18 
aunos. 

Sala-das Commissões,3 de outubro de 1899. 
- Henr ique Va.Uadares, presidente.- Albu
I[IJerque SereJI, rela.tor. - Joiio Dantas Filho.
A.ugusto ClementirnJ. 

Vão <t imprimir os seguio.tes 

PARECERES 

N. 70 B-1899 

Emen d(t do Sen :tdo ao ptojecto n. 70 A, da 
Ca.m<Lr ..r. dos Deputados, que autori:;a o 
Poder Exectctiw a conceder a.os officiaes e 
pr<tças do exercito, q ue ~·eq~tererem matri
cttla nos Íllst i tv.los de <nsi>to militar, dit· 
pensa da idade ezigida nos 1·egulamen tos 
ate hoje em 'l>igor, e a coneeder mai$. um 
anno pa1·a completarem os estudos pr.epa
·rator-ios a t'dos os alumn os e ex -alumnos 
que houver"·m por qualqtce1· causa excedido 
o prazo r egulamenta r marcado para esses 
esLu:los. 

A Com missão de. Ma.rinha e Gue~ra e de . 
parecer que seja approvada a emend~ do Se· 
nado ao projecto da Cama.ra dos Deputados, 
n. 65, do c01•r ente anno. 

Sala. das Commissõe~, 3 de outubr o de 1899. 
-Henrique Valladares, presidente. - Albu
querqu e Ser~io . -Jotio Dantas Filho.-A-ugus
to Clemerctino, 

s 
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Operado convenientemente pelQ Dr. AlTaro 
Caminha Tavares da. Silva, a.chn.-se completa
mente restabelecido, s~gundo o nttestam o 
refet•ido medico e diver::;os outros facultativos, 
cujos attesta:dos acompanham o r equerimento. 

Ptojecto 11, 70 A , de 1899, da Oamara dn 
Deptttad<Js, que aulori~ t o Poder Executivo 
a conc~der Ms o(ficiaes e pl'CJ.Ça$ do ex
e2·cito, qtte Teque,·erem m atricHla aos insti
tutos de ensino militar, dispensa de 
id'lde, exigidá MS reg !(~amentos ate hoje 
em v igw, e a concede1· m ris t1m amto 
paro~ C)mpletarem os estudos prepm·atol·ios 
a todos os alunmos e ox-alumHos q11e hou-
1lerem, por qualquer cat~sa, excedido o 
prctzo ?'egulamerl/a!' mcwcado para esses 
e.studos . 

Não é um fa('to novo a rev~rsüo ·d rl officiaes 
de marinha, accommettidos de hernias ingui
na~s , submettidos á op2ração d•< cur<t radi_. 
cal, ficarem completamente restabelecidos e 
promptos para. o serviço activo. · 

O aspirante a guarda-marinh~ Tiburcio 
Gomes Carneiro, julgado incap:~z pa.ra o ser
viço da. arma-ia por sofl'rer de uma hernia 

O Congresso Nacional decreta.: inguina.l, uma vez opera.õo, toi ins1 ecciona.do, 
Art. 1.• Fica. 0 Podt:lr Executivo autorizado jnigado prompto e admitticlo á matricula na. 

Escola Naval. como aspit•ante. 
a conceder aos officíaes e praç»s do exercito, .Facto identico se deu ultimamente com o 
que r equel·erem matricula nos instítu- machinista José Affonso Barcellos, como se 
tos .de ensino militar, d ispensa de i·~ar!e vel'ifica da informação t>restn"dn pelo in!:<pe· 
exigid;t ncs regulamentos até hoje em ctor de saude naval, o coutra-almirante Dr. 
v igor. - . Jos~ Pereira Guimarães. 

Art. 2.• E' o Governo igualmente autori· Nestes termos, a Commissão de :vrarinba. e 
zado a. conceder mais um anno, para eomple- Guerra, considerando ser de inteira justiça o 
tarem os estudos preparatorios, a. totlos os que r '.:quer 0 ca.pitão.teuente João Augusto 
alumnos e ex-al mBDO!I que houverem, por Delphim Perei1-a., é de parecer que sej a. 0 seu 
qualquer cama, excedido o prazo r egalamen- requerim~nto def1:rido, e neste sentido olfe. 
ta.r marcado para es~es estudos. rece á consideração d<~. camnra o seguinte 

Art. 3.• Revogam·~e as disposições em con· nroJ'ecto de lei: · 
traria. " 

Ca.mara. dos Deputados, 2 de setembro de O Congresso Nacional decreta: 
1899. - Çarlos "Va.z de Mello, Presidente.- At•tigo unlco. E' o P oder Executivo autori-
Carlos A ugusto Valente de Novaes, 1• Secre- zado a reverter para o set•viço a,ctivo da. 
tario . - Arthttr A mbrosino Heredia d e Sd, 3• a.rma.dà o ca.pitão-tenen te r eformado João Au· 
Secretario, servindo de 2•. · guslo De1phim Pereira, depois de submettido 

a conveniente inspecçio de saudo ; revogadas 
as disposições em contrario. E menda. do S~rtado ao projtcto l'l, 70 A, de 

1899, da Camara dos Dept!tados 

Art . 1.• Depois das palavras-Fica. o Go
verno autorizado- a.ccresceute-se- durante 
quatro anuas. 

Senado Federal, 29 de setembro de 1899.
Francisco de Assis R osa e Silva, Presidente do 
Senado. - Alberto hse Gonçal'f!es, 2• Secre
tario, servindo do 1•.- Hen,·ique da Silva 
Coutinlw, 3·> Sacretario, servindo de 2".- Tho
wa.z lJelfino, servindo de 3• Secrelario.
Gustavo R icha1·d, servindo de 4• Secretario. 

N. 192-1899 

Sala das Commissões, 3 de outubro de 1899. 
-Henrique Vo:lladares, presidente.-Augu.sto 
Clementi11o, relator.- Albugue!"gu~ &rejo.-
loií.o Dantas Filho. . 

N. 193-1891> 

Atltori.::a o Poder E:recutioo a reintegra,- no 
serviço acti-vo da armada, no posto etfectivo 
de capitiio de fragata e cla.ssifico.çcío no ! Ua
dro especial do co.,.po docente, o capitão de 
fragata graduado · Fhmcisco Augusto de 
Paiva Bueno Brandcro · 

A' Commissão de Ma.rinha. e Guerra foi pre
Autori.i'a o Poder E:cecuti,o a relleTte~· paTa o sente um requerimento do Sr. capitão de fra

sen>iço activo da armada. o capitiio-tenente gata graduado Francisco .AU$'USto de Paiva. 
r e{o'frl1ado Joüo .Augusto Delphim Pereira · Bueno Brandão, em que solicrta do Congresso 

Nacional a sua reintegração nó serviço acti-
0 capitão-tenente joão Augusto Delp1-im vo da. armada, no posto effeetivo de capitão 

Pereira !oi reformado, por decreto de 10 de de fragata e cla!lsificaçã.o no quadro especial 
. c agosto de 1896, por ter sido considerado, me- dos officiaes que servem no corpo docente 
"dii~.teinspecção de saude, incapaz do serviço da. Escola. Naval. 
a.étfvo da armada, por sotrrer de uma. bernia A Commissão, depois de estudo minucioso 

· in~i!JO:-cscrotal esquerda. do assumpto e_deante da, brtlhante fé de oftl. 
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cio do req_uerentG, que consigna serviços re• 
levantes prestados na. guerra do Paragua.y, 
onde com distincção tomou parte em quasi 
todos os combates na.vaes e, na. p<~.z, tendo 
desempenhado diversas commissões, conquis
tado por concurso uma cadeír<L na Escola Na
val, .de que é lenb cathedratico, ó de parecer 
que seja deferido o seu requerimento e neste 
sentido offerece à consideração da. Camn.ra o 
seguinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uni co. E' o Pcde1• Execlltivo autori· 

zado a. reintegrar no serviço· activo da. ar
mada, no posto effecti vo de capitiío de fragata 
e classificação no quadro especial dos officiaes 
que servem no corpo docent.e h E~cola 
Naval, o capitão de ft·agata gradmvio Fran
cisco Augusto de Paiva. Bueno Ernndã.o; revo
gadas as disposições em contra. rio. 

Sala. das Com missões, 2 de outubro ele 1899, 
-Henrique Valla·iares, pr:lSÍ(lente,-A!tgusto 
Clementinry, relator.-Alb1u7uO·que Scrajo.
João Dantas Filho.- Rodolpho Pl(ixúa, Esta
belecido o precedente das reversões, o suppli· 
cante está no caso de ser attendido, por
quanto é um ofil.cial dislincto, que tem 
prestado ao paiz importantes serviços de 
guerra e de paz. Aecresco, o.lnda, que sua 
re-versão ao quadro especial dos·omcia.es da 
ar~a.da não dará. Ioga r a. ncuhuma. aggre
gaçao. 

Foram aJ)reserlta~as na !essilo de 4 de ou
tubro, ao projecto n. 181, de 18Q9, 1!xa.ndo a 
despeza_ do Mintsterio da Guerra, para o 
exercício de 1900, as seguintes 

E~Il!lNDA.S 

Ao projecto n. JBJ, de 1899 

A!_ rubrica Il, diga.se:-Etapas-11 :325$220 
raçoes de 1$500 (média. annual) 16.987:830$000. 

A' rubrica !5:- Eleve-S() a 1.000:000$, 
sendo 30:000$ destinados ú.s obras e re
paPos_ url?entfs de que carece o quartel de 
s. Joao d B:l~Rey, Estado de Minas Geraes. 

Additivos. 

. Art. O Governo revel'á, na. vigenci& desta 
le<. as ta.bella.s de gratificaçõe~ de e:x:ercicio e 
abon~ de ajuda. de custo uos officiaes do 
ex_erctto, tornando·:•s mais equitativas e ap~ 
pltca.veis aos officiaes do quadro e classes 
annexas da armada, conforme dispõe o art. 85 
da co.nstitu!ção Federal e art. ao, ns. 2 e 3, 
da le1 n. 247, de 15 de dezembro de 1894. 

Art. O _Gove~no fica. autorizado a arren
dar, na VIgenma. desta lei, o~ c!l-mj?os !lUB 

possue no Rio Grande do Sul, menos os 
rincõ€S de· S. Vicente e S. Gabriel, e a ven
der as fazendas nacionacs sitas no Estado de 
Minas Gerae~. para com o producto do arren
damento e alienação c;tabelecet~ coudela.rias 
milit<u·es nos E~tados do Rto Grande do Sul, 
Paraná e no Triangulo Mineiro ou sul de 
Minas. 

Art. Será. abünada, na. vigcncía desta lei, 
commissio activa aos ofliciaes que dirigirem 
ou desempenharem os serviços enumerados 
pelo§ 1, do art. 27 do decreto n. 946 A, de 
I de novembro de 1890. 

Art. Fica o Governo autorizado a. reorga
nizar, nll. vigencia. desta lei, as coionias mili
tares e expedir o raspectlvo regulamento, 
que aera formulado sob a;; seguintes bases; 

a) as colonias militares são destinadas a 
gt1arda e defe~a das fronteiras, á catechese 
dos indtos, ao rlesenvolvimento e protecção 
da navegação fluvial, á exploração agrícola e 
das industrias que possam prosperar dentro 
das respectivas zonas, sobretudo da pastoril, 
que merecerá a maior solicitude dos directo
res das alludidas colonias, os quaes serão 
sempre officiaes effectivos do exercito; 

b) creação, .:em augmento de despeza., d11. 
superintendencia geral da. colonisação, que 
ficara. a cargo da.2J secção do estado·maior 
tlo exercito ; · 

c) ligação das colonias existentes por es
tradas de rodagem 1 carroça.veis ou de car· 
gúeíros; 

d) nenhuma colonia serà fundada antes da 
comtrucçãu da estrada, que a ligue ao sys
tema; 

e) as colonias formarão duas ordens pa.ral
lelas, mais ou menos equidistantes. 

A primeira, guarda avançada. da fronteira, 
será. composta. de colonias militares e de 
furça armada, a qual se empregará. ta.m~em 
nos trabalhos da agricultura e industria pas-
toril. . · 

A S:Jgund~l constará. de eolonias ·mixtas: 
militar, agrícola , iodustrial e correccionaes. 

Art. o· Governo .fica. autorizado a mandar 
proceder, na vigencia desta lei, &os. estudes 
necessaríos á construcçã.o 11rgeute de uma 
ferro-via que ligue o Estado do Paraná. ao de. 
Matto Grc sso, a qual será ieita por praçàs dos 
batnlhôes de enge(lheíros, sob a dlrecçã.o de 
engenheiros militares • 

Art. Fica, ainda, autorizado a fortificar 
o f~cho ~os mot·ros, em Matto Grosso, e ~ 
reconstrUir o forte de Coimbra. · 

Sa.1a das sessões, 4 de outubro de 1899-.-
Rodolpho Paixão. · 

Accrescente-se onde convier : < Fica conee
dida ao ·chefe do Gabinete da Direcçao t;krhl 
de Sa.ude do Exercito, pela aocumula~ão do' 
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cargo de secretario do Conselho Superior de 
Saude, a. gr,, tüicaçâ.o especial de I :200$ 
annuaes. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1899.
Diogo Fortuna.-Bra,;ilio da Lu::..- Paula 
Guimarães, 

Ao n. lO, do &rt. 1•: Supprima-S9 a con
signação para addidos militares na America. 

Snla das sessões, 4 de (Utubro de 1899.-
Augusto Montencgro, ' 

A' verba-Ob1•as Militares-accrescente-se : 
550:000$ para a construcção de officinas, 
arma.zens e mais rlependencias do estabeleci
mento resultante <la fusão do Laboratorio 
Pyrotecbnico rlo Campinho e da Fabricn. de 
Cartu chos do Renleogo. e para. a acquisiçã.o 
de um terreno adjacente a esta fabrica.. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1899.-
Heaf'igtte Valladares. · 

Adclitivo: 

Art. Fica o Governo autorizado: 
1•. A realizar a fusão do Laboratorio Pyro

technico do Campinho, e da Fabrica de Car
tuchos do Realengo, expedindo novo regula
mento, pelo qual seja aproveitado o pessoal 
administrativo e artístico dos dous estabele
cimentos, cooiorme as necessidades do ser
-viço; 

2.• A maodar construir as officinas,._at·· 
mazens e ma.is dcpendencias que forem ne
cessa.rias, para que o serviço do novo esta
belecimento se faça em con,Jições satisfacto
rias o sem risco, quer para os edificios, q"!ler 
para o pessoal nelles empreg&,do e para a po-

. pulação da localidade. 
3.• A adquirir o terreno adjacente á Fa

brica de Cartuchos, para. desenvolvimento do 
novo estabelecimento, podendo fazer a res
p ectiva. desapropriação, de accôrdo com o 
disposto no decreto n. 816, de lO de julho de 
1855 e no regulamento de 27 de outubro do 
mesmo anno. 

Sala das sessões, 4 de outubro de 1899 _
Henrique Valladares. 

A' -verba-Insh'ucçã.o Militar- Accrescen
te-se: - Para acquisição de inst1·umentos 
destinados ao serviço geodesieo a ca.rgo do 
estado-maior do exercito e <Parias ao pessoal 
-50:$000000. 

Supprimam-se as verbas para bibliothe
ca.rio (ordenado e gratificaçã.o) nos institutos 
"de ensino militar, cargos que passarão a ser 
exercidos pelos otllciaes que excedem do 
quadro, 

Supprimn.m-se as verbas para premio a. 
trabalhos dida.cticos e a destinada a gratifica
ÇÕeS pela. regencia de t urmas snpplementares 
de alumuos das escolas e Collegio Militar. 

Sa.h das sessões, 4 de outubro de 1899. 

O Sr. President-e- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanhã. a. 
seguinte ordem do dia: _., 

P parte (at~ 2 horas, ou antes): 
Discussão uoica do projecto n. I 85 B, de 

1899, com parecer sobre emenda otrerecida 
na 3" discussão do -projecto n. !6q, deste 
anno, que determina que as legações do 
Brazil em Venezuela, no Japft.O e no Equador 
e Colnmbia, sejam regidas por encarregados 
de negocios effectivos, sem secretaries, e dá. 
outras providem:ia.s; 

3" discussão do projecto n. 15i C, ile.l899, 
com parecer sobre emenda p~ra. a. 3' discus
são do projecto n. 151 B, deste anno, que 
fixa a despez,l lio Ministerio das Relações 
Exteriores pa.ra o a.nno de 1900; 

3;. discussão do projecto n. 147 A, de 1899, 
concedeouo licença. de um mez para o Presi
dente da. Republira. na. fôrma do art. 4~ da. 
Constitulçã.o. retirar-ee para. fóra. do :pa.1z, e 
autoriza. o Pouer Executivo a abrir os credi
tos par<~. occorrer as despezas de representa
ção com a viagem do Presidente da Repu
blica. ã. Republica Argentina, com pareceres 
das Commissões de Legislação, Constituição 
e Justiça. e de Orçamento; 

sa discussão do proj<?cto n. 185, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a considerar 
interrompidos por tres annos os prazos do 
cootracto celebrado com a Companhia Viação 
Fen-ea. e Fluvbl rio Tocantins c Aragaaya, 
para a construcção da linha de Alcobaça á. 
praia. da Rainha, par a o fim rle ser revisto o 
traçado desta estrada, reduzindo o seu des
envolvimento; 

Continuação da 2• di~cussão do projecto 
n. 177, de 1899, estabelecendo o processo de 
arrecadação dos impostos de consumo. 

2' pa rte (ás 2 horas, ou antes): 
continuação da 2• discussão do projecto 

n. 133, de 1899, com o parecer sobre as 
emendas offerecirtas para. a 2~ rliscussão do 
projccto n. 133, deste anuo, ftxan1o .a des
peza do Minlsterio da Industria, VIação e 
Obras Publicas, para o exercício de 1900. 

Levanta-se a ~essão ás 3 horas e 50 minu· 
tos da. tarde. 
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111" SESSÃO E:l! 5 DE OUT UlJRO DE 18~\) 

Presidenci.t do.; Srs. -r t.; de Mdlo (P,·c&ide" te), 
A ngeZo Neto ( .fo Secretario) , Car l os d~ No~ 
-oacs (f• Secretario) e V..1z de Mello (P1·est· 
dente) . 

E se111 t!lluso. os Srl. Henrique Yallado.rlls, 
Augusto ~:<overo, Herclllnno Jlandelra. Mar
u,,s Junior, Moreira. A lve~. Juvcnclo de 
Aguiar, Pt.>d ro i'ornambueo, Oeminia.no Bra.. 
zil, Felisbellu Fr~ire, Rodr igues Lima:• Pa~· 
nh0s Monte negro, Oionysio C~rque1ra,. P1· 
nheiro J unior, Leonel Loret1, Agostmho 
Vida!, Deoclecia.no de Souza Ber nardes Dias, 
Antonio Zachari9.S, 1«3dolp_o Pa.ixã..o, Costa 
Junior, Francisco Alencastro e Campos Car-
~e~ . 

E' lida e sem d~bate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Ao meio-dia procede-se â. cha!Da.da, á qual 
responuem os Srs. Vaz de Melto,. Carlos de 
Novaes. Angelo Neto, Enéas Martms •. Se::-ze
dello Corrêa , Luiz Domingues, Vtvetro~, 
Edu:1r.:lo de Berrêdo, Cunha. Mar~íns , Am· 
zio de Abreu, Marcos de ArauJO, P~ro 
Borges, Torres Portugal , lldefonso Lima, 
Francisco Si, Frederico Borges, Tavares _de PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 
Ly"ra, Francisco Uu~gel, Elor d_e Souza,_ Trm · 
da de, E rmirio Coutmho. Terxetra de Sa, Co~· E' annunciada a discussão uníca. do pro-. 
l ho Cintr'a, Co!'nelio da Fonseca, Arthur Pel- jecto 0 165 R de 1899 com parecer sobre a 
:xoio, Amphilophio, Timotbeo da Costa., Au-;- emenda o:tfere<{lda na 3• discussão do pro· 
gusto de Vasconcellos, Raul Bnrrozo, Sa jecto n. 165, deste anno, que determina que 
Freire, Nilo Peçanha, <Silva Castro,_ Erne~to as legações do Brazil em Venezuela, no Japão 
BI'a.zilio, Mayrink , Calo_ger as, Joao L~Jz, e nu Equador e Columb1a. sejam regid.as por 
Monteiro de Barros, Henrtqua Vaz, FranCISCO encarreg.:1.uos de negocies etrectivos, sem se
Veiga, Alfref.o Pinto •. Alvaro Bote!ho, Leo- cretarios, e dã. outras pr-ovidencias. 
nel Filho, Ferreira Prres, Lamoumer G<?do· Ninguem podindo a. palavra, é encerr ada. 
fredo , Rodolpho Abreu, Augusto Clementmo, a. d.iscussão e adiada a vot ação. 
Olega.rio Ma.cie l, P a.Uua Rezende, Luiz ~I';'· E' annuncinda a :3• discu ssão do projecto 
cquer,Ce~ario de Freitas, Al fredo Elhs, OVId~o d 

899 
b d 

Abr.~ontcs. Luiz Aclol!Jh'l, Cn l'<\cc1olo, Brazrlio n. 151 (.\ e I , com p~trecer so re emen a. 
da Luz. La.rn"nh>< L in ., Paula. Ra.rnos, t?ran· para a 3". discus:;<i.o do projecte n. 151 B,ctes te 
cisco Tolentin<>, Pedt·o Fer1•eir,1, Diogo For· anno. qne fi xa. a des!)cza. do Minister io das 
tuna. e Vespa::>iano de Albuquerque. Relações Exteriores, para o anuo de 1900. 

Ninguem pedindo a. palavra é encerr ada a 
Abre-se a ses~ão ; discus;ão e a.diad<l. a votação. · 
Dú xam de comparecer com cn usa partici · E' an.nunciada a 3" discussiio do projecto 

pafi a. os Sr~. Urbano Santo,, Julio ~e Mello. n. 147 A, de 189'.J , coacedendo lict'no;:a. de um 
Silvl\ Mariz, Her edia. ·1e Sà. E•lg-t-.mo Tourt· mez pat•au Pr·esiriente da. 1-tepublica , n a fór· 
nho, Silverio Nery, Carlos Mar c llino, Theo- ma do art. 45 da Constitu.ção, reura.r se 
tonio 1\e Brito, Pe•lro 1. hermont, Ma tia para. fóra. do pa.IZ, e aut · .· ri~a o Poder Ex:· 
Bac3llar Ro\ll'igues Fernandes, Gn• ddba. ecuüvo a abrir llS creditas para. occu1-re r a! 
Mourão ' Elias Martins, Jo..'<é Avelino, Mari- despez,,s ua representação cow a. -viagem do . 
nho cfe 'Audrarle • .losé p.,r egrinu, Appdonio PJ·esideute da. Repubhca á Republica Argen
Zenayrles, Jo-é Mariano, João Vieira, Fereil•a. tina; com p.u-ecet•es das Comtuissões de Le· 
de Lyra., Rocha c avatcaote, .::Cudides M~lta, gístação, Com;tituiçào e· Justiça e de Orça-· 
Araujo Góes, 01yrup10 Campos, Jayme Vtllas mento . 
Boa~, Aristides de Que iroz, Joã.o Dantas . Fi· Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a 
lho Marcolino Moura., Torquato .Moreu·a, discussão e adiada a votação. 
Xa~ier ria Silveira, Belisar•o d,e Souza. E:r:ico E' annun~iada a ga discu:;são do projecto 
Coelho, Jullo Santos, Ba.~·ros Fram:o Jun~or, 1 n. 185, de 1899, autorizando o Poder Ex:
Urbano Marcondes, Pc1ulu;o d~ Souza Jumor~ ecu t ivo a considerar interrompidos por ~res 
campo li na, Carvalho. Mourao, Gon~l !e• annos os pra.zos do contracto celebrado com a. 
Ramo~. lldefons? Alv1m, Jacob U.a. Pa.1xao, companhia Viação Ferrea e Fluvial do To
Oct~vlano de Br_!tO, Telles ~e Men~zes, Theo~ ca.ntins e Araguaya, para a. construcQão d& 
t omo de. Maga.~haes, Nogue1ra Jamor , Ma~oel linha. de Alcobaça á -praia. da Rainha, ·para. o 
F ulgencw, ~mdolph? Caetano, Lamartme, fim de ser revisto o traçado desta. estra.da.,re
Al vares R_ub~ao, Dom1ngues de castro, Dmo duzindo o seu desenvol vimento. 
Bueno, Oltvetra Braga., Bueno de Andrada, . . . 
Adolpho Gordo, Cincinato Braga, Arthur . Nm~uem pedmdo a. pa.la_!ra, e encerrada a. 
Diederichsen Rodolpho Miranda Alves dG d1scus:são e adtada. a votaçao. 
C astro Leopoldo Jar·lim, Mello Res.o, Xavier E' annuncía.da a. cootmuação· da 2• dis· 
do Val'le, Laur o Müller,Pliuío Casado, Appa· cu ssão.do projecto n . 177,de _1899, ~tabele· 
ricío Mariense, Aureliano Barbosa., Py Crespo, cendo o processo de a.rreco.daçao dos 11npostos 
Cassiano do Nascimento e 1\_zevedo Sodre . deco~sumo . 
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o Sr. Presidente-Tem a pala:vra. vimento d~t. industria nacionaL Não pôde, 
o SL', Luiz Adolpbo. porám, dar a sua approvação ao systema,.que 

orn. inaugura o projJcto, de dotar-se o Go· 
O Sr. Luiz Adolpbo, ap:.sar de vernode diversas leis de receita, J.lOis a ca

reconhecer a inutilidade dos seus esforços no mara não ignol'il. que alem do proJecto pro· 
sentido de impedir a passag~m de um pl:"oje· priamente da recr.ita, acham-se em discllssão 
cto de lei tã.o inconveniente e vexatorio, vem, outras l8iS de impóstos de ·importaiicia não 
todavia, no desemp~nho de seu devc;r de do- mencs trans~endental, co-no o actual e o pro
fender o dir.Jito dos contribuint9s, oppar ai-. jecto n. 160, da Tarifa das Al{anrieg~s;. 
gumas considera-ções tendentes a csclaracer a 0. filll e evidentemente surprchendcr a. vo
Camara sobre as di versas disposiçõss do pro- tação da camara sem o exame e o estudo 
jeeto em discussão. - acurado que se tornam matcrialm~ntc im· 

Não tem o ora•lor a -velleidade de suppor possivcis nos ultimos dias de.sessão e perante 
qu0 as suas obscrva,ções po~sam concorrer 0 grand:J numero dcJ leis orçamentarias em 
:para modificar o projecto: já o Governo, pelo andamento. 
orgão elo Sr. D;;putarlo Nilo Peçanhn, vciu E' verdade que elill897à Tarifa foi tambem 
declarar que punha a s.pprovação do projecto apresentada nos ultimas dias conjunctamente 
no terreno da confiança politiea, e, portanto, com a lei de receita, mas o trabalho da Com
qualqu'3r rasistencio. no intuito de sustar o missão tinha sido diariamente communicado 
movimento accelerado desta machina. tribu- á imprensa e, quando veia á Cs.ma.ra o pro· 
taria. só poderá accarretaP o esmagamento jecto, eram jâ. conhecidas as suas disposições, 
dos elementos adversos, tal é a velocidade de não sô do commercio como dos fabricantes e 
que vem animada. ic(lustrio.es que haviam acompanhado com 

Estranha, entretanto, que o Governo tenha interesse a sua elaboração. 
ta.ntanecessidad:~ dos novos impostos, quando Entretanto, e. Ca.mera. vê-se actualménte 
o Ministt·o da Fazenda, já. na proposta da tomada de sorpresa com tres leis de impostos, 
receita, jà. no relatorio que acaba de ser dis- cada qual da mais alta gravidll.de, sem tér 

· tribuido, declara positivamente que o Gõ- nem tempo, nem a necessaria isenção f~a 
verno tem os recursos necGssa.rios para a animo para. entrar na sul'!. apreciàção e es

. satisfação rle todos os encargos da Nação e tudo, porque a questão esta colloca.dà no ter
essa declaração é acompanhada de umó. ex:po- rena da confiança politica.! 
sição contendo os elomentos da arrecadação 
do ultimo exercido, sufficientes, na opinião d() O ora.dor vae mandar á Mesa diversas 
s. Ex., Jlará. fornecer ao Thesouro os recursos emendas no sentido das considerações que 
de que carece. acaba de ex pender e uo intuito de expurgar 

Quer a. Jlro:posta do Governo, quer 0 pro- o projecto da.S disposições draconianas quê 
je.êto de r cceitq., subrnettido á consideração da nelle existem. 
Cãs~ .• quer 0 ·relatorio do Ministro da. Fa- Disse o Sr. Ministro da Fazenda, ria intl'o
zenda, nenhum desses documentos refere-se ducção do seu relatorio, que a p~litica de ex' 
ao augrnento dos impostos e nem a. saa ex;. pedientes ti a politica da mascara, com que se 
tensão ás mercadorias de que cogita 0 pro- procJtra occultar ao pai.= os seus pl'OJá"Íós males 
jccto, . _ e,entl'etanto,quem procurar nes;;:e documento 

o orador não póde, :portanto, compreh:mder umn referencia siquer ás mais importantes 
como, diante àa. perspe~tiva dos saldts orca- operações realizadas na sua pastá ficará 
mentarios esperados pelo Govel'no dentro dcs admirado do silencio ã.bsoluto ém que S. Ex. 
recursos ministrados pela lei orçamentaria. se manteve. 
de 1898, a Cam.ara -possa a~sumir a responsa- O orador, porém, não quer anteciparconsi· 
bilidade de offereccr ao Poder Executivo a derações nesse sentido e agua.l'da a 3• discils· 
somniá de impostos que vem indicada no são do Orçamento da Fazenda para . peair ao 
'Projeeto. digno relator alguns esclárecimentos sobre 

Deante da situação prospera. e lisongeira os pontos obscuros desse documento. 
que. a proposta. do Governo indica, de ante Diz que o republie..Tn.o pa;· ú1.dole, .tm:. educa· 
dos termos claros c positivos do rela,torio çâo e por pri11cipio, como se declará o Sr. Mi· 
do Sr. Ministro dn. Fazenda, acha inexplica- nistró da Faze.nda, que tem {e absoluta. em que 
vel a exigeucia dos novos im:postcs e a ag- todas as difficuldarl,es só poàem ter sóluÇão na 
gravaçíi.o dos existentes, ta.l como se acha pratica leal e sincera das principias de Uber· 
consignada no projecto. dade, não tem mais direito de ser tõmado a; 

Em theol'ia não é o orador contrario á. am· sério depois dos factos occorridos "em Ma.Ho 
pnação. dos i!'Jlll~~to~ de. consumo ~lembra Grosso~ . 
que- essa. medld.a Ja. fora :p~lo mesmo mdica.da. As palavras com que S. Ex. tei:'Í!J,ina a 
ein 1897, afim de supprir o desfa.lq ue da. renda introducção só podem ser lioje acolhidas coiriõ 
de importação, occasionado pelo desenvol- uma t~ilheria atirada. ao püblíeo. · 
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Republicanlzar a. Republica. não é attentar debate-se o as.sumpto, já sob o ponto de 
contra a autonomia. de um Estado, como vista de doutrina, Já. sob o ponto de vista das 
s. Ex. fez em Matto Grosso; não é lev.antar taxas. 
contra os seus poderes constituídos uma sedi- Ol'a, o p-rojecto em questão, coordenando 
.;:ã.o para o fim de conquistl\r o governo; não as disposições dos diversos regullimentos, 
é alimentar a anarchia, fezer a perseguição nada accrescetitou e.m questão de doutrina 
dos seus adversarios politicos e apoderar-se qtie não fosse no sentido .libe1•al; e. qtiantó 
de uma typographia; para o fim de impedir a. ás taxas, si. a!~ estertaeu. a·generos não 1a1i~ 
l iberdade do pensamento; não é procmar ftr- dos ainda, não trouxe surpresa., porque .o 
mar o seu predomini<> politifo)o, pelo extermi- debàte vem travado ria imprensá deSde 
nio o prisão rtos seus antagonistas; não . é, muitos dias. . ... 
tinalmente,esmagara populSA;ão com impostos, As . idé;1s ca.pitaes do projecto foram lortga 
mediante leis vexatorias como esta. ( Mt4ito ~ detidamente. estudadàs uo seio da Coni.· 
bem • ;nuito bem. ) niissão e á imprensa deu largo cnrso a e!;SaS 

' idéas. 
'o @Ir. serzedello Corrêa (mo· O Ministro, em reiteradas conferenciàs, 

1>im~nto de attençé1o) vem mais uma. vez ouviu c.s interessados e a. discussão do pro
defender o projecto de lei organizando os im· jecto era um faéto esperado. . 
postos de consumo. · · . A que vem, pois, a allegação de-sur-

Bem sente que estn. cumprindo ard"Q.o pre!;a.1 ! . 
dever. ma.s está. disposto a tudo sacritlcar em Tres si o as grandes questões agitarias eni 
bem da Republica. . _ torno do projecto. 

Disse Bacon que ha. hOmens feitos dQ lenho Em primeiro logar está a. questio de con-
que serve para fabricar os navios. e que stituciona.lidade. Para uns, .a .. incoostitu
lucta.m contra as procella.s ! O orador está cionalidade do projecto está. nas taxas qne 
habituado a luctar ; luctou pela abolição, recahem sóbre genercis de producção · dos Es
luotou pela.Republica e luatarã. pela lildepen- tados. Para outros, o imposto de consumo é 
dencla econqmica de sua Patria., para digni- constitucional, mas não o ~ a cobrança na 
ficar e engrandecer a Republica! . fabrica, que o transforma. em imposto de in· 

Sabe que o projecto vem pedir novos saori- · dusti'ias e profissões e não o e tàmbéni. o i:e~ 
ficios ao contribuinte; mas a.ssirn o exigem gistro obrigato1•io. . . · . 
as necessidades publicas, o bem. do :proprio A ~egunda questão e referente á liypothese 
povo e a situação dopaiz. Os novosimpos- deconter_o projecto disposi~õesquesãovexa.
tos não são estabelecidos para prodígal~da!!es terias ao.commercio, que reformam o Codigo 
e menos ainda para futuras. del.apidaçQes ; do Commercio. . . 
mas sim para. levantar o credito nacional A terceira-aá taxas exággei:adas::"""a lavou
e melhorar a situação futura da patria. r a. do .fumo não a.s supporta, ellà.s sã.o a; morte 

Será., como dizem os nobres Deputados, da .industria indígena. · 
uma; carta de corsú, mas ~o corso para sa:l- · . Este u lt_imo argumento seria motivo péll'a o 
va.r a. honrá da Repubhca, é o corso para; nobre Deputado por S •. Paulo, o Sr . . Galeão 
assegurar as Uberdades-_publicas, é o corso ~nrv_alha.l, -vo~ a fav:or do projecto, o que . 
·para conservar a. nossa J~dEUlendencja e dar- mfehzmente nao se dara. _. . 
nos a; tranquillidade e a prosps~·idade! O orador vae apreciar estlS tres ordens de 

Bello. pirata. ê este Governo, que ama a.s considerações. . . ... . 
leis da. honra., qtie Iucta para. pagar o que Inconstitucional a taxa do consumo ! Por-
deve, que· sacrifica_ a sua populariâa~e pa;ra. que ? . . . ~ .. . .. 
reparar erros a!he10s e que vive a cmdar de (>orque a:ffecta a p1•ódu~çao ~stado~l .e tira, 
preparal' o bem com o ideal- da grandezá da ao Governo local a. fàculdàde de .obter da. .&x-
Patl'ia., (Apoi!!dos.} portação p que pede e o que carece. . _ · 

Bello pirata., este Governo, que nãó Mos o argumento não _procede, a.s ta.xas de 
gasta um vintem mais dn que de-re, que zelâ C':lnsnmo não .incidem so ore os geiieros desti
os dinheiros sob sua. guarda e poupa com nadot á expo,rt ação; inciàem a-penas· sol:tre 

· avarezaos dinheiros do imposto que lhe·estão os que são dados a consumo; e, si ~a1fectam a. ·· 
confiados. (Mi4ito bem. ) producÇ~o. si elevam o custo de :produc~o. e 

-,-0 projeCtO vem desamparado de esclare· Si isto é ,motiV() para ÍDCODstjtu6foJ;lalidade; 
cimentos e o pare()er não informa qual a então inconstituciona.es são as tax:as· sobre: a. 
co. usa; da exigenci~ dos novos impostos l Eis materia prima, porque estas a1recta.âi ·a pro-
o que diz a critica. · ducr:ão. . . · 

Mas se esquecem os nobres Deputados Para o ri9b.re tiêputádo .pel~ Jlll.hiâ, porém. 
de que os imP'?5tos de éonstimo vêm estu- que estu,'totJ.longamente a questão, esse-ponto 
!lados ha mais de_ tres ou quatro a:nnos: está liquidado: .as d~cjsões do_ S!Jpremo Tri
annualmente, na. d1scu~o dos orçamentos, bunal to~maram doutrina.; mas a inconsti~-
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ciona1idade es1à no mod1> de cobrar o imposto, 
está no qucmtum do tributo, está n o registro, 
nó modo de cobrar; mas S. Ex. não tem 
razão. 

O gener1> póde ser considerado como dado 
ao consumo ou quando sa..he das mãos do fabri. 
cante para as do retalhista, ou quando passa 
d.as mãos deste as do conspmidor. 

A cobran ca do tributo póde fazer-se con
forme a.s conveniencias da arrecadação em 
um ou outro caso. 

A suppressão do imposto incide sempre 
sobre o consumidor,e, quando MJsim não seja., 
ella não serve de base para. se julgar da. na
tureza do imposto. 

Elle póde ser cobr.~do sobre o fabdcante e, 
no em tanto, quem o p3ga. é o consumidor; póde 
ser cobrado ao consumidor e, no emtanto, de 
facto quem o paga póde ser o fabricante. 

Segundo- o quantum do lm}losto l •. • !lias 
não ha economista que sustente tal doutrina; 

Não é o valor.da taxa que determina a na
tureza. do imposto. 

Isso não carece de demonstração. 
Tercejro-0 l'fgistro . .• mas o registro não 

e a licença par-a commerciar, e uma. informação 
para a ti scalizaç.ão. 

O que se cobra. em sello e um emolumento 
pelo serviço do certificado. 

Diz·se: «mas sem um regi~tro não e possível 
commerciar nes;;e.s ger·eros - é, pois, uma 
ta.xa de industria e profissões.)) · 

Em primeiro 1ogar, <t restricção e apenas 
para. certo.• gen~>ros do commerci• ., e ningnem 
cont~~ta.que o E:<t.ado IX "~· · i rnpot· r éstrtccõcs. 
Em sE>gnn·tO)••gar, uãc • b11~ta para que o lü
viduo possa. abrtr ~a cvmmerciltl. ba outras 
tax: s que precisa pag.u·- sine qua nan-e 
UÍllf!"Uem se lembrou de oi izer que ess&.s taxas 
são de industria e [Jrntis;ã.o, são s de lkença. 

O oru.oor desenvolve j.j ug&.mente tt segunda 
ordem de argumentos. e tr; I'miua dizenrlo que, 
ao ver os ataques violentos dos seus nobres 
collegas por S. Paulo e Matto-Grosso contra 
a. política financei ra do Govern '• no vei-os 
unidos a.pont.anr..o ruinss e de~a.stres, lembr-<L· 
se de um períoúo especi,,l em que se achou a 
Republica Romana, quando Clodio, Cesar, 
Pompe11 e Catão escolhiam o papel que 
convinha ao seu caracter. Clodio marcha-va á 
frente de gladiador-1s e perturbava a cidade, 
incendia.va c .• sas e degolava cidadãos inermes; 
Pomp~u. nobre e .fidalgo, fazia. a política do 

· silencio para impor-se ll.O povo ; Ca.tão, fóra 
·de seu tempo, sem querer comprehender o 
meio e os acontecimentos , fazia. a. defe:5a da 

' velha republica.; Ce8ar cuidava de armar-se 
pa.ra. dar solução ao problema, emquauto 
Cícero repetia sempre : - Respull lica periet! 
Periet respublica l Sim, a republica estava 
ameaçada e elle, homem politico, não agia 

para sa.Ival-a, nada indicava~ 

E' o que fazem os que impugnam o pro
jecto. 

Clamam que a Republica. está. em ruínas 
e nada indicam para sal val-a . (!.1úito bem, 
muito bem.) 

Veem á Mesa, sã.o lidas, apoiadas e postas 
coojuoctamente em discmsão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 177-1.899 

Ao· art. 3•-Supprimam-se todos os ímpos· 
tos referentes a. cha p~os de sol, idem para 
cabeça e os impostos sobre tecidos. 

Ao o. 3 do art. 14-Supprima-se. 
Ao art. 21-Su}lprima-se. 
Ao § 2' do art. 3•- Eliminadas todas as 

ta:xas constantes do projecto, accrescenta.ndo
se depois da -palavr<t-bebidas-o seguinte: 
-nos termos da lei n. 559, de 31 de dezem· 
bro de 1898. 

Ao art. 25- Supprima-se. 
Ao art. 26- Supprima-se. 
Ao art. 27-Supprima·se. 
Ao art. 28-Em vez de 50 °/c, diga-se:-

0 °/ o• 
Ao art. 29-Supprima.m-se os ns . l, 3 e 5. 
Ao art. 31-Supprima-se . 
Ao art . 32-Supprima-se. 
Ao§ 2o do art. 36- Su pprima-se. 
Ao art 47-Supprima-se. 
Ao :>rt. 52- Supprima se. 
Ao art. 57- :-.upprima-se. 
Ao att. 59-Suppdmi:i se. 
Ao n. 2 do art . 61 - Su;•primam-se aspa.· 

la n as:-rua:> t a mbem os direitos. 
SaL, das sessqes , 5 de outubro de 1899.

L-uiz Adolplw. 

Ao a t't. 3• § 1°-Cha!'utos, cujo preço nã.o 
exceda de 40$ o ruiln.:iro (cada charuto), 
8 r éis. 

Idem de preça de 40$ a 200$ o milheiro, 
(cada charuto), 20 réis . 

ldcm, cujo·preçoexct·dade 200$ o milheiro, 
(cada char uto), 100 réis. 

Sala das ~essões, 5 de outubro de 1899.
Nilo Peçtmha.- Sc'rzedeUo Corrêa.- Elias 
Fausto. · 

Fica a. discussão adia da pela. hora.. 
Comparecem mais os Srs. Albuqu er que Se

rejo, Amorim Figueira, Augusto Montenegro, 
Thomaz Accioly, João Lopes, Hulvecio Monte, 
Coelho Lisboa, A1l'onso Costa, Malaquias 
Gonçdves, Barbosa Lima., Joã-o de Siqueira, 
Arroxellas Gatvão, Rodrigues Doria, Neiva, 
Seabra, Ca~;tro Rebello, Milton, Tosta, Fran
cisco Sodré, Manoel Caetano, Paula Gui-
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tnarâes, Vergne d.e Abreu, Adalberto Gul-~ tniros, o orador mostra que se dá em relaçio 
ma.rã.es, Leovigil<lo Filgueiras, Tolentlno dOI aos serventes. collectores e aos carlmb&dores. 
Santos Galdino Loreto, Jeronymo Monteiro, Estuda, em muttns outras coosideraçõee, o 
José Mhrtinho, Oscar Godoy, lrineu Machado, estado e a. situnç!Lo dos carteiros, que 8ã.cJ 
Aleindo Guanabara, Pereira. dos santos, Fon· runeciona.rios indispensaveis e dignos de am
seca Portella, Alves de Brito, Rangel Pes· paro. 
tana, Almeida G~mes, Jose Bonifacio, Antero Ainda bem que a sua emenda encontrou 
Botelho, Cuperttno de Siqueira, Matta Ma· apoio no digno r elator e na Commissão de 
ehado, Arthur Torres, Moreira. da Silva., Ga· Orçamento. 
leão C&rvalhal. Casemiro da. Rocha., Gustavo Mostra a ligeira divergencia em que se ·en-
Godoy, Elias Fausto, Lucas de Barros, Ed- contra com S. Ex ., o relator, em relação · 
mundo da. Fonseca., Pa.ulino Carlos, Francisco a outra emenda. otrereqida, relativamente à. 
GJycerio, Hermen~gildo de Mo~aes, Alencar ~epartíção Geral de Obras. Publicas, e quanto 
Guimarães, Leonc1o Corrêa, Gulllon, Ma.rçal a da. Estrada. de Ferro Rto do Ouro, pouco 
Escobar, Possidonioda Cunha.,Víctorino Mon· tem a accrescentar ás luminosas pa.lnl'&.s 
·teiro, Rivada.via Corrêa e Pinto da Rocha. com que o nobre Deputado por S:l.llta. Ca.tha~ 

SEGUND.\. PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a. continuaçlo da 2' di.8cussão 
do projecto n . 133, de IBW, com o parecer 
sobre as emendas oll'erecidns para a 2• dis
cuasã.o do projecto n. 133, deste anno, 11· 
xando a despeza do Ministerio da. Iodustria, 
Vi.D.cio e Obras Pnblicas, para. o exercicio 
de 1900. 

rina se referiu a.o assumpto e ao que disse a 
seu nobre amigo e companheiro de bancada,; 
o Sr . Augusto de Vasconcellos. 

O orador mostra que não se J)Óde admittlr a 
tronstormaç&o da. Estrada de Ferro do Rio do 
Onro em Unha. autocoma., sob direeção 
proprla. 

O orador julga. necessario manter-se a uni
dade da ilireec:ão e mostra quaes os intuitos 
com que se construiu a linha ferrea em ques
tão: simples tramway destina.do a auxiliar o 
serviço do abastecimento. · · 

O Sr. Preeldente- Tem a. pa· Faz ainrla. diversas considel'ações relativas 
lavra o Sr. Irineu Machado . á Repartição Geral de Obras Publicas , e p<\nsa. 

que devia merecer a acceitacão do relator a · 
O Sr. lrineu Machado, para. em··nda. em todos os seus termos. · · 

não alongar o debate ra.r& as suas .conside- Examinando· a organização da lnspectoria. 
rações sobre o Orçamento da Viação, de medo Geral de Obras Publicas, estende-se em largas 
a consubstanciar no menor numero de pala- considerações e.a pplaude as observações· que;, 
vras o seu pensamento e pugnar pelas idéas com tanto talento, fez o honrado represen- · 
que sempre tem mantido. tante Sr. Pa.ulQ. Ramos, verdadeira glorie . ·. 

Em primeiro logar defende uma. emenda. parlamentar, uma das figuras de maior realce 
relativa ã. Repartição Geral dos Cot>reios, re- no congresso Nacional. . . 
stabelecendo a grati:ficaç;ãq aduiccional de que Passa depois a estudar as questões que 
tratam os arts. 335 e 336 do regulamento de interessam á Estrada de Ferr o Central do 
10 de fevereiro de 1896. Brazil. o orador conhece estes assumptos pór 

ExaminaO!.' o as tabellas ·de vencimentos e:xperiencia. ];lropria : já foi empregado da 
dos carteiros dos CorreiOli, vê-se quanto é Estrada e póde dar testemunho da ·âedicaçã:o~ 
minguado, insuffi.ciente e mesquinho o que interesse e inexcedível zelo com que .trabalhll. 
alies percebem. . o pessoal da Estrada., sempre e impied·osa-

Para. compensar a insufficiencia. dos veuci- mente esquecido, injuriado e ma.l reçoril
.mentos, o · Correio creou um meio indirecio pensado. Poucos lhe ta.zem justiça; mas· o 
nas regulamentos a-gratificação addícional, ora.dor conhece perfeitamente bem o 'pessoál 
que é uma esperança. ·para. o carteiro zeloso e se-be quanto elle t rabalha. e se esforça, e 
e cumpridor de seus deveres. Ora., desde Que póde affirmar que não existe nenhum outro 
se supprime gra.titl.cação de ta.l natureza, genero de vida nem mais (!Jotigant e, nem'ma.is 
qual a Esperança., o estimulo, que res ta.r.i. a. arriScado, nem .mais cheio de so:lfrimentqs b 
estes desprotegidos !unccionarios,. já. tão mal privacões. . . ·. , 
r emunerã.dos 1 O orador tem sido na. Ca.mara um a;dversa-

Accresce que si for supp.rimida.essa grati- rio doa.rrendamentoeda a.liena.çãoda.Estrad~ 
fica.ção, não dlspondo os carteiros do Correio de .Ferro Central. 
de verba para. fardamento, como, aliás, a teem Antes do eleito, manifestou-se,na. imprens~ 
todos os correios das secretarias de Estado, desta,-ca.pital, contra a idéa dQ arrendamento. 
a conclusão ser& que alies nem terão recursO!! I á. qual é intenso por convicção, por coberen1 

po.ra. a.dqlliril·os á. cústa.dos seus magros ven· cia., .. por lealda.de.aos seus correligionarios & · 
cimentos. E o que succed'3 elÍl rela\â.o aos car~ por sentimentos d~ mais vivo, ·nacionalismo.;_ 

Cam:~ra .v .• Vl g 
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O ora.dOt' deixa-se impressionar muito pela Não é, portanto, um favor ao empregado~ 
nota pa.triotica., isto é, de não permittir que o uma simples recompensa.; ao contrario, e 
Brazi1 poasa arrisca.r a. sua riqueza. compro· uma. verdadeira. medida. de governo, porque 
metter a sua grandeza, e entregar·se,de mãos produz como consequencias a assiduidade, o 
atadas, A preponderancia e hegemonia. de ca· zelo e a correcção da. conducta, em uma pala
pi taes estrangeiros, vra., a ordem, a regularidade dos trabalhos, 

O ora.dor sonha. vêr a sua. Patria. livre da o bom funcciona.mento da. administração e a 
pressão estrangeira., e, por isso, defende, excellencia do serviço. 
com todas as energias de que é capaz, o pa- Ha, conseguintemente, um interesse reei· 
_trimonio nacional contra a ambição e as gar· proco na conservação e existencia, da. gratif~ 
l'às da. voracidade dos nossos credores, vigi- caçao de trimes:re ; o Estado obtem serviço 
Jantes, á espreita, sempre aguardando o nosso mais vantajoso e perfeito, o bom funcciona
priméiro desfallecimento, o noSl!o menor ~es· rio encontrará. o estimulo de que carece, con
cUido. Cortado pela esperança de que será posto em 

Acredita. que todos os brazileíros devem nível superior e mais bem recompensado do 
estar unidos pela. mesma fé e líga.d\ls por este que o desiáioso ou menos zeloso. 
mesmo pensamento. Convem, pois, matar os estimulas, su:f!ocrLr 

Por isso, o orador, combatendo antes· de aspirações e desgostad A administração, si 
vir à Ca.mara a. idéa. de permittir.se o arren- deseja prosperar, deve encontrar apoio na. boa 
damento, fa.liDu e votou contra o arrenda- vontade e dedicação dos auxiliares. Para 
mento na ses~ll.o de 1897; mauifestou·se ta.m· consegull-a, cumpre agir sem inJustiça, faz-se 
bem em discursD e em votaQão nominal con- mister que niiD 9eja. iniqua, perseguidora nem 
ira o arrendamento na sessão de 1898, e este ingrata.. 
anno ainda é um convencido, um crente, que Quando, ha. a.1mos, o Governo passado sup· 
mantém as mesmas doutrinas e não se ar· primiu e perJIU a Carnara a extincção da 
repende das opintoos sinceras com que S!l· gra.~ifico.çã.o de trimestre, o ora.dor propoz o 
turou o seu espírito neste assumpto. E pensl!. seu restabeleclmeuto e solicitou a conservá
estar com a verdade e pugnar pelo bem pu· ção desss. vantagem. E era. tal a necessidade 
lllico, pelos interesses da nossa Pa.tria.. dessa medida que, depoiB da attitude do 

lguaes a estes conceitos 1'ora.m os que o orador em 1897, o proprio Governo veiu re
ora.dor enunciou de accordo com os seus de- sta.belecer em 1898 &. gratiticação de trimeS· 
veres e compromissos pessoaes, e em obedi- tre, reconhecendo o erro em que laborava e 
encia ás suas crenças e ideal politico, quando a. exactidão dos conceitos qila o orador exter
nesta tribuna combateu com a maior v e h e· nára.. 
meneia a pretenção àe arrendar-se a uma Entretanto, o orador pedira que se déJsse 
empreza particular o serviço de abasteci- a. gratificação aos que contassem tres faltas 
mento de aguada Capital. no trimestre; mas, com um rigor demssiado, 

Portanto, o orador nisso està. com os prin- entendeu-se mais conveniente coneedel-a a. 
cipios que, ina.l.tera.vel. e sinceramente, sem- quem tivesse apenas uma falta no trimestre. 
:pre. sustentou, e, no seu modo de ver, obri· O orador va.e propor e pedir o restabeleci
gado pela coherencia, julga bem servir a mento da medidl!.· que indicou em 1897 : - a. 
causa da. Republica.. concessão da. gratificação a quem tiver tres 

E como este anno h~ quem proponha e !altas, e não uma, para. que tal vantagem 
repute uma ne()essidade a suppressã.o da não seja meramente nominal e illusoría. 
grati{icaçõ:o de etímestre, cumpre defender a Passa. depois a mostrar a Mcessida.tle das 
ordem administra.ti va e o~ interesses dos em· gratificações addiçionaes, concedidas até aos 
:pregados da estrada. funceionarios que contaTelll; ma.is de 10 annos 

O. orador mostra a. necessidade de manter· de servico, afim de que ·não abandone o ser
se & gratifica.ç&> de trimestre, que ó · uma viço da Estra.d<t,que é escassamente remune
vantagem tradicional. rado, verg<mhosamente retribuído, o pessoal 

Ella. constitue uma. das maiores necessi- que justamente é o mais pratico, mais apto e 
dades ·para a regularidade do proprio serviço intelligente. 
da . Estrada ; e note-se que nã:o é con.ceriida Será um meio de prender o funccionario de 
.sinão .a juizo do chefe, ao empregado que, competencia. ao cargo mal remunerndo, c.om
duran~e um trimestre, não fQi multado, ! pensando-o, creando·se um equilibrio, neces
não foi reprehendido, não commetteu in~ sario á propria. conservação ·das trad.ições 
fra.cçã.o de especie alguma, e só percebe administrativas, e evitnndo se o mal tre
tal grati:fica.ção o empregado que, em tres quente, de ver-se abandonar a Estrada. para. 
}lle,ws, Jiãodeu mais do que uma. só falta.! procurar trabalho mais remunerador. oti no . 

· .. ' Anteriormente, ella era concedida aos que proprio funcciona.lismo publico ou nos diver
tinham a.té oito faltas no trimeatre, o q"Uejà. sos ramos da. aetividade pa.tticula.r, uma. 
boje não .succed8. parte do pe~soai, que é e:x.actamente . a mais 
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habil e não quer morrer de- miseria nem dei- como se entende que em 1898 o Governo 
:xar mata.t'·Se a fome. conceda aos emprog&dos da Central a upo-

Varias vezes tem o or;ldor sustentado a sentadoria. e em !899 resolvn negai-a '1 l 
conveniencia lle etfectuar-se uma reuucçã.u De sorte que eleve por-se fim a. esta tergi
mais sensível e protectora. no valor dos passes versação, para. que a sortll do funccionario e 
concedidos ao pessoal. o amparo de sua fa.milia, no dia da sua. inva-

Assim é que o orador ~ediu em 1897 e lidez e na hora da sua desgraça, nã.o fiquem á 
1898, e renovará este anno, o seu pedido de mercê da. metaphysica. administrativa. 
reducQão de 75 •f., nos passes. Não vê motivo para negar-se aposeDtadoria 

A inshltencia do órador explica.se pela con· e montepio, como se tem feitó, aos emprega.· 
vicção, que nutre, de ser isso uma necessi· dos das estradas de ferro, correios, telegra-
dade, o q_ue demonstra em extensas conside· phos. etc. · 
rações. Em 1897, o orador, para deixar claro o 

Outra necessidade a a.ttender-se ê a conser· pensamento do legislndoi·, fez uma interpel
vação da verba destinada. ás quebras, dos lação ao relator do Orçt:.mento da Industria, 
10 °/o destinados aos bilhetEiros a ás repar- Sr. Urbano Santos. O orador sustentava que 
tições pagadoras. a disposiç-d.o cuja votação era pedida á Ca-

Sa.be-se, como o orador o demonstra, que mara não podia referir-se aos empregados já 
ba verba. destinada as quebras, não sô -para existentes ne.s repartições dos Correios, Tele
todas as secções e repartições pagadoras de grupho~, E~lradas de Ferro e no serviço de 
todos os demais departamentos rla adminis· abastecimento de agua, respeitando-se, -por
traçã.o federal, como tambem que est& me- tanto, os direitos a~quiridos e interroga v~.~ ao 
dida é consll.gra•la pela legislaçã.o de fazenda. ~r. Urbano Santos sobre as intenções da me· 

Na. 3• discussão deste projecto do Orça- dlda. prOJlOSta. 
menta, o orador apresentará emendas inter- Consta. dos Annaes a. delaracão do rela.tor: 
pretativas da disposição contida. na lei n. 490, -o pensamento era respeitar-se tudo quanto 
âe 15 de dezembro de 1897. fosse direito adquirido. 

Os empregados da. Estmda. de Ferro Cen· Não obstante, ainda o orador pediu que sa 
tra.1 do Brazil gozavam do direito de a pro- destacasse o artigo additivo onde se decre
santadoria, por disposição do regulrlmento tava. 11. ceswção das \l(t»fogens da aposenta· 
que baixou com o decreto -n. 406, de 17 de doria e montepio para constituir projecto em 
maio de 1890, arts. 73 a 81-acto do Governo separado e soffrer nova discussão. Eru.· o ul· 
Provisorio, considerado lei da. Republica. timo r ecurso de que podia lançar miio e, 

A lei n. 490, de 16 de dezembro de 1897, infelizmente, e. Camara não quiz dar a sua 
art. 10, n. 6, declarou que-« os empregados approvação ao requerimento. 
em serviços custeados -pela União não são os Mas quaes são os ser11iços custeados pela 
:fun.ccionarios publicoa de que trata o art. 75 União? 
da Constituição, não tendo, portanto, direito O orador entende que não se póde distin-
à aposentadoria n.:;m ao montepio.» guir onde a Constituiçã-o não distingue; pe-

0 Ministerio da Viação, em ·aviso circular rante esta, é igualmente funccionario e goza 
n. 1, de 2 de fevereiro de 1898, declarou que dos mesmos direitos o empregado de uma 
a contar da data da execução dessa. lei deixa· Secretaria de Estado e o da Repartição dos 
ria de lhes ser contado o tempc para aposen- Correios ou da Estrada de Ferro, não t~er
tadoria, sendo, porém, respeitados os di,-eitos mittindo a natureza nem a indolé do regi
adgttiridosote esta da~a em virtude de disposi· men que se estabeleçam privilegias, nem: 
çüo Zegishtiva, sendo computado para os effei- distincções odiosa, e iniquas, e pelos quaes 
tos da aposentadoria. o tempo de serviço até haviam de constituir-se alguma"<! repartições 
a e:x:ecuçã.o da lei n. 429, de lO de dezembro em verdadeiras castas mais favorecidas e 
de_l896, para os empregados das estradas de beneficiadas do que outras cujos funcciona· 
ferro e serviços de })Ortos. . rios estivessem desprotegidos ou fóra. ·do 

O contineo da Estrada de Ferro Central do numero dos felizes. 
Rrazil Roberto João Antonio Rodrigues re· Estuda, em longos argumentos, a distin
quereu aposentadoria e obteve o seguinte cção que combate; e mostra que ella nã.o tem 
despacho, publicado no :Diario Official de 16 fundamento no· nosso Direi. to Constitucional, 
de julho de 1899: · que o nosso Direito Administrativo tambem 

«Indeferido: 1lelo direito vigeute 02 em-pre- se oppõe a ella; porq_uanto os ·regulamentos 
gn.dos das estradas de ·ferro federaes não das Estradas, Correios, Telegraphos,etc., c<im 

d b fi · d d força de actos legislati1!os, todü"s conságram 
gozam 0 ene cw aa.posenta_ oria.» de modo indubita.vel os direitos á·aposen-

Ora, em 1898, o Governo concedeu e. a.po- tadoria -e ao montepio, dando aos respectivü!J 
senta.doria solieita.da. pelo almoxari!e Ped-roso -funccionarios por modo expresso a categoria. 
e JlalQ engenheiro Jorge Rademakar. e conoição de (unccionarios publicos. -
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Estuda. ainda a. qu~stão no ponto de vista. 
da equida:ie e a este respeito fil.z largas con· 
siderações. Ha muitos fancciona.rios, muitos 
e muitos b.a, pa.1-a quem as leis dispensaram, 
em contraposição á. taxativa. e:x.igencía da 
Constituição, da prova de incapacidade phy
sica. lbto é que é iotoleravel, confrontado com 
o facto de negar-se, por exemplo, a um 
funccionario mutilado por um accidente, no 
serviço da propria estrad,~, a um machinísta 
victima. da sua locomotiva, etc., a garantia 
da aposentadoria. 

Faz-se, portanto, neaessaria. a apresentação 
de emenda. interpretativa da lei de Orçamento 
de 1897, de modo a dar solução ao problema 
da. aposentadoria e montepio dos empregados 
daquella. estrada, correios e telegraphos, por 
jsso que a lei já. tem tido duas interpretações, 
uma liberal em 1898, e outra. cruel e injusta., 
de 1899. Sobre aposentadoria. só !3 legal o 
que, entretanto, não se executa-a. igualdade 
par& todos os runccionarios-como diz a con
stituição, que nem siquar cogita. de tempo 
de serviço; mas sim de prova de invalidez e 
capacidade. 

Ta.mbem apresentará emenda mandando 
para. aposentadoria contar todo o tempo de 
serviço no operariado ao operaria que for 
elevado na estrada de ferro a cathegoria. de 
mestre ou de contra· mestre. E' de justiça, con· 
forme o demonstra com numerosos argu
mentos; e, pelo menos, seria de equidade, 
porque gosam já. desta vantagem os ope
ra.rios do Arsenal de Marinha., quando ele· 
-vados á. posição de mestres e contm-mestres. 

E si tal reparação e justiça; fora.m feitas ao 
operariado da marinba., para isso concorreu 
o orador; que, então membro do Conselho 

_ Naval, foi o · relator da questão e, em seu 
pare!)er, mostrou a. inteira procedencia da 
reclamação dos o:pera.rios e mestra.hça. 

Termina, rendendo homenagem, que não é 
lisonja nem benevolencia, ao grande merito, 
talento e erudição do digno relator deste or
Çament~; e testl;lmunltando-lhe a. gratidão da 
populaça.o da Capital Federal pela brilhante 
fórma. por que combateu a idé!l. ue arren
damento das aguas. (Muito bem; 1rwito bem. 
O O'Y'ador ~ muito cumprimentado,) 

O . Sr. Padua Rezende -Sr. 
Presid~nte, não fossem certas duvidas, que 
deparei -ao ler o parecer da Commissão a 
emendas por mim apresentadas ao Orçamento 
que se discute, não fossem ainda. algumas 
!acunas de que me parooe se. resente o pro

. Jecto elaborado pela CommlS:.ão, e eu por 
.certo não protelaria por mais tempo o debate 
já tão escla~cido brilhantemente por collegas 
afreitos á tribuna, que ora occupo, e onde 
minha pre~ença.J!ão ~ejustiJicaria, 

: -'.~ .. . ...,.:. >-.• ' ..• ' ' ·:. • 

. Mas me :relevará. a Camtn'á, all.ru de que as 
duvidas que se acham presas ao meu es-pi~ 
rito se. desvaneçam por completo, e tnlvez 
melhor orientado possa cornprehender os mo· 
tivos que leva.ra.m o honrado relator a re· 
jeitar algumas das emendas que tive oocasião 
de formular ao Orçamento. 

Sr. Presidente, conservarei nas observa
ções quo passo a fazer a mesma ordem guar· 
dada pala Commisaão no seu minucioso re· 
latol?io, e á.ssim sendo, referir·me·hei em pri· 
meiro logat' ã. parte relativa aos auxílios á 
l3.VOU1'B.. 

Desejaria que o illnstrado relator da Com· 
missão me pude:.se esclarecer sobre os 
motivos determinantes -que leva.ram a. 
Commissíio á rejeição do substitutivo que for~ 
mulei ao projecto, constante da emenda 
n. 64. 

Sr. Presidente, formulando a emenda de 
que me occupo, suppuz que iria. ao encontro 
do peüSamenw da. Commisaão, porque pela 
moclo que a redigi procurei dar uma. 
elasticidade capaz ae abranger os resultados 
praticos, que me pa.1•ecia ter em vista a. dis· 
posição consignada. no projecto. 

Assim, porem, não entendeu a domrnis .. 
são, Sr. Presidente, e ao contrario en
tendeu que o dispositivo por ella. formulado 
devia. ser mantido, porque da elasticidade 
do substitutivo, elevando a. área territorial a. 
mais de 50 hectares, poderia. surgir a. ne!a.sUI. 
adopção de latifundios. 

Mas me permittirá o meu distincto amigo 
e collega de bancada- o iliustra.do relator 
do Orçamento-, que nem S. Ex. tem razão e 
nem a. Commissã.o rejeitando o meu substi
tutivo; pois quer o dispositivo por S. Ex. 
fomnlado, quer o substitutivo por mim 
apresentado, traçaram o limite natural ao 
latifundio, circu~I~&Crevendo a. acção gQverna-
mental. · 

Diz o art. 3° do :projecto: «Fica o Poder 
Executivo autorizado a. conceder o uso fructo 
da supertlcie maxima de 50 hectares de t~r· 
renos, etc:!>· 

Diz o substitutivo: <&:Fica o Poder Executivo 
autorizado a conceder o uso fructo da super
fiei& de terrenos, etc». 

Sr. Presidente, o limite ao latifundiÔ de 
que tanto se a.rreceia a Cómmissão estâ con
venientemente traçado, tanto no a.rt. 3> do 
projecto, como no meu substitutivo e esse 
limite está no uso fructo coilcedido 
não podendo admittir-se latifundio do solo: 
quando este fica depandente de um prazo que 
aquelle cumpre o Governo determinar d.e 
accordo com as conveniencias, e o enc~mi
nhamento do problema dá que tão patríoti- · 
camente se lembrou a Commissão, qual seja 
o dehabilita.r o Governo com aquella saluta.r 
autorização. . -
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Ora, tratn.ndo-se apenas do uso fructo, a 3, depois, S;-. Presidente, aproprie. Com-
acaepcã.o Iatifundio não foi empregada muito missão accentua.,referindo-se aos diversos. ten
a proposito pela. Commissíio na hypothese tamens no paiz e principalmente aos que 
que se discute, visto que aque\l() presume a estão iniciados em S. Paulo e Minas, que al
existencla de um prazo, não· importando si goma cousa. de positivo e pratico se temteito; 
longo ou rostricto, mas nunca a aHena.ção entendemos que com o espirito para tanto pre
por completo do solo. • parado, conhecedora da mataria e ma.ia ainda. 

Mas, Sr. Presidente, quando assim fos~e. a que tão interessada se mostra pela. transfor
Commissiio, lembrando-se de pedir ao Co!!.· mação da nossa agricultura, a. Commissão 
gresso a. approva.cão daquella. medida, tão não tem o dir~ito de restringir as t entativas 
utíl, não lhe cabia. se preoccupar com essas dessa. natureza.. 
pequenas nugas, que muitas vezes embara- Assim, penso que a Commissão não tem a.b
çam o mais bello plano e o~ effeitos beoeflcos eoluta.mente razão, quando procura rejeitar 
de emprehendimentos necessa.rios e reclama.o o substitutivo pela amplitude que o mesmo 
dos para que seja quanto antes transformado encerra. E confio que, mais maduramente re
o nosso systema. agrícola em outro mais a per- flectindo, a Commissilo não impugnará a. pas• 
feicoado e scientidoo. sagem do meu snbstitutivo, por vir a.mplia.r 

Dema.ís, Sr. Presidente, este meu modo de os horizontes justamente de suas aspiraeões. 
ver a.cha·sll corroborado nas judiciosas oh- Limito-me a essas considerac;ões, esperando 
servações feitas pela. propria Commissão, em- breve trata.r, em debate mais largo, do 
quando &e retere ao Jardim Bota.nico. assumpto, com a díscussio dos projectós que 

A Commiseão que dotou com verba supe- sobre a la.voura. pendem de parecer da Com
rlor a 50:000$ esse iostituto,entende que elle missií.o e no numero dos quaes se acha um 
poucos servlçoo tem prestado e que não cór· que tive a honra de sujeitar á. deliberação da 
re!ponde ás necessarlas praticas reclamada.s, Camara. 
e que em nada aproveita. ~ transformação Passo agora, SL'. Presidente, a. tra.tar da.s 
por que deve passar e va.e passando a agri- subvl'lnções as companhias de navegação. 
cultura do p:1iz, o que, alias, está na conscien- A Commissão roi, permitta-me a franq11eza., 
cll\ dos que no momento estudam e se preoc- parca em inrorma.ções; a Camara precisa ser 
cupam com a sorte da lavoura. sabedora do que offi.cialmente consta sobre 

E' vet•da.de, Sr. Presidente, que a Com- as companhias subvencionadas, e não colhe 
missão se lustiftca, allegando, que não eon- o areumento de que ellas se acham na posse 
virá. peraer·se a trad.icção scientista. que de seos contractos ; a Nação que nos acom• 
presidiu a sua fundação e que o meio de tudo pi>nha attenta.mente, deveconhecar a marcha 
conciliar é dar-se ao Jardim Botanico o en- imprimida. aos ~ervicos publicos e mais as
cargo dos estudos q_ue sejam proveitosos pecialmente aquelles que representam sacri" 
á. UúSSa Ia.voura,prlncipalmente no exame das ficios para o Thesouro Nacional, e no numero 
plantas vivas, bacellos, etc, que forem impor· dos quaes se acha. o das subvenções ã.s com· 
tados pela. Alfu.ndeg-a -<lo Rio. po.uhi.as de navegação. 

ACommissão. pois, Sr. Preúdente, que se Entendo, pois, Sr. Presidente, que a Com-
mo.:~tra generosa. em rei , ção ao Jardim Bota- missão poderia nos ter fornecido mais dados. 
nioo, dotando·o com verba relativamente ele- além dos que se acham cousigoados no seu 
vada, não dev~ e não póde se possuir de um projecto, principalmente em relação ac Lloyd 
receio . infundado, como o-que expande no Brazileiro. 
parecer á. emenda. n. 64. Essa companhia, como é sa.bido, sa acha 

De sorte que si de um lado é justificavel completamente desorganizada; os seus servi· 
que o Jardim Botanico continue a· presta.r ços em verdadeiro desmantelamanto, a com
ser-vicos debaixo do ponto de vista scientistico, panbia. não cumpre os· seus contractos, prin
não me parece ra.zoavel que se uegue, pela cipa.lmente na linha do Rio de Janeiro a. Ca· 
restricção, ás sociedades de agricultura., aos ravellas e em outras, e o intuito de. sua. 
syndica.tos agricolas e mesmo a particulares creação està longe de ser attingido, . não 
que tenham intuitOB de propaganda, toda a prestando ella. os serviços que as suas ante· 
extensão de sólo de que possa. dispor o Go_ver- cessora.s,a. Nacional e a Brazileira, em tempos 
no, proximoàa povoações e as linhas ferreas •. que não vão longe prestaram aos Es~dos do 

Defendendo esta idéa, porque não vejo nr. norte e do sul da Republica. . 
extensão de 50 hectares espaço bastante. para A Lloy:d, Sr. Presidente, tem e~ementos 
attra.hir a. attenção dos emprehendedores , para ser uma. poderosa compa.nhiã, talhada a. 
mesmo as sociedades de agricultura. que tanto prestar inestimaveis serviÇQS aos Estados da. 
se teem esforçado em prol da lavoura., mere- Republica. 
cem ~os poderes pubficos mais animação e Infelizmente, porem, Sr. Presiden~e. as 
por certo ellas não irão tenta.~ campos de de- queixruie reela.mações eontra. essa companhia. 
mo"(latração ew. tão Hm.ita.da ~rea. d~ te~@no. sãQ constante,s, e e lia não tem s~~obido -!!e co:q•· · 
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duzir, não procurando mesmo siquer a)Zra· 
dar ao publ.ico que trafega. em suas linhas. 

O tratamento é má.o, o conforto dispensado 
aos passageiros é mâo, tambem. 

O SR. FMNCtsco SÁ-O serviço hoje é :pes
simamente feito. 

0 Si\. PADUA REZENDE-E sendo o serviço, 
como diz o meu íl!ustrado ~ollega que acaba. 
de me honrar com o seu ararte, boje pessima
mente feito, é fóra de dund•~ que essa. com
panhia està. reclamando a. eoergica. intervenção 
ao Governo, de modo a ser ella levada, pelo 
menos, a. cumprir as clausulas tantas vezes 
infringidas do seu contracto. 
~ao deixarei esta questão, Sr. Presidente, 

sem referir-me a m'1is alguns J>Ootos que são 
de indiscutivel import:tne~a para 05 que teem 
jnteresses vinculados à existencia daquella. 
companbia. 

Sr. Presidente, t1. Lloy<l Brazileiro, (\ue 
ne.stes ultiotos oito annos não tem podido con
certar suas avariadas finanças, precisa. ter
minar com esse periorlo de inr,ertezas e en
trar em uma nova phase que lhe pe:rmitta 
prestar melhores serviços a Nação, e começar 
& remunerar os capitaes daquelles que foram 
demasiadamente condantes no seu plano. 

Essa companhia., que foi victima da mais 
audaciosa escalada '))ela empolgação quo della 
fe7. a Companhia de Obras Publicas, tendo sido 
esta infelizmente secundada pelo Banco da. 
R.epublica, para com o qual tinha um debito 
que se elevava a dezenas de milhares de con
tos, sem um acti v o que correspondesse a va.lo
res :~:precie.veis, aquella companhia, Sr. Presi
dente, tem deveves sagrados a cumprir, e são 
elles os referentes aos direitos dos credores de 
priníeira bypotheca., credores preferenciaes, e 
esses di1'eitos não· podem ficar à mercê e ao 
capricho do tempo, a que íanto corresponde a 
liquidação que se estâ procedendo e que já 
vae :por demais demorada.. 

Como sa.he V. Ex., Sr. Presidente, e a. Ca
ma.ra, a Companhia. Lloyd, por occasião de 
sua organiznção, fez umo, emissão de deben
tures na importancia de 12.000:000$. e o di· 
reito dos portadores desses titulas não póde ser 
preterido, porque esse foi o unico contracto 
hypotheca.rio sériamente contrahído pela 
companhia. 

O Banco da Ripublíca, que por facilidade 
se alargara abrindo c!'editos francos á Com
panhia de Obras Publicas, veiu ao encontro 

· desta, permittindo, após a fusão das duas 
companhias, a emis~ão de uma nova sede de 
debe.ntures pa.ra melhor salvaguardar os seus 
éapítaes mal amparados,até aquelle momento 
garantidos por uns imprestaveis telephones 
e mais alguns objectos de escriptorio. 

E· vimos assim, Sr.· President~ , sacrificados 
oll direitos dos accionistas da Lloyd, e, ma.is 

do que isto, os dos debenturistas do primeiro 
emprastimo, levando tão futurosa. oompa.nbia 
a resultados fataes, quando pela sua solvabi
lidade e pela sua. prosperidade e!Is. estava 
perfeitamente em condições de, prestando 
relevantes serviços ao paiz. amparar os im
porta.ntes capltaes nella. representados. 

A Companhia. Lloyd, tão generosamente 
subvencionada, não póde permanooer no esta· 
do 1a.stimavel em que tem vivido, e a dis\dia. 
que se observa em sua administração re
clama a attenção do Governo, já. não sendo 
mais licito contemporizar no terreno dascon· 
cessões_ 

Sr. Presidente, e sabido que a Lloyd não 
pó 1e e não tem vapores sufflcirmtes para. 
transportar os passageiros, e tanto assim ê, 
que a lotação é sempre excedida, vendendo á 
companhia mais bilhetes de passagens do que 
comportam os seus vapores. Em relação ao 
movimento de cargas, eUa com diffieuldade dá 
vuse.nte, e por isso d~ixa. da re~eber merca· 
dorias nos diversos portos onde toca. 

Ora, vê-se, pois, Sr. Presidente, que uma 
companhia CQmo o L!oyd, tão favorecida. da. 
fortuna, porque si de um lado ê aquinhoada. 
pelo nosso Orça.Iilento com magnífica sub
venção, e de outro tem sempre plethora de 
passageiros e cargas, essa compa.nhia. em tã.o 
boas oondio~ de v1da não podarà jamais ex
plicar o seu descalabro financeiro, a. _não ser 
por uma inversão de normas administrativas, 
pelo predomínio completo d(l. anarohia nos 
seus serviços. 

Fazendo, estas considera,ções, Sr. Presi· 
dente, quero mostrar á Carnara que muitos 
são os interesses postos em jogo, e que estes 
estão dependentes da. boa marcha adminis
trat1va que for imprimida à companhia, a 
qual tem sido até aqui indiscutivelmente 
pessima. 

Ao Governo, pois, Sr. Presidente, cumpre 
encarar eom batriotismo e :firmeza. traçando 
á companhià nova directriz, ·pela crual se 
possa dar solução de fórma a. satisfazer os 
importantes interesses neUa envolvidos, e 
mais do que isto, para que não seja uma e.s
perança vã., como ate aqui o serviço da cabo· 
tagem nacional, 

Passo agora, Sr. Presidente, a apreciar as 
razões foroecidas pela Commissão rela.ti-va
monte a divers~s omendo.s que apresentei 
sobre correios, e começarei pela de n. 13. 

A illustre Commissã.o não concordou na. 
aceeitacão desta t>menda e eu pre~iso escla
recer o intuito que ti.ve quando a formulei. 

Bem sabia, Sr. Presidente, qne á.· Com
miss&o não est<J.va. a:trecta a apreciação da 
tabella. ultimamente organizada para as 
agencias postaes qne deve vigorar no biannio 
vindouro; mas, quando a formulei foi muito 
de proposito, para que a Commissão pro-
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curasse ver que teodo a Cimara adaptado 
systematicamente a orientação de não a.u
gmentar despezas, no que é preciso confessar 
a.ndou r.Jla bem avisada, secundando assim os 
:planos flQa.nceiros do governo, rne pareca que 
muito menos 0.0 Poder Executivo é d!>da e~sa 
faculda<le, quando no meu humilde entender 
a lei n. 550; a que se refere a Commissão, 
a.~ena.s dá. a.utorizaçã.o a directoria para. orga
nizar a tabella ficando dependente do Con
gresso as suas alterações, e si assim não fosse 
aquella. lei seria inconstitucional por a.ttenta.r< 
contl'a a attribuição exclusiva cio Congresso, 
o unico Poder da _Repui>lica capaz de decre
t::~r {iespezu. 

Ora, se. formulei esta emenda. foi :porque 
estudando a. tabella organizada pela Dire
ctoria. Geral dos Correios, aliás o unico dado 
que á C amara. to i presente por aquella re
partição até este momento, verifiquei que á 
sua confecção não havia presidido uma. dis
tribuiçi.o muito equit&tiva. 

E, tanto assim ·é, Sr. Presidente, que o 
vencimento do agente de Ribeirão Preto foi 
elevado de 3 a 6 contos, e limitar-me-hei a. 
citar esta agencia. para. não alongar-me, 
quando a. Cama.ra. ns. sessão passada alterou 
p!1l' um projecto de lei o. orga-nização da sub
administração de Uberaba. onde o serviço é 
rigorosissimo e pesado, nio tendo entretanto 
o projecto merecido do s~nado a mesma 
acquie~Cencia. 

Si a. Commissão rejeitou a. emenda 39, 
apresentada por mim e outros collegas, e re-
ferentes às sub-administl'a.ções de Uberaba e 
Campanha. não podiacolll bO&S ra.zoes,deixa.r de 
tomar em consideração a de n. 13, que vinha 
esclarecer-lbe a manifesta incompetencia. por 
parte do Executivo creando despazas. 

Aproveito a occasião tratando deste as
sumpto e o faço por ser de justiça, para. sa· 
lientar que a Directoria Geral dos Correios 
prestou \lffi bom serviço na orssaniza.ção da. 
tabella das agencias, á qual me tenho refe-
rido. . 

Esse serviço, porém, Sr. Presidente, teria 
sido completo si a. dil'ectoria, <liminuin.docomo 
fez venclme~tos exagerados das a.gencia.s de 
3• e 4' clasus, não houvesse cogitado de 
a.ugmeutal-os nas demais classes. porque me
lhor consultaria o plano de economias tra· 
ça.do pelo Governo. · 

Por conseguinte, tratando-se de despezas, 
as altera.ções da tabella das agencias devem 
ser atrecta.s de dons em dous anno8 ao Con
gresso, ao qual compete fixar os vencimentos 
propostos. acceitando ou rejeitando-os. 

Foi esta. a duvida que surgiu em meu es
pir1to, vendo qne a COmmissão não se achou 
com autoridade ba.eta.nte para attender áB 
emendas que creavam· despezas, emquanto 
que silenciosa deixava. de remediar os au-

gmento;; verificados e denunciados na. emenda. 
que díi!Cuto. 

Sr. Presidente. ha muito!! casos - e entre 
elles posso indicar o da emenda. n. 23, que 
tra.ta da. agencia de Araguary no meu Estado, 
nesta agencia. pela ~tual ta.bella e uela nova 
o serventuario quj) a, dirige percebê 480$
ora., esta agencia. está sUuada no ponto ex
tremo da. estrada. Mogyana., por seu grande 
trabalhe e por ser o oonto de interees~ão das 
linhas de Correio áos ~tados de Minas e 
Goya.z, reclama ella. com mais direito a ele-· 
vaçã.o de vencimentos do que muitas outras 
de que trata. a nova tabella. 

A Camara me relevará. entrar Destes con;. 
t'ront()s, que só o faço para demonstrar que 
os serviços que correm pelas diversas repar
tições publicas, nos devem ser ma.is fami
liares do que em geral se suppõe. e ftca.r bem 
claro que não estamos aqui só para. a.cceitar 
incondicionillmente as informações que dellas 
nos veem. 

Quanto á emenda 20, Sr. Presidente, apre
sentada pelo meu di~ncto collega de di
stricto, Sr. Rodolpho Paixão, e que tra.z a 
minha assignatura, á exoepção de um ou 
outro ponto, estou de aicordo com a. Com
missão o principalmente · no tocante ao 
augmento da. verba. destiJ;~ada a. gratificações 
por commissões, inspecções de agencias e 
outras. 

Sempre achei, quo ta.es commissões abriam 
a porta aos ma.ie escandalosos abusos e 
poderia apont&l-os em g~ridenumero. 

Mas, o que me determmou a asslgna.r esta. 
emenda. foi quasi que unica e exclusivamente 
ri. medida. que manda restabelecer as dis- · 
posições dos arts. 335 e 336 do regulamento 
vigente dos Correios. à qual se refere • 
aos serventes e carteiros, medida essa.acceita. 
peln. Commissã.o na emenda. apresentada. · 
pelo nosso illtistrado collega. c Sr. Irine·u 
Machario; qua.uto aos outros dispositivos dá.· 
emenda não tinha dados, e nem os tinha. 
prcicúrn~o na Direotoria Geral dos Correios, 
onde por certo os obteve o meu. collega e 
amigo o Sr.Rodolpho Paixão. 

EsSa. emenda, I}Orém, Sr. President$,contém 
uma disposição que séria de grandes resulta
dos praticas, e a Commissão ·a rejeitoú por 
parecer-lhe que as nossas repartições postaM 
não estão apparelha.das para leval·a a atreito, 
refiro-me á cooducção de inalas poi' àdmiriis
tração. 

Sou, Sr. Presidente, franco partida.rio da.· 
alteração desse serviço, mas não deixo de · 
c~nc?rda~ ~l!l · :parte com a. Conimissão, o que 
nao 1mpelhrta entretanto de fazermos tenta
t ivas parciaes, de fórma a modificar-se em tim 
certo per.iodo :J systema hoje adóptado. · 

O meu Estado, onde esàe serviço é doma· 
siadamente dispendioso; estava nattiraliiiinite 
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indicado para uma. tentativa dessa natureza, immedíata. do Governo, extranhos ou não 4 
e estou convencido que a exceUencia do ser- repartição, os quaes devem evitar os com
viço a par de muita economia., uma. vez que promissos e as relações de dependencfa, a que 
o criterio e a boa vontade presidissem ao en· o convívio de muitos annos os poderia forçar. 
saio que se fizesse, nos daria o ponto de par- E nem a. commissã.o tem raz!!.o quando 
tida. Jm.ra. essa nova organização em toda. a trata. da competencla profissional, porque o 
R.epublica. serviço de r1ue nos occnpa.mos não é um pro· 

Farei, Sr. Presidente, mais a.lgumas con- blema posto em equaça.o, e ahi está o illus
siderações sobre a emenda 42 e terei concluido tra.do relator do 0J:Çamento da Viaçã.o, qu& 
minha tarefa na tribuna.. nos deu um trabalho minucioso, ferindo 

A prevalecer a doutrina sustentada pela pontos intereosantes, principalmente na cri
Commissão de que dsvem ser alteradas algu- ~icllo que tito eriteriosamente faz do actual re
mas disposições do regulamento dos Correios, gulamento. 
ha. puntos em que absolatamente não posso Esse tra.b<llbo. Sr. Presidente, e a mais 
conc·Jrdar com a Commissão, como procurarei clara demonstração de que a verdadeira. 

·demonstror. · competencia exige maís requisi~ do que 
Justíftcando a pePma.nencia. dos §§ l0 e 2• os que nos podem dar os funccionarios do 

do art. 7° que pedi fossem supprimidos, Correio. . . 
diz a Commissão: 4que esses gl"<lndes ser- E tanto é assim, que até o momento actuaL 
viços publicos devem ter feição exclusi· ainda. não n08 foi presente o relatot•io da. Di
vamente administrativa, que lhes deve rectoria Geral, provavelmente porque o 
assegurar o mínimo de attrictos em seu Cunc· quadro dos tuoccionarios esta pedindo novo 
cionamento e pal'& esse fim muito concorrerá reforço ••. de cheres de secção•e primeiros 
a. elimina.ção nos ca.rgos superiores de pessoal otllclaes. 
a.lheio aos quadros, no qual a. presumpção de Os argumentos coutra. a doutrina. firmada. 
competeneia pro1hsional permitte uperar pela Commissão seriam innumeros, si. qui· 
melbor des&mpenho de funcções directora.s e zesse aveotal-os, mas para não ir mais longe 
consultivas.:& basta indicar quç esse servlça,pela sua org&• 

Francamente, Sr. Presidenti!, n!o compre~ nização e fins, é frace&mente de confi&Dça. 
hendo, o que pretende a Commissão firmando politica. e o Governo nã.o póde ft.ca.r, nem com 
tal doutrina, porque não sei que attrictos sua autoridade cerceada., nem adstricto a.os 
possam surgir entre inferiores o supor!ores funccionarios de uma. repartiQão, quando me~ 
bierarchicos de urna repartição. qua.ndo a dida de alta. conveniencía nacional tenba. 
nomeação destes sahe do quadro do .fqnccío- porventura ·de ser a.dopte.da.. 
nalismo ou tóra. delle. , , ......:..., ,-:. ··.-- Sr. !:'residente, o projecto da illuatra.da. 

O que ~i é que os a.ttrictos devem ser Commissão consignava. o dispositivo de que 
·sempre os- mesmos, e si fossemos levados por os processos dos concursos para amanaeoses 
·presumpções, posso garantir á Camara, dada. e praticao~, fossem a.pprovados pela Dire
a. accei~ da. dontt'ina da Commissã.o, elles ctoria. Geral, nomeaado as &.dmi.nistnu:ôes os 
seriam em maior numero, porque os in teres- respectivos empregados. 
ses con~a.riados se chóca.ria.m mais a.ruiuda- Entendo que . a emenda 42, lettr~ O, nos 
damente, ao contrario do que se observa no termos em que foi feita. attendia melhor ás 
regimen actual . . necessidades da administração publica, por-
. Sr. .Presidente, muitos são os elementos que, comquanto existisse maior dependencia. 

que concorrem para esses attrictos ; o prin· entre os adminiska.dores e a directoria· geral~ 
cipal, .porém, é justamente o referido pela entrétanto, os administradores continuavam 
Commissã.o: o da. presompção tecltnica. Mui· com s. faculdade que tão sabiamente lhes foi 
tas vezes um empregado sem ilompeteMia é conferida pelo deCTeto 372, de poderem no· 
justamente o que mais a.la.r.ieia. conheci- mea.r os a.manuenses, praticantes, carteiros, 
mentos, ora encontrando duvidas onde não etc. · 
existem, ora. soppondo ttopeços á adrnini.s- .0 SR. CA.LoGERAS- Neste pouto sou um 
tração com consultas de verdadeiros Calinos, 
.e.ístci-porque? Porque, Sr. Presidente, a !ra- vencitlo. · 
queza dos governos permíttiu que occupasse O SR. PADUA REzENDE-Rejeitando o men 
1[ldevida.mente cargo durante annos seguidos dispositivo, o quo fez a Commissã.ol Adaptou 

· ~m· repa.rtições publicas, individuo cuja inca~ outro sub~titutivo, o qnal vem revogar por 
. · . PQCída.Je era. manifesta. lei de orçamento uma. conquista. que os admi· 
. . . Não, Sr. Presidente, para ciuo O ·serviço nístradores haTiam·adquirido por lei e é a de 
. · nia!C~e na. mell~o! ordem como o publico tem ·que trata o decreto 372. · · · 

o I}.U'elto ·de ext~ll'. torna-S& necessa.rio que A critica feita. pela illu.strada Oommissão, 
~ cargos super1ores, comG tem acontecido critica. succinta ao !eguiamento dos Correios, 
att aqui, sejam. da.dos a cid&dãos da confiança tem tauta. razão de sar, taes são llS antioo. 
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mias e lacunas, que nelle existem, que con- bre Deputado pelo Rio de Janeiro, que me 
vlria talvez não perdessemos a occasiio de precedeu na. tribuna, opinando pelo encerra
remodela! o. manto deEta discussão, serei breve, pro· 

Appello para o illustrado rela.tor, lembran- curando em poucas palavras resumir o que 
do a. c.onveniencia de organizar a Commissão pretendo dizer para j ustifl.car a ema ode. n. 
um projecto em separado, dd modo a ga.. Não fóra, Sr. Presidente, o pa.recer Mil
nbarmos tempo e não ftcar prejudicado o lustre e competentissimo relator do Orça
esforço da Commissão, dotando essa. impor- mento da Viação, o meu distincto q.mlgo o 
ta.nte repartição com um regulamento maís Sr. Ca.Iogeras, Deputado pelo 1° districto do 
justo e menos casuistico. Estado de Minas, impugna.odo-a., .o que real-

Podia. ainda., Sr. Presidente, faze!' aJguma.s mente sarprehendeu·me, não me acharia. por 
observações ·sobre a amenda. 42, mas limito- certo, a contragosto, na tribuna, concorrendo 
me ás que expedi, mesmo porque o assumpto ~ra a continuação deste debate, pois tão 
foi largamente debatido por outros collegas, Justa é a emenda. em questão, tão nece~ria 
não logra.ndo, tal vez. a Commíssã.o obter a mesmo, que a. Camara dos Deputa.dos · a 
passagem do art. 7•, segundo a summa das apoiaria. por unanimidade. · 
opiníoes que tenbo ouvido .externar da tri· A emenda, Sr. Presidente, e ao. art. 5• do 
buna da Camara, projecto, obrigando o Lloyd a. fazer duas as-

Limitando-me a esta.s observações, concluo, calas mensa.es ao porto de Cara.vellas, para 
dirigindo por minha vez as mais sinceras receber a subvenção respectiva. · 
felicitações ao illustrado relator do orça· Esta emenda, Sr. Presidente, conta ta.m· 
meoto, que soube colloca.l' o assumpto que bem em seu auxilio, como V. Ex. o sabe, 
lhe foi afi"ecto no mais alto nível, o que aliás, com a autoridade abalizada. do nobre Depu• 
todos nó3 esperavamos da sua reconhecida tado Sr. Francisco Sá., representante do. 
intelligencia e elevada capacidade. (Muito grande Estado do Ceara, ao qual dedica com 
bem ; muito bem. ) sinceridade os esfol'QOS de sua extraordin&ria 

intelligencia. e illustraçio, sem esquecer, en-
0 Sr. l'WIIo Peçanha (pela ordem) tretanto, que o seu berço esta. no norte do 

vem fazer um a.:ppello a camara. Vão extre- glorioso Bsta.do de Minas Geraes. Obedecendo 
mamente demoraJos os trabalhos da presente a esse nobre sentimento de dedicação e ea.• 
sessiio parlamentar. A Ca.ma.ra ainda não rinho pela. boa e generosa terra mineira, apa
pôde enviar nenhum dos setis orça.mentos ao nagio de seus filhos, s. Ex:. não perde uma 
Senado. bÓ oc~asiiio de, com o prestigio que legitima· 

Figuram na ordem do dia, alBm das leis mente goza, com o valor de sua. palavra. e 
a.nnuas, projectos da. mais alta. relevancia, com a pujança do seu talento, defende~ e im, 
como o sobre impostos de consumo, reforma ·pulsionar ne~ta camara. os interesses do nosso 
de tarifas e outros. (Apoiado~.) Estado e dos quaes tem perfeito conhecimento 

Não propõe a convocação de sessões- no· pela sua activa. colloboraçã.o no governo pas· 
cturnas, porque ellas custam um conto de sado. (Apoiados.) 
réis, cada uma, e não attendiam no momento A a.ssigna.tura., Sr. Presidente, do illustre 
ao interesse public.o. (Apoi~dos.) Deputado pelo Ceará nesta emenda. quer 

Por isso entende melhor requerer a proro- dizer que ella. cogitando de interesses . d& 
gacão por u.ma hor-" da sessão .de hoje. Uniiio, visa de perto interesses inadiaveis 
(Apoiados. ) · do Estado de Minas. . 

Assim, é possível que se esgote a lista de Demonstrar e a.tllrmar a. Cflmara. a impor-
oredores e que ainda possa defender o orça,. tancia do porto de ca.ravella.s seria. tomar~ 
ment{} em debate o seu illustre relator. inutilmente 0 seu precioso tem11o, porquanto .. 
(Mf.lito bem; muito bem.) ·os seus illustres membros melhor do que.o-

Consultada. a. Camara, é concedida a proro- orador a conhecem e avaliam. _ 
gação pedida.. As excellentes coi:Hlições do porto de-Ca· 

Continúa a 2a. discussão do projecto n. 133, ravelias -fundo. praticabilidade, regini.im, 
de IB99. com o parecer- sobre as emendas calado, etc.-são conhecidas e proclaiillldas 
oft'erecidas para a 2' tliscussii.o do projecto desde o secnlo XV. · · · 
n ... 1.33, _deste anno •. ílx:and_s> 8 despaza do Como V. Ex:. e a. Ca.ma.ra. sa~m. Sr .. Pre-; 
Mintsterw da. IndustrJa, Via.ça.o 6 Obras Pu· deu te, já. em 1!;)59 elle foi viSitado e estudado; 
blicas, para o exercício de 1900. · e em 1864 o notavel especialista. Ernest :Mou~: 

chez realizou trabalqos de subido· valor, que 
o Sr. Pres!dent.e-Tem a. palav-ra attestam e proolama.m a importancia technica 

o Sr. Arthur Torres. des~a. ba.hia, 
O-que, porém, nem todos os Srs. Depu~ 

O Sr. ArthÚr Torres- Sr. Pre· tados provavelmente sabem, e que eu preciso 
aídente, attendendo às cori.~Ji.jera.çi:jes do ~o· ~rescentar, e a. sua importaucia commer• 

. Cunara V. 'VI ~9 



Câmara dos Deputados -Impresso em 25/05/2015 15:27 - Página 14 de 28 

'74 .A~rNAES DA CAMARA 

cial sempre crescente, é o grande futuro, â o 
largo horizonte reservado a es;;as fertilis
simas terra.s, pelfl. abertura. ao tre.fe]ro, em 
todo o seu percurso, de 377 kilometros e 800 
metros, da. Estrada de Ferro Bahia e Mínas, 
ligando o porto de caruvella.'l à prospera e 
florescente cidade de Theophilo Ottoni, toda. 
essa. zona. de terreno de n ota vel uberdade. 

O SR.. AR.TH'OR. ToR.RES - Jil. o immortal 
mineiro Theopllilo Ottoni, cujo nome declino 
com veneracão e respeito, dizia : 

O SR. CoELHo CINTRA-E' o escoadouro 
dos productos tio norte de Mioa.s, 

O SR. · ARTI!UR TORRES;.. E' verdade. Esta 
estr~tda de ferro, que tem hoj~ o seu termino 

,zFacil é veriflc~ r, á vista. dos map· 
pas da. costa do Brazil e das di vers!!-S 
obrns que dão noticias rla topogra.pb1a. 
do pa.iz e estão ao a.\c!lnce de todos ; 

O exam~ mais superlicia.l bastará 
para demonstrar que a.s communic!\
QÕes do norte da província de Minas 
com o Rio de Janeiro, em vez de serem 
feitas como agorà, por pessimos cami· 
nhos, através de tantas cordilheiras, 
com muito mais va.otagens se e1l:'ectua
ríam, caminhando directamente para o 
Jittor&l, que fica no mesmo parallelo, 
e emba.rc<wdo dalli para. o Rio de Ja.~ 
neiro ou Ba.llia.:. 

. em Tbeophilo Ottoni, que se pódecoosidera.r 
o grande entreposto entre os mercados do Rio 
e da. Bab.ia e •tm'ct vastíssima zona. do norte 
de Minas e sul da B:thia, é ·destinada a. servir 
a uma. região de mais de 10.000 le~uas qua· 
dradas, contendo maia de um milhão de ha
bitantes. 

Uma ligeira vista. sobre o mnppa. do Brazil 
])Oe desde logo em evidencia o va.sto terri
torio a que rne refiro, servido por estas tres 
-vias de com.mun\caçio: pela Estrada de Ferro 
Central do Brazil, demandando o -porto do 
Rio de Janeiro ; Estrada de Ferro Central da 
Bahia, demandando o da. Bahia, e Estrada. ds 
Ferro Babia. e Minas o de caravellas, sendo 
esté ultimo porto o qu~ ftca em po~~Qão de 
servir melhor a toda essa grande rag1ao,como 
passo a. demonstrar. 

A justa aspiração daquelle nob.re e gene
roso -povo Sr. Presidente, de abra• franca e 
normal commuolcação com o littoral e · um 
porto que Jbe .tlca proximo, como o da Cara~ 
vellas, é antiga. : ella. vem de tempos colo· 
niaes, ella data. de l770 on talvez de época. 
mais remota. 
Quan~o de Ouro Preto e de. S. Joã.o d'~l·Rei 

não havm. estrada para. o R1o de Janeiro si· 
não por s. Paulo; já. cogitavam os hab\tan· 
tes da.quella part2 da antiga. província de 
virem ao littoral por um caminho mais curto 
e mais ta.cil. Do Rio de Janeiro a Diamantina., a bella. e 

tradicional cidade das a. venturas coloniaell, d~ 
qual não 8e sabe o que admirar-si a riqueza. 
do seu solo, si o talento e o patriotismo de 
seus filhos,-ha 130 leguas ; a prospera co· 

- marca. de Peç&;Ílha, 135 ; a. S. Joã.o Baptista, 
149 ; a Minas Novas , 160 ; a. grande comarca. 
do .Ara.ssnaby 175 ; a. Salinas, 193 ; ao R.io 
Par~o. 207; e ao Tremedal, 214 leguas. 

A dista.nc.ía. do porto de S . Salvador da 
Bahia ao Tremedal ê mais ou menos a mes· ma do 'Rio a Diamantinl' é assim. entre os 
outros pontos citados até Dü,mantira, que 
está a 214_ leguas da. Babia, ficando sempre 
Minas Novas-a antiga e bella villa. _do Bo!Jl 
suceesso do Fanaclo, no centro da dJstanc1a 
entre os dous pontos -Rio de Janeiro e 
B:>.hia. 

Examinemos agora. Sr. Presidente, a dis~ 
tancia. entre o porto de Caravellas e a cidade 
de Minas Novas e teremos verificado que o 
porto natural e que està destinado a servir 
com mais vantagens a esse grande e caroa.vel 
torrão e o porto de Cara.vellas. 

Sr. Presidente, de Cara-vella.s a Minas No
vas h a. apenas 70 leguas, e para. ' este ponto 
ehá.mo a. a.tteoçã.o do meu nobre amigo e col
leg& de baneada-o mustre relator· do Orça
mento da ViàçãO. 

Pots bem, Sr. Presidente, hoje não faltam 
no sul de Minas, dos pontos mais modestos e 
obscuros, caminhos de ferro para. o Rio de 
Janeiro e, entretanto, o problem<?- da neces· 
saria. mudança e orieutação das vtas de com· 
munieação do nol.'te de Minas não está. ainda. 
hoje resolvido, póde -sa dizer. 

Estamos um pouco além das tentativas 
feitas em 1Rl6 por Bento Lonren<;o, de Min~ 
Novas, auxiliado pelo COnd& da. Barca, entã.o 
ministro de D. Joã.o VI; mas estamos muito 
aquem d~ ~nto em que _ nos dei~ou o b~ue
merito nune1ro,--Theoph1lo Ottom. Nessa OC• 
casião tinhamos uma navegação re:~tularentre 
o porto do Rio de J.,neiro e o de S. José de 
Porto Alegre, em correspondenoia. com a na· 
vegação ftuvial deste porto a Santa Clara. 

De Santa Clara a Theophilo Ottoni existia 
um bom e beni montado serviço de _transpor
tes, de modo que as mercadorias chegavam 
ao seu destino em curto espaço de tempo e 
com uma. pequena. despeza de transporte ; 
paga.va·se por uma arroba. de mercadoria, do· 
Rio a Theophilo Ottoni 1$600. . 

De sorte que. apezar dB esta.l' 94uelle JlOrto 
licrado,como j à disse, a um centro productor, 
p8r uma importante via·ferrea ,_. t rafegada 
pelo Estado de ) finas , qu& não tem poupado 

o SR FRANCisco S.A.~-E' o porto do norte esforços no sentido de bem appar~~ha~ esse 
de Mfnas. grande instrumento do progresso, 1mpr1mm-



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 1527 - Págtna 15 de 28 

SBSBÃO BM 5 DB OUTUBRO DE 1899 15 

do-lhe um(l. boa direcçio e adaptando tarifas 
ra.zoa.veis. estamos ninda, Sr. Presid~ote, a 
espera dos benellcios ou do desenvolvimento 
promettidos com a abertura do trafego da Es· 
tre.da. de Ferro da Bahia Minas até Theo· 
philo Ottoni, beneticios e desenvolvimento 
que não poderão se veri~car em quanto ~ 
porto de caravellas contmuar neste quast 
isolamento, sem uma frequencia de vapores 
em dias mais ou menos determinados, 

Sinto, Sr. Presidente, que o illustre e ope; 
roso Deputado bahiano, o meu P~X:ticu~ar 
amigo Sr. Neiva., que com tanto brtlnanus
mo Q.ef~nde os interesses do seu Estado, que 
é incansavel e dedicado no desempenho do 
seu mandato e que agorn. mesmo derende 
uma emenda que se relaciona. com o mesmo 
assumpto da minha, relativamente â navE>ga· 
Qão entre a Bahia e Ca.l'avellas, emenda. justa 
tambam, á qual darei o meu voto-não tenha 
ainda feito uma visita. á 4Prineeza. dos Abro
Iho:s:.-Cara vellas. porque antão S. Ex. viria 
ao meu eneontro e eom S. Ex. a. illustrada 
bancada bahiana., 

O SR. NEIVA- Póde V. Ex. contar com 
o mau apoio e da. bancada. bahiana nesse ter· 
reno. 

O SR. ARTHUR ToaRES - Agradeço ao 
nobre Deputado e nem outro procedimento 
eu poderia esperar de S. Ex:. e da patriotica 
baneada balliana. 

Esta ea:tisa tanto é min~ira como é bahia.na; 
tanto interes•a a um coDio a outro Estàd.o e 
á propria .União. 

Nosso objectivo a respeito deve ser ainda 
mais elevado do que ligar Cnravellas ao Rio 
de Janeiro ou á Bahia. ; deveremos aspirar a 
que o Porto de Caravellasdesempenhe o papel 
e occupe o lagar a que tem direito e está 
destinado na costa do Brazil, pelo seu alfan
degamento e consequente abert11ra ao com
mareio e á navegação do mundo inteiro. 

Agora mesmo, apezar · da irregularidade 
nas communicaçõfS entre este mercado e o 
porto de Cara.vellas, a Estrada de Ferro Ba
hia e Minas está. prestando relevantes servi· 
ços ao Estado da Bahia. Como sabe V. Ex., 
Sr. Presidente, ha uma. grande parte do 
sertão do· grande Estado babiano que está, 
infelizmente, sendo tl.agellada pela secca e 
grande. quantidade de recursos. em generos 
de primeira necessidade teeni si~o fornecidos 
desta. Capital para. Theophilo Ottoni, onde 
chegam, quasi diariamente, tropas que veem 
dos sertões da Bahiafornecerem-se alli desses 
generos que são levados para as regiões 
victimadas pela secca. 

E' atteudendo a ta.es circumstancias que 
o Estado de Minas acaba de fazer uma grande 
reducçio, de cerca de 60 •;,, nas tarifas da 

Estrada de Eerro Bahia e· Minas em relação 
a cereaes. 

0 SR, CALOGERAS-E' verdade, 
0 SR. ARTHUR TORRES- E' bem de ver, 

pois, que a. Uniií.oconcorra. tambem, na parte 
que lhe compete, para a.u:z:il\aro dellenvol
vlmento de uma. zona tão rica e de um fa· 
turo tão certo e tão brilhante. como o que 
aguarda a,' região servida pela Estrada de 
Ferro Ba.hia e Minas; tanto mais quanto se 
trata de um porto ligado a uma estrada de 
ferro, cortando dous importantes Estados da 
Republica. 

Existem naquelle bello pedaço de Minas 
riqueza.s extre.ordinarias, mas que devido ás 
diffieuldades de transporte não teem sido ex· 
pioradas. 

Nas comarcas de Theopbilo Ottoni e Pec;a• 
nha nílo ha. um plano de terreno que :üão se 
adapte ao plantio do café, do cacáo, da ma.
niçoha., da. canna e de mil outras plantas de 
commercio e utilidade. • 

A sua riqueza em varied~des e qua.li~ades 
de madeiras de construcçao é conhec1da e 
proverbial. 

Na comarca. de Minas Novas existem minas 
de ouro, talvez as maiS ricas do Brazil e que 
por falta de_ tran.sporte para os a.pparelhos 
necessarios nao te em s1do exploradas. 

O SR.. NEIVA - E, dizem, tem tambam 
muitos votos. 

O SR ARTIIITR TORRES - Ouvi o aparte d() 
nobre Deputado, que, longe de perturbar-me 
veiu em meu auxílio. 

o SR. N:EtVA -Nem foi outra a minha. in· 
tenção. · 

0 SR. ARTHUR TORR!!s-Minas Novas tem 
effectivamente muitos votos, porque, sendo 
uma da.s cidades mais antigas de Minas, vem 
de longe, como herança sagrada, a altivez e 
o civismo de seus habitantes. 

Ha em Minas. Novas muitos votos, porque 
alli o eleitorado é uma força; porque alli o 
exercicio do voto é uma funcc;ã.o s"éria, real e 
independente. 

Que digam os renhidos combates e as por
lhdas lutas de que a velha e briosa Ci· 
dada tem sido tbeatro, desde o imperio até 
hoje. · 

Aqui nestas bancadas, Sr. Presidente, tem 
assento um eminente Deputado cujas reelei
Qões ~ã.o provas verdadeiras do quanto S. Ex. 
é estimado em Minas . . 

Pois bem; S. Ex., apezar àe seus grandes 
predicados, de sua qualidade de banqueiro, 
de ter a. seu favor o mais franoo apoio do 
poder na ultima. eleição da mouarClhia, em 
que foi can-didato pelo antigo 19' dlstricto de 
Minas; a~ezar de, sem solicitações de S._ Ex., 
é verdade, o Governo mandar p~ra alb uma. 
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força d~ linha, gente que pela. primeira e no notavol trabalho de S. E_x .. e a homonn
uoica vez até boje a.ppareceu naquellll;9 pa- gem q_ue todos rend~m ao JOV~n Deputado 
ragens, não conseguiram os seus ded1cados por M1nas, joven na td&dc, mas Já. velho em 
amigos vencer Minas Novas . serviçes. · _ 
. Sem sabir, pois do assumpto, eu respondo Não quero com a m1nba. tracn palavra, de 
ao meu nobre amigo: Minas No.vas tem levesiquer, tocal' em .nenllull;la daano~as que 
muitos -votos porque tem muitos habitantes e formam esse harmonioso accord~ de smceros 
estes aão herdeiros de 11ma longa tradição elogios em torno do nome do S. Ex.; peço 
de civismo ; exercem o seu direito sempre apenas liceoça.pa.ra. repetir a bem eoco_ntr!lda 
com altivez e com a coragem precisa quando .phrase _do noore Deputado pelo ~o _d1_Str1cto 
as circumstAncias o exigem. da Capital Federal, ha. pouco dir~~da. ao 

Minas Novas. sem fer uma Transwaal, tem illustre rela.tor do Orçamento do Mm1sterio 
muitos votos, é verdade, mas tem tambem da Industria., Viação e Obras Publicas: «S. Ex. 
muita coragem, muit~ altivez, muita gene~ não é mais uma esperança.; já. e uma. bri
rosidade no coração de seus filhos e muito lhante realidade». (Muito bem; muito bem,) 
ouro nas entranbas abençoadas do seu aolo.. o SR •. CoELHO CINTRA- Sr. Presidente, 

A !li existem, Sr. President~, ga·andes minas permittirà v. Ex. que antes de encetar a. 
de ou~o q~e não for<~m a1nda. expl~radas, seria de considerações que me proponho 
como Jâ. dJsse, pela difflculdnde e:nstente, !a.zer sobre o projeoto ora. em debate, note 
princípa.lm~nte até ha. ~ouco. no transporte certa infracção regimental, que, talvez inva
de ma.cbimsmos neceasar10s. Espero, porém, lun te.ria.mente, V. Ex. fosse levado a com
nfio tardar muito uma nova éra. para aquell~ metter. 
região. • Desde que a. Mesa declarou adiada a discus-

Além das riquezas que podem ser naqu~lla são como V. Ex. o fez, não era licitoacceitar 
comarca. vantajosamente exploradas pela in· quàlquer pedido de prorogação de hora.. 
dustrla e:z:tracliva, possue ella, como as do Nem se justifica esse e.cto do nobre Depu· 
Arassua.by, Salinas, RIO Pardo e Tremedal, tado pelo Kio de Janeiro pedindo a. proroga
excellentes tet_ras de cultur::~. e especialmente ção, porque, encerrado este orçamento, ne• 
para. o algodao e a cani!a., e vastos campos o hum outto teríamos para entrar em debate. 
cobertos de magníficas forragens, podendo Por este meio não conseguiria S. Ex. acce
conter e alimentar a. cria_ção do gad<? preciso lerar nosso3 trabalhos, porquanto S. Ex., 
ao abastecimento de toda. a ReJ?ubhca. Em que raz parte da Commissão de ·Orçamento, 
resumo_. St:· Presidente, póde-se d1z~r: aqueUa melhor empr_egaria sua dedicação e esforço 
zona mmeu-a é a. terra da prom1ssao dos ~m- conseguindo celebrida.de nos t rabalhos orça
pos modernos em que a promessa do CbrJeto mentarios pendentes da. commissão, onde a. 
agua:r~a. p~r~ ser .cumi?rula estás potest!l-t\es acção de s. Ex. melhor se poderi~· exercitar 
prodJgl~s-mtelh~n<?Ja~ tra.balh~ a caplta.l. em proveitosa. e conveniente gentilesa, afim 

Termmando estas llgetras palavras, peço ·de obter a ramessa á Ca.ma:ra. dos rela.torios e 
licença ao illustre relator do Orçamento da mais iuforma.ções indispeosaveis á confecção 
Viação para. dizer a S. Ex. ql!-e o seu parecer de orçamentos e ao est udo e analyse pelos 
sobre a emenda n. esta em de..oaccordo srs. Deputados-. 
oom o que affirma S. Ex. no oo~eço do seu · . 
esplentlido trabalho cO lemma é conservar o O Sn.. Pn.ESIDENTE-Qu~ndo o Sr. N1l~ P~ 
que está feito » çanh~ requereu pr~roga~ode _hora na.o de· 

• ciare1 adiada. a. d1saussao, po1s que : a.mda 
O Sn.. FRANCISCO SÁ- E h a verdadeira con· faltavam 10 minutos para terminar a. 2> parte 

fusão no 11arecer. da ordem do dia. · 
. 0 SR. ÀR'l'Ht!R TORRES-E' verdade; mas 0 SR. CoELitO CINTRA.-Feito esse reparo, 

espero que o nobre relator do vrojêCto, jã. Sr. Presidente, entrarei na apreciação do im
(lredor de tantos serviços prestados a Minas, portante t rabalho do meu honrado e distin-
se constituirá credor de mais este: a. retirada ctocollega relator deste parecer. · 
do seu :parecer, aconselhando á Camara a O trabalho de S. Ex., como muito bem 
acceitação da emenda., que tem por fim a disse o orador que me precedeu, é digno dos 
conservação e o desenvolvimento da g:rande mais justos e merecidos louvoras. 
obra, na qual o Estado da Minas tem e::npre· Não faltarei, entretanto, ao cumprimento 

. gado ·tantos milhares de contos de réis-a do dever, que teubo, de render a S. E:s:. &S 
Estrada de Ferro Bahia. e Minas, da qual mais sinceras homenagens pelo assignalado 
-ta.nto depende o progresso commercial e agri- serviço que prestou a.o meu sempre Iembra(So 
cola do norte de Minas. Pernambuco, acceitando, em Commissão, a 

Collega. de bancada. de S. Ex., eu sinto-me medida que propuz, a.ttinente á reserva dos 
v:erd.adeiramente &atisfeito pela justiça. que terrenos do littoral do extincto arsenal do Re· 
todos os oradores deat~~o ~ssembléa tee!D feito cife, JJ&ra fillS de i~terease publico, 
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Oom f\ ptt.Ksn~em desae proprio n:~cionat 
par.L n.s ollra1 dl) melhonmcnto do poeto do 
herolon Je!Jt11do pernamhuenno, pru~:~tou S. Ex. 
tamham ~arvl!:o de lneattmavel va.lor aos in· 
teres1es da. Unlio. 

Demon11trei n S. Es., exbl bindo·lhe o plano 
das obras do _pllrto, e. convenlnncla e urgon· 
cie. dessa. me4id;:~., porque, inreUzmcmte, como 
mais de ums. ve.z tenho dito, sem que nis8o 
vá. a menor censura a. meus dignos collega.s, 
o Congresso não raras vezes legisla. tendo em 
vista mais as illusões de momento ·do que 03 
reaes interesses e conveniencia. da. Uoiãe-, 
decretando me1idas que, embora., em tbeoria, 
sejam fascinantes, na pratica. dão os mais 
desastrados effeitos. 

Assim é que os terrenos do extillcto Arse· 
ne.l 11o Recife, pela posição em que estão col
locados, não podem nem deveo;l ser alienados 
em bem dos interesses publioos. Esses terra· 
nos, os uni.cos que a Uniã.o possue na.quella. 
cidade bem localísados, são divididos em. duas 
partes por uma rua. e praça. publica., que 09 
separa inteiramente. Na. parte central está. 
aquartelada a companhia de aprendizes, e não 
tem communic&çã.o c~m o littora.l. 

O Sn. . NEIVA-Apoia.do. O honra.do relator 
fez justiça a. V. E:x., esforçado e incansa.vel 
propugna.dor dos interesses do seu ·E::ta.do. 

0 Sn.. COELHO E CIN'!'RA.-Continuando, Sr. 
Presidente, no despretencioso estudo do pa.
recer em debate, devo assignalar na. 2• emen• 
da, uma. certa. omissã.o. 

Ness:J. emenda se manda. reotabelecer uma. 
pequena verba pa.ra interprete e amanuense do 
serviço de immigraQã.o;me.s, embora. esteja. d~ 
&ccordo com <1 nobre Deputado por Santa. ca,.. 
tbarina, parece-me que t•>das assas "erbas de- · 
viam ter desapparecido dos orçamentos, desde 
que o Governo não pode por si só dispõr das 
terras devolutas, que, pela. nossa Constituição, 
pertencem a.os Estados. 

DitHcil, si não impossível, seria. est&belecer 
uma colonisaçio regnla.r por meio da pequena 
lavoura, pela distribuicão de lotes aos immi
grantes que forem aportando ao paiz. 

Dir-se-lia que o Governo neste caso inter~ 
virá. como auxilinr dos Governos est&doaes; 
mas noto que quasi todos os IJovernos esta
doaes que ainda. mantêm o serviço de colo
nisação tàm contraotos especiaes, ps.ra. o f!.m 
de rla.r loca.lisação aos immigra.ntes que im· 
porta., de modo que penso que o Governo 
teria. difficuldade em dar destino a immi
gr <\ntes que aportassem ao pa]z. 

Ao longo deste corre a outra. parte, em 
que estão situados proprios nacionaes de su
bido valor, e nos quaes se podem estabelecer 
todas as rep:~.rtiçõea dos Ministerlos da Via· O Sa. CA.LOGitRÁs-Devo doolarar que a! 
ção· e Interior (sa.ude dos portos), fazendo·se despezas feitas com os immigrantes que se 
com isso grande economia de a.lugueis dos destinam a. Minas, aqui na ilha. das Flôres, são 
predios onde funcdonam essas dependencias. todas pa:gas pelo Estado de Minas. 

E' extraordinario o valor desses ·proprios 0 SR. CoELHO C!NTRA.-O aparte que me 
pertencentes á União, superior a milhares de dã. 0 illustre Deputado adianta considera.vel-
contos. · 

Pois bem, me co::.sta. que a unica. proposta. mente, e dispensa-me de largas conSidera- · 
ções, que ia fazer. 

apresenta.da. não excede do 90:000$ pela pa.rte Entendia. que, desde que este serviço des-
prlncipa.l do iittoral ! appareceu da a.ttribnição propr·iamente do 

Acredito, pelo ·alto conceito que faço dos Governo geral, deVia. correr por conta. dos 
illustreJ Ministros de Fa.zentla e.Ma.rinha,que Estados toda e qualquer despem com tal 
taes terrenos Dão serão alienados. · · serv:ço. 

Elles sã.o necessarios desde já para o ser.. Já. em uma das sessões passadas tive oc-
vico do melhoramento do porto e das depen· ·- d ., t te ·d 
dencia.s dos Ministerios a que me referi. casJao e ma.m.es .ar·me nes . seutr o, acon~ 

selbando que a. tra.nsferencia dos e9tabeleci-
Mas,em época nã.o longa, quando esses me mentes proprios ou destinados a. tal serviço 

lhora.!lle?tos forc?J.leva.dos. a. efi'eLto,, serão passassem ao Estado a que directamente 
elles md1spensavers ao serv1ço aduaneiro. a.proveitasse a immigra.ção. 
· Esses terr~nos são desejados por uma.. com- o. E.stado do Espírito Santo, por e:x:~mpló, 
panh!a de vra.-ferrea, que tem garantw.s de já esta. de posse do estabelecimento do ao
JUros do Governo para. levar seus trens ats o verno Geral, pertencente á. immün-&ção •• , 
centro commercial, privando assim a cidade . o 
do un.ico logradouro ae que poderá. dispôr o o Sn. . NEIVA.-A Ba.hJa. ta.mbem. 
Recife para o serviço do movimento do porto. O SR. CoELHo CINTRA-... estabelecimento 
Dirijo á inda. uma. vez a. S. Ex. os meus agra.- que está localisa.do em excellente e apro-
decimentos por tão assignalado serviço, inter- priado local. · · . 
preta.ndo assim os sentimentos de meus coo- A Ba.bia. ta.mbem; nosoutrosnão me consta 
te~r~neos e da. impre~sa lo.cal, que tão pa· que hajam estabelecim~ntos congeneres, per
trlottca.mente.deu o gnto de.al.a.rm&, em bém tencentes á. União, que mereçam uma rere4 
dos interesses publicOil. ·· rencia especial, · · · . ·· 
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No Espirito Santo o estabaleelmeuto é de O Stt, CALoaERAIJ da um aparte. 
primeira ordem por sua localisação e bem O Sn. CoELHO CINTHA-Notei mesmo nessa 
combinada disposição interna., e como os ser- ponto uma outra falta.. Num dos orçamentos 
viços qu"Eíalli se fazem por conta do Estado, transactos a camara autorizou o Governo a. 
quecontinúa. com a. immigração estipondia.da, reseindir ou íunov-ar os contrados de burgos 
teem produzido optimos resultados, deve a agrícolas, entrando em accordo com os con
União animal-o prolJOrcionando-lb.e a:penae a cessionarios, afim de liquidar e pagar as in-
IJOSSe de tã.o util estabelecimento. demuíza.ções que fossem ajustadas. 

Quando me dedicava ao estudo de colo- Ma.s esta.tuiu ta.mbem que esses contl.'actos 
nisacão tive occasião de me convencer que dependeriam de approvaçiío do Congresso, o 
não era o immígrante denominado espon- que tem de alguma fórma di.tliculta.do a missão 
taneo o colond da que precisava o paiz. O governamental, de maneira. que ainda es
immígrante que se destina. á. vida. agrícola, tamos ameaçados de im!emnizacCJes judi· 
não encontrando nucleos oude possa. achar ciaria.s, quiçá de subido valor, por acções que 
recursos para sua subsistencia nos primeiros e>ses concessional.'ios intentaram contra a. 
tempos, e que o guie }lor seus conselhos e União, alias muito justamente, porque estão 
exemplo no melhor methodo de rotear suas senhores de um direito de que o Gov-erno não 
terras, lucta. com taes e ta.nta.s difflculdades póde prival-o~ por um acto arbitral'iO, visto 
que não raras vezes desanima, e, em vez dl} tra.ta.r-se de contractos biiateraes celebrados 
termos um cide.dã.o utíl ao paiz, devolvemos desde otem"Podo GovernoProvísorio. Pa.re~ia 
á pa.tria. de onde emigrou um elemento de conveniente que a Camara renovasse a auto
descredito contra u. immígrs.çãopar& o Br>&zil. rização s.o Governo para entrar em accôrdo 

Não é o colono chamado espontanêo o que com taes cone&ssionarios, afim de serem 
mais convém a.o nosso desenvolvimento agri- rescindidos seuscontractos,sinão julgasse mais 
cola. Demonstrei isso na. legislatura passa.tla, conveniente innoV'a.L-os, esta.tuíndo a abri
com os exemplos da Republica Argentina. gação dos empreza.rios se incumbirern do as-

Os factos, que então assignalei, que alli se ta.l,Jlscimento dos immigrantes que impor
davam, em vista das inforrnaç15es de Lasguia, tassem. 
digno dirsctor da. immigraçã.o rlaquella. re- Isto quanto 6. segunda emenda.; o mau 
publica, em seu monumental trabalho In- honrado amigo, na 35 discussão, tomando na 
forme ann-ual de im~nigração, estão hoje se consideração que merecerem a.s observações 
dando entre nôs. que tenho de fazer, incluirá no seu proje!)to as 

A situação do immigrt~.nte chamado espon- disposições que forem conveni11ntes a. ta.l 
taneo ou do. trabalhador que aparta ás respeito. 
nossas plagas e·:a mesma. que alli se observa. A outra. emenda. que chamou a minha. at
Esses immigrantes procu~·a.m smnpre fazer tenção foi a e~ rubrica.-Subven~ão a campa
um pequeno peculio, e apenas conseguido nhias da navegação a vapor. 
esse desideratt~m retiram-se do puiz, produ· . Ha um anno ou dous, fui impugn?-dor da 
zindo a"sim, em tempos periodicos, uma per- subvenção á Companhia Bahiana, porque, es
turbação cambial, :pela 1mmlg)'aÇàO dos ca- tanclo ftndo o contracto, entendia que o Go
pitaes que levam cornsigo: continúo a pensar verno não devia absolutamente prorogal-o ; 
que da. localisação d~ immigra.ute, pequeno ma.s ha. duo.s partes nessfl contracto, segundo 
proprietario, depende ·a. solução do magno creio, e que melhor me informara o meu hon
problema do povoamento de nossos Estados. ra.do amigo si podem ser alteradas na. pa.rie 

. Notando esses factos em publicação que relativa ã. navegação interna, que poderão, 
então fiz (no regimen passado) chamei a at- sem prejuízo dos interesses commerciaes, 
tenção do Goveroo para o perigo a que, em d€sapparecer. · 
tempo não remoto, estaria sujeito o Brazil, Mas, em relação ao· serviço dos pequenos 
soffrendo do mesmo mal, einii.Q de conse- portos, feito pela Companhia Bahiaoa, a na
quencia.s peiores, e esse facto está se Yerifi- Yegação e indíspensa...el, especialmente por 
cando, especialmente no Estado de S. Paulo. trazer em communicaçâo não só os E~taaos 
Qnde promessas de grandes salarios fez para de Sergipe, Alagôas, Pernambuco, como a. 
alli aftlu\r a.bun.daneia. de tra.ba.lb.a.dores, cujo prop1:ia Cap\tal do Estado da Bahi~ com os 
exodo actual contribue bastante para a per· differentes -pontos do littorat. 
turbação cambia.!, que tanto aggra.va. a.s con- . Ha, entretanto, uma subvenção. constante 
dições economicas do paiz. da 6• emenda, em que me parece que o meu 

.Acho. portanto, que essa Terba. póde muito illustre amigo nii.o conhece bem sua im1Jorta.n
vanta.josa.mente, desa.pparecer do orçamento, cia ou não teve informações convenientes, e 
~xonerando-se o Thesouro Public.-o de uma. por isso propoz a sua suj!pressiio. 
responsabilidade que deve correr por conta Refiro-me á subvençao para. a navegaçã.o 
do_s _~!los que se Utilisam do .serviço de im- do batxo s. FranciSco, na. importa.ncia da 
lD.lgraçB.O. 54:00()$000. 
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O meu illustre amigo sabe que o Governo 
construiu a estrada de ferro chamada de 
Paulo Aftonso, felizmente niio com dinheiros 
ste!'linos, mas com a tã.o malsinado. moeda, 
papel, emittida pelo Governo do Imperio para 
esse fim. 

Em 1878 decretou-se a construccão de dua.g 
estradas, que foram Jcva.da.s a effoíto com os 
recursos fornecidos por uma emissão, a de 
Baturité, no Ceará, e a de Paulo Affonso, em 
Alagôas. 

Mas, todas as esperanças que se alimenta~ 
vam .sobre o futuro dessas estradas se mal· 
logt•aram, porque estas via.s-ferreas não tive· 
ram o que transportar, ou porque não·a.ttiu~ 
giram seu~ trilhos aos centros de producção 
a que se destinavam. · 

E'ntretanto, as estr!l.das estão feitas, pe· 
sando ainda esta no orçamento, e peior será. 
si se supprimir a na.'Vegação, porque f!ce.rá. a 
estrada isolada em um centro sem recursos, 
privada de communicações directas com os 
mercados consumidores. 

Creio que a emenda. não póde deixar de 
ser aceeita pelo meu illustre amigo, quando 
apresentada, embora S. Ex:. faça. um pe
queno esforço sobre os seus planos de 
economia, em bem de seus desejos, porque 
economisar neste caso é :saber applicar os 
recursos de que podemos dispôr e não deixar 
de fazel-o, augmentando por essa falta os 
encargos do Thesouro. 

que forem dispensados por força. de lei, serã.o 
tlproveitado.s noslogares creados na sub~Dire
ctoria. e nas outras administrações. 

Art. Fica. o Governo autorizado a abrir 
os creditas necessartos pa.ra. pagamento dos 
empregad03 que ficarem addidos .• 

Mas, a acceitac;ão do dispositivo destp. 
emenda. é tão natural, que o illustre rela.
tor não poderia. deixar de amparai-a, por 
ser uma. medida. de equidaue, sem grave in· 
justiça. 

O SR. CALOGERA.s-E' porque não fa.z mo
dificacão nenhuma em quaãros, 

0 SR. COELHO CINTRA-Desde que V. Ex. 
propoz a.s alterações constantes do art. 7•, 
anterior • •. 

O SR.. CALOGERA-S- Mas essa parte não 
foi acceib pela Mesa, por incidir em disposição 
regulamentar. 

0 SR.. COELHO CINTRA.-Neste caso, acre~ 
dito que a. Mesa não subme&terâ á votação 
todas as emendas referentes a. esse artigo por 
este mesmo motivo. 

Si tornei a este pon.to, sr. Presidente, foi 
porque li a emenda incluid& entre as que o 
parecer desfavorece e para mostrar quanto 
me interesso pela. infeliz classe do funcciooa.· 
lismo com aquelle cuidado e attenção que 
costumo dispensar a. esta classe, digna. da pro-. 
teccão dos poneres da União. (Apoiados.) 

Semelhantemente a .esta emenda., ti vemos a 
satisfação de apresentar ao art. 8° a. seguinte; 
emenda: 

<Ao art. S•a.ccrescente-se,depois da. palavra 
telegraphista.s de 1 n classe-« e os de 2' e 3a» ; 
o mais como está.~ 

E o facto de ter o Governo chamado con
currentes para. o arr.,nda.mento dessa. estrada, 
estando ella. ligada com aquella navegação, 
o briga de alguma. fórma a mantenhamos, por· 
que aquelles que pretenderem arrendai-a e 
já. fizeram propostas estão_ b~ea.dos n:os re
cursos que tal na.vegaçao proporcwna a. 
essa estrada, da. qual se pôde dizer ser seu Tendo esta emenda sido' a.cceita por S. Ex., 
complemento. me felicitó por ver que a falta de hl dispo· 

Tirada. a subvenção ó. companhia., · ella não sitivo no projecto fôra. apenas fructo de es-. 
:poderá manter est' navegação. Acredito, quecimento, por parte do honrado relator, 
portanto, que S. Ex. se darâ. pressa., no seio quando conferindo ao Executivo attribuição 
da, Commissão, de advogar os interesses de?ssa. para modificar 0 respectivo regulamento na 
navegação, que ~erve aos quatro Estados a parte a.ttinente á nomeação de telegra:phis
que me referi, amparando, por esse modo as tas de l• classe, esqueceu-se dos de 2• e aa. · 
conveniencias do Thesouro. Entro agora. em umponto muito melindroso, 

Si a estrada, ao envezde partir de Piranhas, porque tenho de contrariar opiniões, aliás 
ponto inicial, tivesse partido de Penedo, po~ muito abalizadas, de dous dos mais distinctos 
deria então ser supprimida. a verba em ques- collegas a quem muito prezo, como sejam: o 
tão. aliviando-se a União desse onus,porquanto honrado relato r do parecer e o meu não 
estaria. o celleiro do Norte, va.lle do alto São menos di.stincto amigo Deputado pelo Cearà. 
Fra.ncisco, em oommunicação directa com os Quero me refer]r á. apreciação, que SS. EEx:. 
prinéipaesmercados da União, onde poderiam fizera.m, da emenda n. 53, que trata dos fis. 
chegar os productos de.'!sa. futurosa e uberrima. ca.es da.s nossas estrada de ferro (Ui): 
zona sertaneja.: chamo :para esse ponto a at-
tençã.o de S. Ex. · «Art.. Os vencimentos consignados neste 

A emenda 16a parece ser governamental, orça.mentQ para os fisca.es·deestradas ile ferro. 
mas.estã. aqui com a. nota de prejudica.da: e emprezas sómente serão pagas ao3 que ti

«Art. Osempregadosda.Adminislraçã.odo· verem residencia lixa em algum ponto das 
Districto Federal e Estado do Rio de Janeiro, estrada.s fixado pelo Mmbtro da. Indu~tria., 
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ou junto á.s obras das emyreza.s e mediante a. Sei das verdadeiras luctas, das ditfleuldades 
a.presaot&Qão de rela.torJos mens~es, na.ndo immensa.s creadas a.os funccionario~ publicos 
eunta do estado dos serviços 1lscallz9.dos.» desde que elles pretendes~em entrar no co· 

nheeimento do mecanismo, do jogo de certa 
o meu amigo, Deputado p~lo Ceará. a.pre· chimicx de que não raras vezes l~~onçam mão 

sentou e.ssa emenda. ... (Lê.) essas emprezas par& construeção das suas 
O Sa. CA.LOGIRAS - Estou convencido de estradas, por causa da. garantia de juros, do 

que é uma medida altamente vantajosa. capital empregado detlaítivamante na. con-
0 S&.COELHo CmTRA-Desculpe·me v. Ex.; strucção. 

felizmente · diz o parecer que a maioria Chegaram a tal ponto as difficulda.des, que 
da Commíssão 11ão se manifestou fa.voravel- o Governo teve inéleelina.vel neces•idade. de 
mente & ella, por lhe parecer tratar-se de reformar o Regulamento tornando o. cap1ta.l 
assampto da. maior relevancía e de natureza fixo, qualquer gue (otse a despe;a rea~f.:ada na 
regulamentar. construcçi!o das eat,-adas, 

Realmente, a questão qna se ventila a. Um regulamento ma.nda.va que a garantia 
respeito de•te assumpto é meramente regula· de juros fost~e ca.leulacla sobre o custo k!lome·~ 
mentar, trico. E a.hí surgiam todas as dimculda.des 

o SR CALOGDAS-Nã.o • isto llcou provado imaginll vais, não lla via meio de c~egar·~ a 
ã.(, ' um accôrdo sobre despezas. que nao pod1am 

que n • . . . de fórma. alguma. ser levadas á conta do ca.~ 
O SR. CoELHO C!NTRA.-DlSPQS!Cões do M1· pita.l garantido. 

ni!Sterio, ainda. no regimen lmpel'ial, a tal o Governo de então, compenetrado dessas 
res~ito, ~eterminaram .cousa semelhante, si· dit'Hcul~ades,creada.s pelas empreza.e,moditl.cou 
não Ident1ca.; mas a pra.ttca vae demoostra.ndo! a acção fts~l tornando-lhe fixo o capital ga.-
as graves inconveniencie.s dessa medida, que rantido. ' 
aca.bou por ~rna.r-se obsoleta.. Portanto com Jã, na.quella occasião, ficou demonstrada a• 
um verdadeiro vexa:me pa.:z:a os fiseaéll~ por- gra.ve inconveuíeocia de medida. semelhante; 
que,_ ou estes .relatoriOs deviam conter ~nror- como, pois,hoje, que os engenheiros já luctam 
maçoes 1ldedtgnas, que fossem convementes com tantas di1llculdades vamos sujeital·os a. 
ao _serviço publi~l)· e, _neste c~so, os enge·l deste duplo papel: ou estarem n& cauda da 
nhell'Ol!l tiscaes nao podiam ag1r _sem pleno Directoria. rlessa:s em prezas, para receberem as 
c<mh~cllmento ~e ~usa, 158J!?. o'!vlr as com~, informações que eltas qnizerem dar, ou in· 
panhms . fisca.hza._:o.s que nao suo pr~mpt~s "entarem rela.torios, sem interesse, o que não 
em dar mforma.çoes, ou, pelo contr~r1o, nao seria digno do carecter dos àiatinctos moços 
proce~eudo des~a. fórma, dariam iurormaçõ6ll, que occupam ta.es Jogares? 
sem 1mporta.ne1a. alguma, ou menos exacta.s, Feiizmente a commissã.o, em sua maioria. 
IJara. evitar o prejutzo da suspen~ão de seus contra. 0 voto doa dous bonrados co!legas; 
venmme!ltos e conseque!lte penurta.. _ abandonou esta idéa aceeitando a que possa. 

E' mats decente, perm1ttam-mea expressao, convir e fôr estatuido em disposições ragu-e mesmo ma.is oorrecto manter o que esta, lamentares. 
porquanto o Governo, tendo acçãoimmediata . . .• 
sob:re os :ftscaes, proverá sobre o melhor modo Â: emenda. ~. 60 manda. tra.:nsfertr a.o Mt_niS 
de ag(r a tal respeito, te~ro da. Mar~nha. o Observar10 ~stronom1co. 

Si os flscaes não cumprem com o seu dever, (te): « Sl:lPPrima-se ~ nrba destt~ada ~o Oh· 
está na.s mãos do Governo removei-os ou de- sel'YatorlO .AstronO!UICO, para. ser wcl!Jtda no 
mittil-os, mas nunca. subordinal-os, embora. Orcamento da Mannl;la, onde o se~,Vtço su:p· 
indirectamente, a em prezas que procur-aram :POrtará. uma economla. de 29:000$0~0.»- . 
11empre, por todos os meios,ou ter esses fiscaes A Commissão não a. aooeitou, mss eu a.cbo 
ao seu serviço, ou forçai-os a luctal:l em bem que s. emenda. tem toda a razão de ser. 
do cumprimento de seus deveres, cre:mdo- O Observatorio Astronomico no Ministerio 
lhes difficuldades insuperaveis. da Viação, faz me lembrar o que disl!e o meu 

Eu fallo por e:z:perienci:~. propria.: fui flscal, honra.do mestre, o distinoto sa.bio, o B~rão de 
por m~itos anuoa, de em prezas inglezus e ex· Capanema, quando, tendo·Se feito aqui uma. 
perímentei asconsequenciasdessa.s luctas con- reforma. do Museu Nacional, eiicben-se o regu
tra. as quaes nem sempre o Governo tinha lamento de disposições taes, que elle na cri
liberdade·de agir por terem taes emprezas, de. tica que fazia desse regnla.meuto chegou !1. 
advogados administrativos desta C!l.pital, o 

1
~ um ponto em que disse: não tinbam feito 

mais poderoso apoio. ma.is do que um museu- da roça; depois de 
Note V. Ex:. que não me refiro só a uma. I terem embaralhado tudo não fizeram n<!,da; 

em preza. oe estrada de ferro, ma.s a diversas, puzeram apenas um jo.comf no tecto, sem o 
que tive, quando funccionario publico, occa- j que não seria museu (riso); pois bem, a. per
~ião de :fiscalizar. · ma.nencia do Ob~erva.torio no Ministerio da. 
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Viação e bem semolbanto a essajtcaré do tal Acho que é uma despeza que 1levia desa~ . 
museu (r-i8o). parecer, porque não tem ratão da ser no M1. 

Era 1·ela.t.or do Orçlmcnto do Ministerio da Disterio da Viação. 
Guerra, quando se levantou e~ ta. q~e.stão. e A emcnua 54• substitue o artigo do pro· 
entendi que devi:~ passar desse Mmtste~IO jeeto pelo seguinte: 
para. o do Interior, porque lrata.·se de 10' «Art. Fica o Poder Executivo autoríza.do 
strul:çiío publica., porque sempre 0 O~>erva. a conce,Jer o usofructo da superticiG de tcr
torio Astrooomico fui urna aula priltica da renos e aproveitameutoda.s aguas necessal'íe.s 
Escola Central, huje Escola. Polytechnica. • · do proprierlade nacional, proximos a. ~vo_a-

O SR. CALOGERAs-As escolas praticas de· çÕ)S ou a estradas 1.le ferro, ás assoc1açoes 
vem estar a cargo dos Miníslerio~. que teem agrícolas ou a particulares que se proponham 
a cargo os tespectlvos sorviços. A Esco~a.. P?· ruudar e custear nos mesmos, de accordo com 
l ytechnica. devia ostar annexa ao Mimsteno o. mecanica agrícola. mod()rna, campos pra· 
da Viação. ticoo de demonstra.ç~o .~ 

o Sa. CoELJIO Cr:-JTRA- Estou com V. Ex., Pergunto a.o honr~ rlo relator d& Commissão 
<leque essas escolas devem estar a cargo dos onde estão estes terrenos, em que paragens, 
respectivos Minísterios e é por Isso que o 11ual a. sua extensão. 
Observatorio está. cleslocac!o dos res pectivos Como, pois , vamos legislar deste morto, 
.Ministeríos. Evi,Jenterncntc na.tlo. rn11is pra- sem sa.l>er o que vamos Jú.r.er, nem ao menos 
tico e intuitivo c lo que sujeitar o Observa'ol'io a extemiiu, a. localidade destes terrenos ? 
á. superintenrlcncia do ).ti nisterio da Ma.rinha, Ao htlo d,\ E.~traua de Ferro Central não 
a qun mais tlirccto.mento interer;so. seu ser·. me consta existirem terras pertencentes á. 
viço; e tanto assim, quo vs nossos maiot•es União, a não 5er 'aS da cobiçada. Quinta da 
nos deram o exemplo. . Boa Vista.. 

Quando em 1827 creou·se o Observntortp Mas, têm sido tantas as tentativas para. a 
Astronumico, foi cllll subol'!lln.ndo ;~r·s .1\il· ~WQUisição destes terrenos, que nutro uma. 
nisterios •la. Ouer1·a. e 1l11. ?tfarmha, COOJ U!l· certa duvida na redao:ão destes artigos e por 
ctamente pelos serviçC's congeneres tias duas isso deliberei nerguntar ao honrado relator 
depenrlencla.S, na part~ da engenb~t·ia militar oode existem estes terrenos, qual a quali
e no interesse tio serv1ço dos omcw.es de ma- dade, extensão e valor. 
rinha.. Na. Central não conheço, sa.Ivo si é lá. para 

Hoje o O.hserva.tori!J As~ronomlco. serve Paraopeba, Rio das Velhas; mesmo l!ssim 
quasi exclusivamente a rnarmh~; allt é que pertencem elles ao Estado de Minas e nao ao 
regulam os cl..tronomotros, da.lll sabe o al- Hoverno da União, por serem terras devo
man"Ik, semelhante ao Almant.tk Dautico in- lutas. 
glez, tão u~do na. marinha.... Será no> terrenos das margens do Rio do 

O SR CALOOERAS di um aparte Ouro ou Penha. 1 
· ' · ' · Acho esses terrenos tão pequenos que seria 

O SR. CoEr.uo CtNTRA- ••• emfim. embora até de mao agom•o estabelecer-se ah1 campo 
sejl\ •m tra.b<llbo, que honre a classe do ser- de ensaio, de experiment.'I.Çâo, etc. 
viço, não comprebendo por que se conservou Temos a.qui um pequeno campo, e esse não 
esse serviço no l\1inisterio da Viaçii.o, quena.da deu resultado algum ã. nossa cultura, o do 
tem que ver com a marinha. Jardim Botanico. 

Quando em opposição a passagem desse ser· 
viço do Ministol'io da. Guer ra para o Mlniste- o· SR. c}. LQGER .... ~-Este é de acclimataçãó. 
r io da Via.çiio Sll me objectava que niio podia O SR. COELHO CII'\TRA.- Ti~a occasíão rle 
11assar para o de Instrucção Publica e lnt,~- ver plantas e varias sementes sa.ccharinas 
rior, por causa do·pessoal, muitos podera.m que foram m:tndadas para. diversos Estados 
ver o ale3.nce cles:;a fulil r azli.o de interesse do pa.iz, o que contribuiu para. ml'lhora.r a 
:pessoal e eis pnrque está esse serviç.o como o cultura da. canna de a.ssucar ; não cont>~ço 
Jcr.carti doteclo do Musett . (Riso.) onlro. 

A propria Escola Polytechnica nem se uti- A emc11da 94, que a presentá mos, íem um 
l isa àesse ob~ervatorlo ; ella. tem o seu es- fim economico de primeira. ordem, qual o de 
:pecial no morro tle Santo Antonio. Ao Minis- estabelecer o desenvolvimento de zonas ser
terio da Viação não presta serviço algum, vidas por estradas de ferro; ser vindo assim 
porque os nossos collegas engenheiros não a. uma. zona rrquíssima que proporcionara 
vão absolutamente a.o Observatorio fazer a. meios de u.ugmenta.r a renda. bruta da Cen· 
correcção de instr umentos, etc . tral de Peruambuco, fadada a um grande fu· 

Este é um serviço que está. a. ca.rgo elo Minis· turo (lê) : · 
terio da. Marinha, por conta do qual deve ser 
custeado. «Accrescente-se onde convier: 

ÇmnM'I V, VJ" H 
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E' o Governo autorizado. o a. vigencia desta. 
lei, a. contraela.r a. conclusão dos traball.los do 
prolongamento da ferro-via centrai de Per· 
na.mbuco até a cidade de Pesqueira, sob as 
seguintes condições : 

a) fazer cessão llos mnteria€'s e ohra~. que 
por-ventura existam ao longo da. linba, aos 
a.rrendatarios, afim de serem empregados nas 
obras do prolongamento ; 

11) eotl'3.r em accordo com os arrendafaríos, 
podendo reduzir as quotas de arrendamento 

· até 50 °/0, por prazo de 15 annos. para o fim 
de ser esae prolongamento desd!l jil. realizado 
por conta dos referidos emprezRrios; 

c) ficarem todas as obras executadas, no;; 
termos d11. lei, pertencendo á Uoíào como 
-pnrte1 íntegnmtes dn Cerro-vi.~ cent.l'al, para 
todo1 os effei!os rlo contracto do 12 de abril 
de 1898. 

Sa.la do.s ses;,õos, 2 de ~etembro de 1890.
Coellw Cintra. -Barba&.;. Lima , » 

o de.t~astre que se deu com o arrendamento 
desta. estra.rla, sem ee tomar cautela, sem :;e 
cuidar de seus prolongamentos e zela.t• os 
meios de se ut1I!Zll.J', com a maior vantagem 
possivel,Cls materiaes e obras que lá. existiHm, 
pertencentes ao Governo, tem prcdu:ddo os 
maiores prejuizos para. a União. 

O Estado soffreu enormemente com esse al'
rendamento, por que viu evolar-se nus 
pesadas economias o desenvolvimento da 
zona sertaneja, que a facilidade de locomo
ção lev-a.da por essa via-ferrea. proporciona
ria á industr\a agricola algodoeira de nossos 
~ertões. 

O primeiro effeito do arrendamento foi logo 
sentido pela suppressão de trens diarios para 
o extremo d<t lmha.. 

Nínguem ignõra. que as vias-ferreas, dando 
vida e desenvolvimento aos pontos extremos, 
não raras vezes prejudicam os intermedios, 
ma.ximé si estes não tcem elementos proprios 
de desenvolvimento. 

Mas, si em vez de levai-as a seu extremo, 
em zona que possa contribuir para. o llU· 
gmento do trafego e coosequente r~nda, se 
lnterrompe seu desenvolvimento para dei
xal-a em local de onde não possa promover 
os benellcios que tão aperfeiçoado systema. 
de 'Viação desenvolve, o sacrlficío dos ca
pitaes embarcados em tal empreza é fatal. 

E' isso o que se tem dado na. generalidade 
de noss&s estradas, especialmente na central 
de Pernambuco. 

Mas, essa. e~trada tinha. fixado seu ponto 
terminal em ·Pesqueira, que é o celleiro da.

. qnel!a. zona agricola e ~ornmercial. 
De mane.íra que essa. estrada, não c hege.ndo 

ao ponto terminal, as mel·cadoriasque descem 
do sertão procuram desvia.r-se para outros 

pontos m~ds convenientes,e a estrad11. p9rdena 
sua renda, por falt;t de c:L1'gas a trausporta.r. 

Acredito mesmo que os concessiona:rios, 
dentro em pouco, se verão em ·dittlculdades 
instlpJlcraveis, que poderão chegar ao aban
dono do sfu contracto. 

Lembrei-me Sr. Presidente, de aproveitar 
todo o leito da linha, obras de arte, etc,, que 
a.Hi existem, autorisanrlo o Governo a entrar 
em accordo com os concessiona.rios, manten
do-se os contra.ctos, para levarem a effeito 
essa. estrada, acenando-se-lhes com alguma 
porcentagem de diminuição das quotas de 
arrendamento. 

Ora, desde que o trafego augmentasse, por 
ter a estl'uda attingido o seu ponlo termina.!, 
a renda bruta. seria muito superior c, por
tanto, longe tle!'sa. diminuil;ão ser ~contraria. 
no Tnesouro, havcril, um aco!rescimo de renda 
que proporcionaria muito melhores vanta
gens para o Thesouro. 

A Commi~são acccitanrJo as duas primeiras 
emendas, nii.o se comprchen<le como pcssa 
deixar de acceita.r ~~ terceira., deixando est:~ 
de ser acceíta. porque a. Commi~são entende 
que nl!o póde modifiCJJr um contractQ, feito 
em virtude de licilacão Jlublica, por meio tle 
uma autorisação. 

Mas, eu noto que é a. propria. Commissão 
de Orçamento, sendo relator o Oigno e. ope
roso Dep\ltar1o pelo Para, q1rem estabelece 
doutrina. exactamente contl'aria., quando 
tratou do arrendameoto das fazendas d'.o Pi~ 
auhy. 

Trata.·se ta.mbem de um coutracto feito em 
virtude de licitação publica e, entretanto, a 
Commissã.o aconselha ao Governo a remode
lação desse conti'acto, mediante certas e de
terminadas vantagens para ambas as partes. 

Mas, o meu honrado amigo tem e:scru:pulos 
em acc&itar a.· segunda p<,rte da emenda, 
quando concordou ser aquel!e parecer por 
enwnder que Í.OCÍda em disposições CO~ltra
ctuaes que se niio pódem modificar por estG 
modo l 

De modo que n. commissão de Orçamento 
que deve ser una., que deve ter o mesmo pen
sament0, tem dous pesos e duas medidas. 

Acredito que o meu honrado amigo tem 
justo escrupulo em acceder a essa. medid&, 
mas, tendo em -vista. aqueile precedente da 
mesma. commíssão, em relação a essas fa
zendas, terá bastante equidade pa;ra a.ttender 
ã. conveniencia. da medida que se pede. 

Sem isto, a emenda absolutamente não va.~ 
lerá. cousa alguma, porquanto_ os ernprezarios 
não irão 11tilisar o que é da União e que está. 
inteiramente perdido si não fàr quanto antes 
aproveitado. 

o meu iilustre collega. e ·engenheiro e sabe 
perfdtamente que movimento de terras, feito 
ll;J. dous annos, ~xposto a acção damnificadora. 
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('O tempo. estações ·começadas P. abanrlonadas 
ttrão nect!'sidade do emprego de P.srorços e 
capital para sel'em uti:is.•<los, e o meio de 
c•lmpeosa.r será reduzir a quota dt~ torren!la
mento, para obter maiores proventos. 

Sem isto, naturalmente não ;;e abalançarão 
os arrenda tarios a tazer a obra, e será pre
juizo I)Ompleto de quanto 1ôr leito pelu Go
verno, prP,iuízo tão tdal quan to aquelle 
QJie se tem dado em relação MS r amaes de 
totlas as nossas estl'adas de faro. a.ba.ndona.das 
em virtude !le susp3n~ão dos trabalhos ! 

Quando se aventou aqui esta questão de 
nrrendamE.mto, pr·opuz que fossem entl'egur. s 
iHf diver;;ns estradas, ~rarantidas pel:~ U1.íão, 
esses prolongamentos feitos á custa. do Th;!· 
souro, obrigando·se as e.-;tradus apeun!l a tra. 
feg-.tl-os,utilisamlo todo o material que nclles 
exislisfe, sem nnus para.as emp1·ezas, porque é 
este o unico meio de obter sua cooper·açiio. 

o nobre Deputado por S. Paulo entendou 
ser mais conveniente ao Tilesouro úizet·
ct. quem m~lhores 1!tr.><lagcns offel'ccr-•· . 

Ora, comprellende-se que ninguem po!leril 
pretender levar a eJTeito um l"a.mal, supjJO· 
nhamos de Timua.uba a Pilar, entre duns es
tradas inglezas que têm previlegio de gozo 
para. faz6t' um pedaço de linha e montar uma 
administração para trafegal·a, sahir dabi, ir 
a SO kilometros de distancia, ou mais, con
tinuar outro ramal, ir de Campanha Gr<mne b. 
Ambungú, saltar outra. vez para. apanhar o 
outro ramal de Gu:1rabyra á No\"a Cruz. 

Tudo isto custou milh;Lres de cont.o3 á. 
União e está perdido e ne!lhuma da;; empre
zas, a Conde d'Eu, Limoeiro ou a Natal a 
~ova Cruz,querera fazer prolongamentos ac
ceitando estes ramaes a. titulo oneroso. 

Entretanto, si tomarmos · por exemplo 
esses desastres e a.ttendermos as conveoien
cias da Central de Pernambuco, o meu amigo 
se convencerá da grande vantagem de acce-
der a esta medida. . · 

Fica ao cr!terio do Govel'no fazer o que 
íôr melhor ; si as partll~ não entrarem em 
acoordo, toUittw questio; mas se entrarem em 
accordo o Governo poderá auferir vantagens 
para os interesses publicas, de valor inesti
mn.veis . 

Acredito que S. Ex. refiectindo .com a 
circumspecção que todos nós lhe admiramos, 
e.an~~ado de se~timentos de patriotismo, se 
d1gmra por eqtlldade acceder ã. autoris.tçii.o 
da totalidade da emenda. 

Parece-me ~mbem de grande vantagem 
que o meu am1go, operoso deputacto relator 
do parecer, não se t ivesse esquecido dQ. Se
cretaria de Viação. 

A sua organ17:i!.ção esta exigindo uma certa 
remodelação, para pol-a mais em harmonia. 
com os interesses a que é chamada a. servir. 

Por es.'D. remot!olo.çã.o po:!eJ'á Sllr melllo· 
t·ndn a. s:orte d ll tanlo5 c tão dignos funceio
ur.r~os, equipa.rando-lhes o Governo os venci· 
mantos aos s~us c·oll~gas do Thesouro . 

E>s•~ remodelação que deveria c.msistir em 
tornar m•lis technicn. a organisaçãn da. Se
cr·etnria,proporcionaria uma economia. que 
daria recursc:s mo.is qua sutlicient~s para ga
t'antir melhor a. sorte daqoelles dignos func· 
clona.rlos. · 

Desejaria. entrar, Sr- Presiden te, na cri· 
t ica na organisaçã.o d:1 Rio do· Ouro, e de a.l· 
g umn. forma apphtU1lir o procedimento do 
n ub!'e Deputado, estendenuo-me sobre o que 
~e tem feito a respeito desta ma.teria tão 
Importante, mas, temlo de de~envolver con
sidemvelmente este puoto e esta.ndo a hora 
dada, peço a Y. Ex. que me reserve:~ palavra · 
par;~ amanhã, artm de poder, com maia 
vogar, concluir as cou~iderações q 11e estou 
tazendo, s.em contudo abusa.t•, em hora. tiio 
a.d ia ntada, da bene vo\encia. de meus honra· 
dos co!legas que me ouvem •.• 

O SR. Pr.ltSIDEl'TE-Fica reservada a pa· 
lllVl·a ao nobre Deputado pai.'a. concluir 
amanhã sou l.liscurso, como pede. 

0 SR.. COELHO CINTRA ••• e sem por ma-is 
tempo demo11lr a le itura do expediente. 

Tenho por hoje concluido. 
(Muito bem, mu ito bem _) 

O Sr. President.e-A palavra será 
reservada. ao nobre Deputado pa.ra proseg-uir 
na proxtma sossíí.o. 

Fica. n. di scnssã:o adiada pela. hora. 
r~assa.-sc a hOI't\ de~tinad,t ao expediente. 

O Sr. 1 • Secretario procede ã. 
leitura do segu inte 

EXPEDIENTE 

J?o Ministerio dos Negocios da Marinha, de 
hOJe, satisfazendo a re,l uisicão desta C:amal'a. 
no officio n. 155, de 2 do mez findo-A quem 
fez a requisiçã.o .-A' Commissão de Marinha 
e Guerra. 

Yae a impr~mir o seguinte 

PROJECTO 

N_ 171 A- 1899 

P arecer sobre as em.enda.s offerecid:r.s para 2• 
discussão do p r ojecta n . 171. des~e anno, 
q!.te fi= a cleJpe~a. do Mii1.isterio da. Jus
tiça e Negocias Inte1-iares para o exercicio de 
1900. 

A Commissão de Orcaménto, tendo exami
nado minuciosamente as diversas emendas 
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apresentadas ao projecto em 2• discussão, 
q ue fixa a despeza do Minister io da Justiç~ e 
Negoc!os Interiores para o exercício •le 1900, 
vem snbmetter à deliberação da Camara dos 
Deputados o seu juizo acerca de cada. uma. 
dcllas, o que fará de modo succinto. 

Ao a rt. 1. o Accrescente-se : 

Consumo de agua assim clistribuida : 

ilecretaría. de Estado .• 
Palacio do ca.ttete .• · ..• 
Quartel de policia (rua 

Evaristo da Veiga) ... 
Quartel de cavalluril\ 

(rua. Frei Caneca) .•.• 
Casa de Detenção .... . . 
Ce.!a da Correccão ..•. . , 
Supremo Tribunal a 

Côrte · de Appellaçâo. 
Tribunal Civil e lllilitar 
Camara dos Deputados. 
Senado Federal. . •• •. . • 
Escola Polyteclwica •. . • 
Esci)Ja das Bellas Artes. 
Instituto Nacional de 

Musica. .. .•.... .••... 
Faculdade de Medicina. 
Externato do Gymna.'>io 

Nacional ...... .. ... . 
Internato do Gymnasio 

Nacional. .• _ ..• . . .. .• 
Museu •.••. . ....•.. • . .. 
Comma.ndo da guarda. 

nacional. .. .. .. ... . . _ 
Quar tel do Corpo de 

.Bombeiros .......... . 
Estação de Oeste (São 

Chrís to vão) .•.•.....• 
EstaQão do Sul (r ua da 

Gamboa) •............ 
EstaQão da rua Hu-

maytá . . .... . . ..... . . 
Estação do largo de São 

Salvador, . . , , • _ ... . . . 
Esta!:âo do largo da Ca

rioca, ruas do Merca· 
do, D. Manoel, praça 
Vinte e Oito de Se-
t embro, etc ......... . 

Deposito publico .. , •... 
Arohivo Publico ...... . 
Bibliotbeca. Nacional, •.• 
Directoria de Obras (rua 

da Relação) ...... .... 
Instit uto dos Surdos-

:Mudos •. •• •••• ••.•••• 
Instituto Pa.steur .•..•. 
Hospício Nacional. • .••. 
Asy_lo_Sant& Maria •.•. • 

10 
40 

90 

110 
70 
70 

6 
6 

12 
11 
20 
15 

6 
50 

.. i O 

00 
52 

!) 

60 

10 

lO 

6 

8 

ll 
12 
10 
16 

6 

C)-
-0 
7 
4 
9 

3ô0$ 
1:440$ 

3:240$ 

3:!:160$ 
2:520$ 
2:52u;; 

216$ 
218'.1 
432-S 
3üü$ 
720$ 
540$ 

216$ 
]:800$ 

2:520$ 

3:240$ 
1 :87~ 

180$ 

2:160$ 

36 0$ 

360$ 

216$ 

288$ 

396$ 
43!$ 
360$ 
576$ 

216$ 

900$ 
252$ 
144.~ 
324$ 

Hospital de S. João Ba-
ptista ........ .. -.. .. 9 

Asylo Santa T her ezn.. • . 9 
Inst ituto Benjamin Con-

stant............... 17 

324$ 
324$ 

ôl2$ 

952 a 36$ 34:632$ 

Sa.la. das sessões, 25 de setembro de 1809. 
~calogal'as . 

A Commissão acc 1ita. esta emenda, que se 
destín:t a regula.ríza.r a escripturaçiio de des
peza com um serviço publico. 

Ao n. 8- Secrataria. do. Camara dos Depu· 
tados:-Eleve-s'~ a 18:000$ mensaes a consi· 
gonç.i'io destinaf13. a publicações e impressão 
elos Annaes no Dim·io Of!icir< l. 

Saln. das scssüe,:, 27 de setembro de 1899.
N ilo Peçanlv.t , 

A commissâo acccita •~ emenda . 

Ao n. 18-Gua.rda Nacional : 
PM'!l. o, Impressão de pat entes e nutras des. 

p€zas , inclusive gra.tific,\çi'i.o aos empregados 
de Secretaria de Estado, occupados no serviço 
concernente às nomeações e expedição das 
patente~. fóra das horas do e:.:~ediente-
20:000$000 . 

Sala das sessões, 22 de setembro de 1899.
To3ta . 

A Com missão não acceita. es ta. emenda.. 
Em virtude de recentes disposições legaes, 

o serviço de ex.tracção rlc patentes da g uarda 
nacional tor nou-se tão diminuto que pó-le 
ser feito e o tem sido nas horlls de expediente, 
o que torna in,justificavel a. concessão de 
gratitlcacões por esse serviço. 

Pürll. im.presoãO e outJ·as despezas e suffi. 
ciente a verba consignada. no orçamento. 

Ao n. 19-Dir ectoria Geral tle Sa.ude Pu
blica- Estados de S. Paulo, Bahia., Perna.lJl
b\lco c P~rá .-No material onde se díz:
com busti vel e Iubriticant€s-accrescente·se
ronscrvação e pequenos reparos-10:000$000. 

Sala das sessões, 2-7 de setembro de 1899.
Etlgenio To2winho . 

A Commisssão não acceit.a ests. emenda.. 
Como se trata de assumpto que entende 

immedia.ta.mcnte com a administração pu
blica, a. Commis::ão procurou ouvir sobre a 
sua. conveniencia. opinião autorizada e, em 
virtnde das informações recebidas, opina pela 
sua não acceitação. 

Ao n. 19-Directoria Geral de Sa.ude Pu
blica-Mantenha-se a. verba de 3:650$ para 
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din.rin.s de alimentação o tra.nsporte dc,s 
plw.rmaceulicos, ins l'ectorcs de pbarmacia.~ o 
drogaritts, à razão de 5$ para ca.•Ja. um. 

Saladas sessões, 26 de setembro de 1899.
Irineu .Vaclwdo. - He>ll'Ú)U~ VaUadares.
Neiva. 

A Commissão, por cinco votos contra qua· 
t ro, é de parecer que <;sta emenda não seja 
acceits. 

Ao n. 24. do art. 1"-Em vez de 473:335$, 
•1iga·se-48l :735$, pa.ra que sejam re.stabele
cidos os sete ga!Jinutes que fol'alll suppri
midos na Escola Polytechnica por existirem 
identicos gabinetes e identica.s cadeiras nr~ 
Escola de Minas, todos creados por decreto 
n. 2.221, de 23 dejaneiro i.le 1896, 

Sala das sesscres, 26 de setembro de 1899. 
-Jose Mu;·tinlto. 

Ao n. 22-Da Ycrba.- Materia.l- para. a 
Faculd;1de de Madicina do R.io de Juneil'O, 
sejam applioados pl'iva.tivam~nte5:000$ p:1ra 
acquisição do material e melhoramentos nas 
installaçõcs destinadas ao cn,:ino de anatomia 
medico-cirurgica. 

· A Commissão é de pnecer que devem ser 
restabelecidos tres dos sete gabinetes, cujo 
restabelecimento propõe a emenda. 

Sala das sessões, 22 de setembro d·~ 1899.
Fer-rei;·a Pires .-MalC~quiM Gonçalves. -Jose 
li1irrtinho. 

A Commis;ão acceita. esta emenrle., que 
attende de modo conveniente aos iutel'esses 
do ensino. 

Ao n . 23-Faculda.de de Medicina da Bahia.' 
-Su pprima-se a p<1 r te que diz:- reduzida 
de :3:600$ no pessoal a. consignação para os 
preparadores. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.
Rudrigu~s Dori•t.- Paula Guima1·aes .-Rodri
gues Lima .-Oastro RebeUo. 

A Commissão não pódeacceitar esta emenda.. 
O car go de preparador, em virtude de dis

JlOSição de lei, deve ser supprimido á me· 
dida. das vagas que se derem. 

Tendo vagado um na Faculdade de Medicina 
da Bahia, est& elle extincto e, por conseguiu· 
te, sem objecto a verbn. pedida. na emenda.. 

Ao n. 23-Na vigencia. deste o rçamento, 
continua. a quantia c .. nsta.nte do OI'Çamento 
em vig-or IJara gra.tific<1ção á Sunta Casa de 
Misericordia , por prestar os seus llospitaes e 
o material decessario :para as aulas de clinic:J. 
da. Faculdade. 

Sal a. das se.saões, 25 de setembro de 1899.
Neioo.-Paula Gttima1·ães . 

A Santa Casa de .Misericortlia da Bahia. 
presta os seus ho;;pitaes ao ensino da cliuica 
da Faculdade que a União alli mantem. Por 
esse serviço recebia em compensação 50:000$, 
qufl a proposta do Governo não consignou. 

Ma.nâa a emGnda restabelecer essa con
signação , e, pensa a maioria da Commissão 
que, uma ' ·ez que ess·.\ confraria. r eligiosa já 
des(ruct:1. de outros favores do E5tado, não 
convem, ua. actual situação tinauceira do paiz, 
corrigir a proposta ~o Governo no sentido da 
emeuda, 

Os gabinetes a. resta.beleo;lr sõ.o: 
2• cadeira. do 3' a.nno (mecanica appli· 

cada as machlnas, cinematie& e dyoamica. 
a.pplicadas) do curso geral ; 

I" cadeira. do 3n anno (architeclura , hy· 
giene dos edificios e saneamento das cidadei) 
do curso de engenharia ci \-il ; 

1• cadeira do 2• anno (exploração de m inas) 
do curso de engenharia. de minas . 

Aquelles cuja suppreBBã.o é mantida são: 
l• cadeira do 1• anno (geometria. a.naly. 

ptica. e calculo differencia.l integra.!); 
I• cadeira do 2• anno (c,;lculo das variações, 

mc-.canica racional) do curso geral ; 
3• ca.deira do z• anuo (economia politica e 

finança~); · . 
3·' cadeira ào 3• nnno (direito constitucional, 

direito admiaistra.tivo e estatística. e suas ap
plicações ã. engenharia ) do curso de enge· 
nharia ciVil. 

Entende tambem a. Commissão, que devem 
ser igualmente supprimidos da E:>cola de 
Minas os gabinetes de identicas cadeiras . E 
neste sentido, offerece a seguinte 

Emenàa. substitutiva 

Ao n. 24 do art. 1•: 
Restabelecidas as gratificações de 100$ 

mensaes parã o.stres lentes das seguintes ca· 
deir as : 

2' cadeira. do 3• anuo do curso ger al ; l n 

do 3° anno do cu1'So de engenharia. civil ; e 
1• do 2• anno do curso do engenha.r1a -de 
minas ; sendo supprimida a gratificação de 
100$ mensaes para os lentes das 1> .e 2• ca
deiras do 2• anuo e pa!'a o da. 4" cade1ra do 3• 
anno da Escola de Minas. 

Aon. 24doart. 1":-Emvezde 473:375$, 
diga-se 4.81 :735$,sendo o accrescimo de lentes 
cathedraticos das sete cadeiras q11e teem gac 
binetes ou. lahoratorios, de :~.ccordo com o de
ereto n. 2.221, de 23 de janeiro de 1896, e 
com o que está estabelecido na ~cola. de 
.Minas de Ouro Preto. 

Sala das sessões, 25 de ~te~bro da 1899.
Pau~a. Ramos. 
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------------~-_.____------------·-----------~-------------------------
Em consequencia !.lo juizo C!rnitlído a re-~ A Commissão acceih ·a emenda por se ha

sppito da anterior emond<t do Sr. Josó Murti· vet· tornado desnecessaria. essa, quantia, em 
nho, a Commissão julga prejuJic:lda esta consequencia da ter sido aposenta-lo um dos 
emenda. magistrados em disponibilidade. 

Ao n. 25: 
Escola de Minas-Eie•e-se a 5:GOO$ a con

signaçítc para o pessoal sem nomeação (ser
ventes). 

Sala das ses~õe9, 26 de sebmoro de 1899.
CaZoge·ras. 

A Commiss:i.o, attonuendo a que a pequena 
elevação proposta nesta emend:J. e destinada. 
n. melbor recornpen~ar ompr·egados a~tual· 
mente mal retl'ihuidos, em cnmparação aos 
de igual catP-gorin em outros estabelccimen~s 
pu.blicos, àd.e parecer q_ue sej:1 e \la, ado:ptada. 

Ao n. 26-Gymnasio Nacional (externato), 
Material-Substitua-se pelo seguinte-Para 
àespeza.s com os exames cl.e })I'Cparatol'ios, in 
clusive pa.gamento mensal do pessoal indis· 
pensavet ao mesmo s·~rvico, gratific:~.ção de 
2:4.00$ ao directol'; I :800$ ao vice-dírectol' e 
1 ;200$ ao secret:•rio; 600$ ~t um inspector, 
servinrlo de amnnuensc, e com os do madu
reza. 20:00C$, e 600$ no cscr·ivã.o. 

S<!-la das sessões, 20 de setembro de 1891}.
Galeão Cctrt:alhat. 

' 
A maiol'ia da. Commissão ti de parecer que 

a consigna ção con~tante d>~- pr01JOsta do Go
-vernÇJ e do projecto, em discussão atteude às 
necessidades cto serviço publico. 

Ao <Lrt. i 0 , n/3i: 
Accrescente-se no material: 

1. Acquisi<;ão e conservação 
de livros, jornae5 e revis-
tas, mais ..••..... _ ..•..• 

2. Impressões e publicações, 
mais ..........•. . ..•..•• 

3. Ohj~ctos de expediente, 
ma1s .................... . 

4. Conservação do pred.io, ac
quisição e conservação de 
mo'7<0is, 1·epo.rus e despe· 
zas eventuaes e extraor-

5:000$00(} 

1:500$000 

500$000 

din&.l'ias, mais........... 1:000$000 

Sala das ses>ões, 2.2 de setembro de 1899.
Alciltdo Guanabara;, 

· A Commisõão-acceita esta emenda que vem 
prQver a nece:;sidades in>1.diaveis. 

A' rubl'ica. 37-:VIagist.r~cto~ em disponibili· 
daile-:-Reduzt-se tle 4:000$000. 

Sala..das ses~õss, 26 de ~etembl'O de 1809,...,.. 
~1[a!fl'in/l.; 

Art. 20, n. 2:-Supprima.·se. 
Sala. das sessões, 25 de setembro de 1899.

Paut& R(lmos. 

A Cotnmissão não acceita esta. emenua. A 
disposição q·<Ie ella manda su.pprimiz', con
sulta interesses da administraçã.o. 

Supprima·Si;i o n. rrr do art. 2°, que manda 
rever o regulamento da Escola. de Minas. 

Sala das sessoes, 22 de setembro de 1899. 
-C!<pertino de Siqueira. 

A mu.ioria. da. Commis~ão a ceei ta a. emenda,. 

Art. 2°, n. 6- Supprima.-se. 
S"'la. das sessões, 25 de s0tembro de 1899. 

-Pcwla Ramos. -

A Commis;ão consirlera prejudicada. est<õ 
emenda pelo juizo manifestado âcerca da que 
foi oiferecida pelo Sr. Rodrigues Doria. 

Ao n. Vl, do art. 2" -supprima-se. 
S1la das sessões, 25 de setembro de 1800.

Roi,.igues Do1·itz,- Cash·o Rebello.- Pau~a 
Guim(~rdes, 

A Com missão não acceita esta emenda. A 
disposição do n. VI, sem [~Jterar a organiza
ção actual do e!lsino superior. attende a con
veniencias ecouomicas da União. 

Art. 2°, n. 7-Supprima-se por inconstitu
cíoual (art. 40 da ConsULuiçãa.} 

Fala das sessões, 25 de setembro de 1899.
Paula Rw-ws. 

A Cornmíssão aclleita a emenda. 

Art. 2•', n. VIII-Supprima.-se. visto ser 
attribttiçüo pri'V"tit'a do Podel' Legislntivo, 
legislar sobre o ensino superior (n. 30 do 
art. 34 da. Con!;tituiçã.o.) 

Sala das Sessões, 25 de setembro de 1899. 
-Paula :a~mos. 

A maioria. da C<:~mmis$ãO ente'l.de que não 
fere a disposiçào constitncional.citada a auto
rização como esta concebida.. Não sG trata. 
elfectivamente du autorizar o Governo a le· 
gisla.r sobre o curso superior, mas simpleS· 
mente a rever os regulamentos rlas Facul
dades, o que é acto que entra na. competen
cia constitucional do Poller Executivo, Por 
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esse motivo c po1'quc julga conveniente a 
revisão desses regulamentos, e de parecer 
que não seja a.ccelta. a emenua. 

Supprirna-se o n. 8 do art. 2' do projecto. 
Sala. das se$sões, 22 de setembro de 1899. 

-Ante,..o Botelh1. -JosdBonif•wio.-Cupertino 
de Siqueira.-Ilde{onso At~im. 

A Commissão considera prejudicada esta 
emenda JlClo parecer dado Eobre iàentica 
emeuda do Sr. Paula Ramos. 

Ao n. V!II do art. 2•-Aoorescente-se
comtanto que seja. respeitada a liberdade da 
ensino. 

Sala. das Sessões, 28 de setembro de 1899. 
-José 11furtinho. 

A Commissão julga desnecessaria esta 
emenda.. Na autorização dada para rever os 
regulamentos das Faculdades, não entra evi· 
dentemente a competencia para alterar ore
gimen do ensino. 

Ao n. VIII:-A não passar a emenda sup
pressiva, accrescente-se, arl refe!"endum do 
Congresso. 

Sala das sessões, 25 de setembro de 1899.
JYeiva.-Coelho Cinwa. 

A Commls~ão ê de parecer que não seja 
a.cceita esta emenda, A reforma feita. . pelo 
Governo está sempre naturalmente sujeita 
M referendum do Congresso do paiz, que lhe 
assiste o direito de revogar, modificar o alte
rar as leis. 

Ao n. Vm, do art.~·- Accrescente:se: res
peítattos os direitos adq oi ridos~ 

Sala das sessõ2s, 25 de setembro de 1899. 
-Nei'Va.-Coelho Ointra. 

A Commissão julga inutil esta disposiQão. 
Si direitos ha a serem re~peitados, o Governo 
certamente o farã. Entretanto, n1io se oppõe 
a. que seja adaptada. · 

Ao n. VIU do mesmo a.rt.2·•-Substitua-se: 
-Fica o Governo autorizao1o a adoptar para. 
as Faculdades de Direito da Republica o re
gimen de que gozam as; Faculdades de Medi· 
cin<~. e de Engenharia e de accordo com o Co
digo do Ensino Superior. 

flala das sessões, 25 de setembro de 1899. 
-Rod1·igues Doria. 

A Commi~sã.o não acc·)Ha esta emenda. por 
não ach~r conveniente que em lei de orça
mento seJa revogada a lei que reformou as 
Faculdades de Direi.to. 

Accrescente·se ao art. 2'' o seguinte ; 
E' o Poder Executivo autorizado a. rever a· 

lt>gislacão em vigor e as tabellas dos ve~ci
mentos que actualmeute percebem os med1cos 
legistas tia -policia,para o fim de equipa.ral·Os 
em todas as ~ntãgens aos ajudante! do di· 
rector geral de saude publica. 

Sala da.s se<sões, 26 de setembro de 1899. 
-Irineu Mach.tdo. 

A Commissã.o, attendendo a que se ti·ata. de 
uma autorização ao Governo; a cujo critei'io. 
fica. confiada. a opportunidade da applicaçií.o 
ria medida., níl.o vê inconveniente. em que ella. 
sejl\ acceita • 

Ao art. 2°-Accrescente-se onde convier~ 
E' o Poder Executrvo autorizado a. rever 

o reg-nlamento da Secretaria da. Policia do 
Distrícto Federal, com o ftm de crear emo
lumentos ou augmentar os já eristeutes, 
pelos acto.s qu.; eUa pratica a requerimento 
de partes, cabendo a metade desses emolu· 
mentos aos empregados da referida secre
taria, ·entre os quaes será partilhltda por 
quotas. 

Sala. das sessões, 26 tle setembro de 1899. 
-Irineu llfach:tdo. 

A Commissão accei ta. esta. emenda.. 

Additivo:- Para o calculo do tempo, para. 
accrescimos de vencimentos dos lentes cathe· 
dra.ticos, substitutos, professores o secreta.
rios de que trata o art. 29õ do Codigo das 
disposições communs ás instituições de en
sino superior, dependentes do Ministerio da._ 
Justiça e Negocios Interiores, contar-se-ha. o 
ü;mpo como para a jubilação ou aposenta
doria, na fórma. do § I• do artigo uuico, do 
decreto n. 230, de 7 de dezembro de 1891; 
isto na vigencia da actual lei orçamentaria.. 

Sala das sessões, 25 de dezembro de 1898.
Coelho Cin:ra, -Neiva.- Paula Guimardes. 

A a~ceihção desta emenda redundaria em 
-prejuízo das justificadas e:x:igencias do 
art. 295 do Codigo do Ensino, para o e.lfeito 
da. contagem do tempo com relação a. accre
scimo de vencimentos por meio de gratifi· 
cações addicionaes. 

E' assim que o citado artigo manda compu
tar o tempo de effectivo exercício no ma· 
gisterio, ao passo que o§ 1• do artigo unico 
do decreto n. 230, de 7 de dezembro de 1894, 
manda comflutar 25 a.nnos de serviços de ma
gisterio como equiv~entes a 30 de ~erviços 
geraes; 30 dos primeiros a. 36 dos segundos. 
e-assim em todos os casos, guardada. sempre 
a equiva.tencia1 pa.-ra. effeit» da jubila.Çã<l1 
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entre os serviçoa do magisterio e serviços 
geraes, como de cinco para seis. 
· Esta proporcionalidade foi estabelecida 
para o caso de concorrerem simultaneamente 
taes serviços, circumstancia que só deve ser 
levada em liuhJ. de conta quando se tiver de 
co.lcula.r o tempo para jubilação e não para o 
effeit<l dl.ls gratifica~ões addicion<\es, que con· 
stituem, como Se) vê, uma recornpensl> espe
cial ao ser•-iço de ma gisterio. 

Esta emenda. não deve ser ucceita, não só 
por essas razões, como pot· vir annullar, 
apenas na vigencia do !'uturo exel'cicio, urna 
disposição de lei, que por sua. natureza deve 
~er permanente, em bem da garantia dos di
reitas dos membros do magisterio superior. 

Saladas commíssões, 5 de outubro de l899_ 
1Jlayrinh, presinente interino.- Alcindo Gua
nabara, relator. - Serzedello Con·êa. - A.u· 
guslo Severo. -Jfarçal E.tcobar. - BtuJno de 
Andrada.- Caloger,1S.- Nilo Peçanha. -
A , lrlontmegro . 

2.• diseussão 1lo pr<~jeeto n. f:.5, 1ll' lt-,!Jô 
reorganizando o Poder ,ludiciai·io no Districto 
Federal e dando 0utras p1·ovír\encia.8; 

D1scussão unica do -pro,jecto n. lli, 11e 
1899, uutoriza.nrlo o Poder Executívo a a.brir 
ao Ministerio da Guerra o credito e:-;traordí· 
nario de 3:350$, -para \):tga.r ao capit:.io refor
mado do exercito Carlos Augusto Ferreira de 
ASSiuOpção, a dia.ria que lhe competia di'. I de 
julho de lE9-! a 30 de abril dn 189ô, como 
inspector de 1" classe da Repartição Geral dos 
Telegraphos na commissã.o encarregada da 
construcção das linhas de Cuyab:i a Co
rumbá; 

2" discussão do projecto n. !54, de !899, 
autorizando o Governo a garantir n.o Banco 
PJerlial dos Empregados Publicas, que t\esta. 
Capit~l fôr organizado pelos cifladãos coronel 
Joaquim Silverio de Azevedo Pimentel e 
F1·ancisco Geneliclo Lopes de Araujo, sem 
ou us a1gum para os cofres pubiícos, a im
portancia. convencionada como prestnção 
mensal para a amorlização do dehito C0ntra-

O Sr. P:residen.t.e-NU.o havendo hído pelo mutuu.rio, sendo e~ta. consignação 
nada mais a tratar, designo par·a amanhã a descontarla na respectiva folha 110 pagamento 
seguinte ordem d.u dia: pala repartição competente destC~. Capital 011 

dos Estados ; 
1• parte, ás 2 horas, ou antes: Discussão unica. do projecto n. !88. de 1899, 
Votação das seguintes materias: autorizando o Poder Executivo a. conceder ao 
Do projecto n. 151 c, de 1899, com parecer 1' official addino da Secreta.ria da. lnd\\stria, 

sobre emenda para a 3• discussão do pro.:ecto Viaçã<J e Obras Publicas, Antonio Manoel 
n. 151 B, deste anno. que fixa a despeza. do Xavier Bittencourt, um auno de licença, com 
Ministerio das Rel~ções Extedores, para o ordenado, para tratar de sua saucle onde 
a1mo de J900 (3' discussão); lhe convier ; 

Do projecto ·'n. 165, d<~ 1809, com pn.recer Discussão unica do parecer n. 8'1, u(} 1896, 
sobre a emenda offt~recida na 3" discussão indeferindo o requerimento em que D. Bel· 
do -projecto n. H\5, cieste anno, que rlete::-· mira Amaiia do Valle Br1t•'• mi\c e cur,ttlora 
mina que as legações (lo Brazilem Venezuela, de Luiz José de Brito, t·~legra.phista 'le 
no Jc1pão e no EqU<l•lor e Culumbia, sE>jnm 2" ch•s!e da Estrada de Forro c~ntl'al do 
regidas, por enca.rregados de negocies ~>ffe· Brazil, pede um i,nno l\e Hcença, com venci· 
ctivos sem secretar<os, e da outras providen· mentos, em seu fu.vor, pat·a tratar do sua 
cia.s(discussão uoica.); sn.ude; 

Do projecto n. 147 A, de 1899, concedenrlo Discussão unica. do projecto n. [6·~. de 1899, 
licen~a de um mez para o Pre.~idente da concetlendo V. viuva do jurisconsulto e ex· 
Republíca., na fórma do art. 45 da Consti- Senador Joaquim Felicio dos Santos a. pensão 
tuíção, retirar-se para fóra do paiz, e auto mensal de 500$000 ; 
ri1.a o Poder E~eeutlvo a abril• os creditas 2• discussão do projecto n. 131 A, de 1899, 
para occorrer á.s despezas de reprEsentação autorizando o GoYerno a re,•er os decretos 
com a viagem do Presidente da Ltepublica. á que privatam das patentes: de ofilcíaes hono· 
RepubHca A.rgentina, com IJa.recnes das Com- rarios (]o exercito varias dos cidadãos distin 
missões de Legislação, Constituição e Justiça guid0s com taes honras por serviços presta
e de Orçamento (3" discussão ); dos á Republíc '· P<lra. o fim de reintegra l-os 

Do projecto n_ 185, de 1899, autorizando o uos postos e honras respectivos, umn vez que 
Poder Executivo a considerar ínterrompiclos, sobre eUes não t<;nha recahído pen(l. por crime 
pox• tres annos, os prazos do contra c to cele- commum político. 
brado com a. Companhh Viação l?errea e Flu-
via.l do Tocaniins e Araguaya, para a constru- ~· parte -ás 2 horas, ou a ates 
cçã.o da linha de. Akobcoça á praia da Rainha, Continuação ua Z' discussão do p1•ojccto 
para. o fim de ser revisto o traç ,do r1esta n. 133, de 1899, com o parecer sobre as 
estrada, reduzindo o seu desenvolvimento emeudas o!Ierccidas para a 2" 11iscussilO do 
(3' discussão); projecto n. 133, deste anno, fixando a des-
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p"za do Mínisterio th Jndnstl'in, Vir.çiio 
Obras PubliciiS, para o cxerdcio tle ]()111), 

Levanta-se a sessão âs 5 horas da tarde. 

e j de Castro, Leopoltlo J•trdim, Mello Rego, 
Alcnc:1r ·Guimarães, Leondo Correa. Lauro 
Múllet', Plinio Casa'Jo, Apparicio ;\Iariemc, 
Ft'ancisco Alenca,:tro, Aureliano Barbosa, 
Py Cl'espo,Cassiano do Na~cimento e Azevedo 
Sodré. 

1123 SES.'ÃO EM t3 DE OUTUBRO DE 1899 

Presidcncfa rlos S1·s. Ya: de JJfello ( Presidente), 
Angelo .Neto (1" Sea,·ctarío) c Crf.rlos de ~Yo
vae~ (t• Secretario) 

Ao meio-dia prccer1e-se <\ cll:unada, á qual 
respondem os Srs. Yaz de Mello, C•n·los rl~ 
Novaes, Heredia elo Sá, ,\ ngC>!n Neto, Eugenio 
Tourinho, Serzedello Corrêa. Luiz Do mingues, 
Viveiros, Eduardo de Beri 1\lo, Cunha Mor. 
tíns, Anizlo de Abreu, Henr1qun Valia
dares, Pedro Borges, Franc·sco Sá. FI'•)del'ico 
Borges, Tavar€s de Lyl'a, F:·~,ndsco Uu1·gel, 
Eloy de Souza, Trindade, l•:rmirin c,,utinho, 
Teixeira de Sá, Arrox€'llas Ga]v:io, iieabr~. 
Milton, Tosta, Manool CaetMJn, Alnphi· 
lophio, Adalberto Gllimarii.es. ~!nrcolino 
Mour-a, Jeronymo Montoiro, AUI{IISto de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Stl rrei1·e, Nilo 
Peçanha, Silva C;tstro, Ernosto B1·ot~ilio, 
Dsoclechtno de Sotlza, Calog~ru.~. Jo;"i•l l .ui z. 
Henrique Vaz, Antero G0telho, l•'rnncisco 
Veiga, Alfredo Pinto, AlvanJ Botl'lltn,Leonel 
Filho, Rodolpho Abreu, E·1Unl'll•J l'llncntel, 
Olegario Maciel, Rodolpho Pacxii.o, !'a1l11a 
Rezende, Gustavo Godoy, Elí11~ F:trt.~to, Ce
sado de Freitas, Paulino Carlo~. llm·mrne
g ildo de Moraes, Paula na.mos, i''l'ancisco 
Tolentino, Diogo Fortuua e \'c>p~.~w.no cl~ 
Albuquerque. 

Abre-se a sessão. 

E sem cama os Srs. Herculano Bandeira, 
i\lartins Junior, João de Siqueira, Geminiauo 
Brazil, Felisbel!o Freire, Oionysio Ceroueira, 
Pinheiro Junior, Agostinho Yidal, BeJ lardes 
Dias, Llmouníer Godofredo, Antonio Zacha
rias, Costa Junior, Caracc.iolo e Campos Car-
tiet' . 

E' lida e posta em discmsão a acta. 

O §r. Tosta- Sr. Pl'e::idente, pedi 
a palavra, par'1 fazer uma rectificação ao 
discurso do honrado Deputado pela Bahia, o 
Sr. Leovigildo Filgueiras, pronunciado aqui, 
na ses,-ão de 29 de setembro. 

Lê-se no discurso do honrado Deputado 
pela Bahia, o SI'- Filgueiras, ·o seguinte 
topico : 

« Dent ro do mesmo primeiro anuo do 
seu governo, disse ma.is S. Ex. : 
«coube-me ver perpas;;ar sobra o meu 
Estado as cahani,l.aclas da guerra, 1111. 
sangrenta tragedia de Canudoo, e a 
peste, na mortífera invasão da varíola, 
que levaram pam a!li as tropas idas 
do nor te.» 

Mas quem fez essa gHe1·ra de Ca
lwáos? 

O Sr. T os la -Essa q uestão de Canu· 
dos jft. está. liquiclada. 

O Sr·. Leo-vigildo Filgueiras - Pois 
eu ninda ignoro a causa de tal g uerra 
e ~t ra~ão por que se denominou uma 
guerra aguelht carnificina est upida ••. 

O Sr. Tosta- Foi o exercito. 
O Sr. LeovigiMo FilgueirJ.S- Só si 

fui o exerc1 to c e politiqueiros do p~ll'
ti<lo do Sr. Luiz Vianna, porque aquíllo 
~~omeçou por uma. tlíiigencia.de caracter 
:POlicial, si não eleitoral.» 

Deixam de comparecer com cn.usn partici
pada os Srs. Urbano Santos, SílVt< ~lari~, 
Srlverio Nery, Carlos Marcellino, Tlieotonio 
de Brito, Matta Bacellar, Hodrigucs Fernan
des, Elias Mat•tins, Marinho ne Altdra.~le, .Jo,:e 
Peregrino, Coelho Lísboa,Appolonio Zenaydcs 
José Mariano. João Vieira, Pereir•a de Lyra, 
Roclla Ca,·aleante, Euclides Mnllu, A1·auj,, 
Góes, Olympío Campcs, .Jayme Vil las Bo.,s, 
Aristide~ de Queiroz, p,,ranhos Montenegro, Sl'. Presidente, muito de proposito me 
Torquato Moreir<t, Xavier da SílveiJ'a.. Fon- abstenho de dar apartes aos discursos pro
seca Portella., Julio Santes, l<ai'ros Fl'aneo duzidos aqui nu Camara, porque tenho a 
Junior, Urbano Mat·condes, Compolina, Cnr· infelicídade de não ser perfeitament<l ouvido; 
-valho Mourão, lldel<ln.oo Ah'im, Ja,~ob rla os tachygraphos não podem tomar convenien
P J ixão, Octaviano de Brito, Tellr~s (!c Mene· temente os meus apartes. 
zes, Tbeotonio de Mag•tlhães. il!atll\ Machado, Mas nqui trata-se de uma questão tão séria. 
Nogueira. .Junior, l\f;moel Ful;:encio, Lin- que não posso deixar de Í<\Zer a rectific~ção. 
dolpho Caetano, Lamartine, Alvaro~ Rubião,l No momento em que or::tva. o nobre Depu· 
Domicgue:s de Castro, Diuo Jlw•nu. Oliveira tado pe[a Bahia, S, Ex. perguntou si a lucta. 
Braga,_Adolpho Gordo, CiPcinat.o Braga, Ar- de Canudos foi ou não urna. guerra; e eu dei 
thur Dzeder-icllsen, Rodolpho Miranda, Alves o seguinte a.parte ; 

Ca!Ual':l. V. VI . ~ ·· 
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Nllo tenlw c-mhccimentos teclmicos para af!ir· 
ma1· qt~e a lt!cta de Cam~1os. tfvcsse sido ou 
n <YO uma pw~rra; mas o que sct c qu.~ o e:.c~rc1to 
foi mobilisado pa.ra a tucla de Ganudos. 

Dizer isto e dizer que o exercito foi a ca.usa. 
da lucta. de Canudos são cousas muito di
v ersas. 

FeitaGssa rectiftcaçã.o, de\"o rrferir -me tam
bem á ultima parte do d.iscurso do illustl·c 
Deputado. S. Ex. declarou que eu achava-me 
presente por occa.siã.o do ultimo discurso e si 
quizesse teria combatido as accusações formu
ladas. 

Sr. Presidente, nã.o tleixa de haver aqui 
uma accusação a. mim c que devo r ectificar 
no momento. 

Em· primeiro logar nã.o se trabva de ques· 
tão nova, de tal impol'tancia, que merecesse 
outra res posta; as questões de S. Francisco 
e de Canudos são questões já. vencidas ; em 
st>.guodo logar eu cheguei quando S. Ex. já 
esta:va no meio do discurso, a bancada. estava 
deserta., eu Estava. na. secretaria, onde tive 
notícia de que S. Ex. accusava o gover
nador da Bahia. 

Chegando ao recinto, já S. Ex. tinha ex· 
posto a primeira pnrte do seu discurso, do 
modo que eu absoluta.men te não podia respon· 
der-lhe . 

Quanto á. segunda parte, a resposta. era 
incompleta; esperei que S. Ex. terminass~ 
o seu discurso com um requerimento, para 
então responder-lhe na. :primeira oppc.rtuui
rude. 

S- Ex- discutiu a emenda do Orçamento 
da Viação no expediente e só concluiu o seu 
discurso depois da · ho1-a, qua.n•lo cu não 
mais podia. pedir a palavra. 

Depois fallar sobre o que? Pois se nada 
havia em discussão ! 

Eu não podia, portanto, responder no dia 
seguinte, e ba via. aguardado ~ pu])Iícação do 
discurso para fazel-o. E não farei hoje por
que o nobre Dept\tado pela Bahia, St• .Seabra, 
luctador insigne, occupa.rá. a tribuna com 
muito mais vantagem do que eu. 

Tenho ainda uma reotificação a. fazer, não 
ao discurso do nobre Deputado, mas sobre a. 
publicação de uma emenda. em relaç~o a.o 
projecto aobre im:posto de consumo. 

Hontem, o -presidente da. Commissão Espe
cial me apresentou uma emenda. contendo 
ta:ms sob: e charutos estrangeiros porque só 
~e havia decretado o imposto na lei sob1·e o 
cbaruto nacional, mas havia-se Sllpprimido 
sobr·e o cha.ruto estrangeiro. S. Ex. mos
trou-ma uma emenda. e disse : essa. emsnda 
se refere aos charutos estrangeiros, mas o 
que vejo publicado no Dia,·io O{ficíe~~ é o 
aeguillte ! 

«Ao art. 3• § 1"- Charntos,cujo p1·eco 
não exced<\ de 40$ o milheiro (cad<t 
charuto), oito réis . 

Idem de p N<;O de 40$ a. 200$ o mi
lheiro (catla charuto), 20 réis. 

fdem, cujo preço e:xceda. de 200$ o 
milheiro (c..1da charuto), 100 reis. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1899. 
Nílo Poçanha. - Se't":;edeUo CorréH.- EUas 
Fausto. » 

Redigido como estâ;o charuto nacional terá 
de pagar o imJlosto de lOO~ por milheiro, o 
que quer dizer, liquidar a industria. n:~.cio
nal. 

Não p:Jsso crer que a hooratln. Commissã.o, 
que, aliás, conta. com a confiança. plena da. 
Camara, como votações anteriores teem cle
monstrado, queir-a aproveitar destrt opp~r· 
tuniliade para matar a. industria nacional. 

Acredito mesmo que haja engano na pu
blicação, onde não ~e di1.-charuto esll'llrl !fCi•·o 
-diz-se a,penn.s-ch>uutos. Mas. approvada. 
esta emenda, vae ficar o a.ssumptt> em coudi· 
ções muito peiores do qu.~ aquellas em que 
olle se ncha actualmente. O imposto (\Q 20 
reis no varejo toi c0nsidcrado uma. c&la.mi· 
daue pelit industria ; pois bem, ess:t emenda 
é dez vezes peior do quo aquella contra a 
qual protestaram. Não póje deixar de haver 
2ngano, espero portanto que o relator da 
Com missão rectifique o engano ou qn·} V. Ex. 
o mau de fazer, Sr. Pres!den te, si porventura 
merece credito a minha palavra, pois ouvi 
do honrado presidente da Cornmissão Espe
cial que a. emen'la referia- se a charutos es
trangeiros e não a charutcs nacionaes. Em 
todo o caso aguardo a discussão para, si eu n~o 
estiver enganado, voltar á tribuna. e então 
trata.rel unica e exclusivamente deste ponto, 
pois que a ca.mara. j à. . deve estar fatigada de 
ouvir as minhas considerações sobre seme
lhante assumpto. (Nüo apoiados.) 

o S r. Rodo1pbo Paillo:ão vem 
declarar que o Sr. Deputado Francisco Alen· 
castro não tem comparecido as segsões pol' 
mntivo de molestia. 

Em seguiJa, é approvada. a. acta. da sessão 
antecedente. 

O Sr. P1·es ident.c- Antes de en· 
trar na. ordem do dia., devo communicar á Ca
mara que das emendas o!fe recidas ao pro
jecto que fixa a dcspeza do Ministerio da 
Guerra. -para o a.nno de 1900, foram acceita.q 
as apresentadas nos dias 30 de setembro e 2 
de outubro e bem a-ssim as apresentadas nos 
dias 4 do mesmo mez, coUl excepção da. que 
está sul.lscripta ]elo Sr. Diogo Fortuna e 
outros. 
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Devo igualmente declarar que no JJiaria 
do Cortgresso de hoje e nos avnlsos distri
buídos fteu-se um equivuco, pois rJue nelles 
flgura o projccto de reforma judíciaria, em 
primeiro Iog-a!', nas mil. terias dadas para a 
discus~[o, nilo estando entretanto consigoado 
o projecto de impostos de consumo, quando 
na ordem do dia lançada no livro competente 
:figura para discussão em primeiro Ioga r o 
projecto de impostos de consumo, em segundo 
a refo:'ma judiciaria, e em terceiro o projecto 
autorizan·1o o Poder Executivo a abrir ao 
Min'st r- rio da Guerra o credito extraordinario 
de 3:350$000. 

PRIMIÚRA P.\RTE DA ORDEM DO DIA 

O S•·· P••esidente - Não haven·lo 
numero legal para se proceder ás votações 
das ma.terbs constant~s da ordem do dia, 
passa se á mu,teria em diseus~ão. 

E' annuucilvlo. a continu[l.ç(i.o da 2• d's· 
cussão do projecto n. 177, de 1899. estabele
cenrlo o processo de arrecadação dos impostos 
de consnmo. 

Vem a Mesa, é lida, vpoiada e posta con
junctamente em discussão a seguinte 

E~1ENDA 

Ao proJecto n. 177, de 1899 

Proponho a. seguinte rectificação, qt;e se 
accresc()nte depois da palavra-charutos-o 
scgninte-estrangeiros, na emenda. da com
mi,:são E~peciill sobre charutos. 

Sala elas sessões, G de outubro de 1899.
Tost(t, 

O Sr. A.nizio de Abreu- Sr. 
Presidente. Poderosas razões me lev'l.ram uo 
presente momento a guardar a attitude si.
Jenciúsa que me tenho imposto nos debll.tes 
desta Camara. 

Em primeiro logar -a minha incompeten
<'ia (na'o apoütdos) para tratat• de assumpto 
de tanta. magní ude e relevancin, depois o 
atraso extraordinario dos nos:.os trabalhos 
:parlamentares. ·· · . 

Todos os dias se nos lança em rosto que vi
vemos a prégal' economia.~ e (}ne nos e.squece
~os de realiz,lr uma facil, que de nós e:xclu
.stvamente depende e que alliviaria o Orça
mento de uma não pequ~na \'erba de despeza 
- a economia do tempo. 

Demais, Sr. Presinente, estamos em 
uma eituação formidavelmente oppres~iva 
em que. como eu já disse,-em -vez de leis a 
fazer, temos resoluções a tornar, situaç~o an
tes de agir do que de deliberar. 

E em momentos como o em qua nos a.cha· 
mos, sob a pressiio <la. mais tyra.nnlca e In· 
I'Xoravel necessidade, já o disse um eminente 
parlamentar brn~ileíro, á eloquanci& de um 
Sheridan, de um Fo:x e de Burke é preferi· 
vel, e mil vezes preferivel, um Cromwell, 
quo fa.llava pouco e ma.l. ou um Guilherme, 
o Taciturno, que não fal!ava nada, mais 
que muito podiam e conseguiam pela acção 
de sua vontade firme, tenaz e resoluta. 
· O de que precisamos, o que o patriotismo nos 

está indicando a todos - é a união sincera, 
leal e indissoluvel dos poderes publicas, é a 
mais intima solidariedaoe ds vistas entre os 
Poderes Legislativo e Ex:ecutivo;pa.ra dotar-s& 
o Governo dos meios necessarios ao reergui· 
mento do no;;so m'edito e á satisfação dos 
compromisscs de honra. que nos assoberbam. 

Si assim penso, comprehende V, Ex, que 
fÓ motivos poderosos podiam determinar-me 
a agir de mudo diverso. De facto, Sr. Presi· 
dente, produziram no meu espírito a. mais 
profunda impre~são as criticas acerbas e vio
lentas feitus ao projecto de cos~umo trazido 
il. debate no seio de:; ta. Camara., como medida 
de alto alcance para a solução do problema. 
financeiro, pelos honrados representantes de 
S. Paulo e de Ma.tto Grosso, a cuja compe
teucia todos nós estamos acostumados a pre· 
star justss e merecidas homenagens. 

0 SR. GALEÃ.O CARYALHA.L-EU não fiz ac
cusação acerba ao Governo, 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-AO ouvir OS no
bres Deputados insurgi rem-!>e emtra a. lei 
que ora. se discute,<iir-se-hia que ella era uma. 
monstruosidade que surge, inopinada. e bru· 
tal, pe'a primeira vez, de surpreza., na nossa 
organização tributaria, que não tem filiação, 
nem antecedentes, nem justificativa, que é 
um composto extravaganto de disposições 
draconianas, feito á ultima hora, irl'anjado 
âs pre~sas, contendo n'l seu bojo imposições 
iníquas e vexatorias, pat"a. as qt:aes se vem 
exigir do Congresso a. approvação, em. nome 
da salvação publica. 

Este projecto, diz-~ e. em "Vez de melhorar, 
vem ainda. mais aggravar a nossa situação, 
aggr·avando a ~arte dos contribuintes. 

Como disse, Sr. Pre!!idente, impressiona
ram-me as palavras de critica. proferidas 
pt-los nobres Deputados contra o projecto e 
eu tamtem .•. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-Confeastt.m que 
pedem um sa.crificio . 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- ••• senti· me obri· 
gado, para, bem desempenhar o meu dever de 
representante da N"ação,paradar um voto con
sciencioso em as!umpto tão melindro~o e im· 
port'1nte, de c~tudar, do esmerilhar, de con~ 
frontaro projecto com outras leis congenereB, 
de apreci.al-o em suas mnltiplas faces, nas 
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sans c;wsas a no:; ~eus effcitos. nos n·ales 
quo cllo possa )li\> lw~i1·, co:uo oos IJ•meficio~ 
qun cllo pos;;a trazqr G- conlt>,so. longe de 
concorda:· com a conu<'mna~~1o qne lhe in· 
fliogem os nobl'es Dol>uta.,los, eu 1ne convenci 
- declaro í'rancí1.meote á Caman). e esp:'ro 
demonstrai-o de modo cabal-que o projecto 
em ;Iiscussão não é C'.$ te acervo do iu iq uid:~de3, 
de rigores desusados e nut~ca vistos como se 
o 11inton, que et:enada cl'ifl. c nada innova 
nas suas bases funda.mentaes ... 

0 SR. SERZEDELL0 CottEE.\. _ .. Apoiado. 

0 SR. AXlZlO DE AHP.EU - .. , sendo uma 
simples codillcaçã.o,ás vezes attonnnda.t.le dis
posições soure a arrccad:\ção 1.\o impostos qne 
existiam espal'>as em toda u no;,.;a. tcgishç:to 
orçamentaria des le 18!)1 ate Jw.fe. 

O SR. GALE.i\o CARV,\LHAl.- E' o c· .. d ig-o 
dos impostos. · 

O SR. A:-<I?.Io nE ARr:Eu - ,\ntes , p~rém, 
de entrar propri:\ment~ u:t analysa rninucio5n 
e na conf1·ontaçüo da.,:. opiniões dos nol,rc ;; 
De1Jubdos com os te~ tos 1\0 projecto e úesí.es 
com as disposições cs}Htr>.:ts :! que mr~ venho 
de ref<!Plr. seja-me p~rmittido a.prrciar, li
geiramente embot'<l , o modo como encarou o 
honr::~do Deputado por S. Paulo, o Sr• . Galeão 
C(lrva.lhal, a quP-m me ligom os l:rços da m~L~ 
sincem sympathia }lelo seu brilllantiso;imo 
talento e nobre caracter •.. 

0 SR. GALE:Í.O CARYALH,\L-MUHO obrigado, 
O SR. A:><Izro AuRl!:u- ... a cvll·.lcação desta 

questão no terreno da cont1auç:• pol i:.ica. &o 
Governo- o quc',declar ou S. E:c ,repugna,·a 
por completo á indole rlo nosso re!?'imen 
constit u cional. ~ 

ror sua vez, o l1onrado repres~nta.ntP- da 
Bahia, roeu distincto amigo, Sr . T(lst'-1, que 
tanto ~e tem notabilizado pela pe1·tinacia e 
competencia. com que ilefende as suas idé<"I.S 
neste a.ssumpto, declarou que não p!'ldia. ac
ceita.r a questão no terreno em que era col
locada, da confiança po!HLa, poi~ que, dis
pündo a prestigiar com o seu votD e o oe'i 
ccncurso o Go"Verno, a sua. politlca, to<lavia 
nã.o podia sacrifica-r as suas ideus .}á conhe
cidas, os seus so!emnes compromissos por 
cuja victoria esta.va resolvido a pugnar na 
trihuna da. Camu.ra. Cr-eio que bem tr<tduzi o· 
pensamento do illustre Deputado. 

o SR. ToSTA-O que eu u i>se foi o SfgUinte: 
que me parecia que o Governo fazia questão 
da approvação do projocto, ma.s não da an
pronção do projecto em todos os seus detà.
lhes, de mDdo que o Deputado não pudesse 
flmenda.l-o. 

· o Sa. ANmo DE ABn.Ku - Pois bem, St•. 
P residente. O nobre DP.putado pelo Rio de 
Janeiro, o St'. Nilo Peçanha, devidamente 

autorizl•lo. segundl') me C(lníessou, dr.cl:lron· 
n•,s que ( l •ioverno f: tz<a quest:lo dn appl'O· 
va~:ií.u rle.:;te fll'Oj<•cto . que o t in lm como ne
ces~:;rio e indispensa.vel <tO cxito elo ~eu plano 
financ'"iro c que, cumo t<i.l .a questão era posta. 
no terreno d<t mais 8tr icta. contiaoca polí
tica. 

l!:m vez de imprudente c de infeliz, como 
qualificou o nob:'e Depu tado por S. Paulo 
~ta declaracão do JJobrr, Deputado pelo Rio 
de Janeil'o, acbo q1:e ella era oecessal'ia , que 
em nad<\ uestôa das pl'tlticas do re~imen qne 
adoptamos e 11ue foi 1t··anca, roi sincera. e fo i 
leal. 

AllegoU·>e mais, Sl'. Presi•lente, que se· 
malha.nte t!eclal'ação era inocua , e r·n. impro
ticua., inc~paz l!.e p ro,luzlr quatr[ne1· resu!tauo 
ou rantagem pratica, porq ue, "i pOI'V\'lltum 
a Camara n~gasse a sua contiança. an GovcwltO, 
rej eitando este 11rojecto .. . 

O Srt. GALEÃo CAP.V'ALHAL-EIIc não l'e
nunchl'i~ o ~eu mano.lato . 

O ~1; . A;o.;lzlO DE AJJR~:u- ••• rollo uão rEl
nnncia.l'i.'l. o poder·, ~omo fa 1·ia. na ru on:H•chh 
o go,·e:·no a quem a. Camaril nE>.~a~s~ ~ sua 
coufi.anc;a, em ident icas circnmst:inci:ts. 

O 81>.. GALEÃo C,\li.'VAL!IAL-Eutão ntio 
devlo. faze t• ltO p!'o.iect ·l quesFLO de cou tlança. 

0 SR. Al'\JZIO DE ABRF.U'-POl' igual, diNi 
aos nobres Deputados que a sit uação d :t Ca
m:\ra em face do Poder Executivo p~rmaae
cef'ia a mesma. qualQuer que fosse o seu 
pronunciamento sobre a q ~:estão . Ao con
trario do que púd.eria acot;tecer na. mona;·cflia, 
contra ell <~ o Governo estar ia desarmado do 
decreto de dissolução. 

O SR. NILO PEÇ.A.NliA.- Est<\ ventilando 
muito bem a que~tfio. 

O SR. ANIZIO T>E AnREu-Nós est:unos 
no rt'gimen das constitu ições escriptas, r c
g iman de poderes delimita Jos, independentes 
e a.utonomos; mas pol!eres independentes e 
autonomos nrto que1' di;:;er poderes isolados, 
hostis e antagon tcos. 

Ao contrnriJ,dles se e~uitibram, se cntre
hlçam a Sd completam, e ó .n a. iden tidade e 
coordenaç-ão cte vi::; tas co tt•e os grandes or
~ãos lia soberania nacional para o 1hn supe
rior do·bem publico, que reside a excellcncia, 
a superioridade, a belleza e a efficacia das 
no~s;,s instituições . 

El!es do vem agir harnwnicamente, diz a 
propria Constituição . 

O Go1·erno, sem attentar contra as praxes 
e a indole ele nos~o regimen, fez bem em col
locar a quEslão n o ter re no da confiança poli
ticl, em -çil' pedir a.os que lhe promettem 1n
teira so!idariedad<3 e apoio sincero na política 
<le reconstrncção fina nceir a e reerguimento 
de credito publico, esta med.icla, que elle tem 



camara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 15:28- Pégina 5 de 58 

ggssÃo E~f 6 DF, OUTUfJnO DE i 8!l9 

como n0ce~s:rrii.\ ;;. r caJizaçiio do S•:U t•l'o
g raunna. 

A~slm procedendo, n~.o :vncaçn., uão imnü~ , 
mas fa.l la com a fr:mqueza c a lealda'k qu(J 
as circu.mst,mcias )'cclamarn; o f,d ·O 'lupla
rnento a.utoriz,,do pela. respons::tbi!idn,lc di· 
re~to. quo tem a pesar-lhe sobx·e os hombros, 
no, solução ela crise, e pelas manifestações 
reiteradas e insistentes dos processos tia po
litica. republic:>.na que, to.Jos, esquecidas ou 
pelo menos s opitadus divergencias e paixões 
reunidas de luctas viv~zes , proclamam }:ela 
idéa. unica que devo 1Jreoccupar todos os es
p íritos, é a de auxiliar com todas as energias 
o Governo a satisfaze\' os Mmpromissos de 
honra que cont ra.1limcs com os nossos cre· 
l1ores. 

Nmguem po lo1·ú contestar que n ão sejn esta 
a Jin:.tun.;..rC'm e a palavra. de oro! em dos chefes 
pol íticos de todos e:; mati?.es. O qw~ ~e diz, o 
que se nffirma, o que se vê , é o apoio g:n·al 
à. palitica do Gove1·no, e que este :; collocn. 
no 'erreno ectlTiomico e financeiro, circum
screvenclo a stm acção, os seus esforços, a sua 
adividarlt1, :'t tl"!:elln~•ito <h~ crise que nos 
acabrunha. Dahi, a l&ald:l-le com (]UC, por 
ntermedio da Commiss;io re~pectiva. que, ho
molo((:~ndo as ~u~,.; ídéa,s, consubstf:.nciou-n ~ 
no pt•ojecto ()ll'' se discute, e!le vem rHzer á 
Cama.ra que tem como medida de indeclinavel 
urgencia. a appl'Ovação deste. 

0 SR. MANOEL CAETANO- Tem03 tambem 
o direito de discutir o acerto das medíuas 
:propostas. 

0 SR. AUGUSTO l\loNTENEGRO- Nem assim 
o projeeto deixa de ser governamental. 

O SR. SEAORA- Nem podia deixar do ser, 
desde que vem de um:l. commissão que agiu 
do accordo com as vistas do Governo. 

O SR. KlLo PECAI'ÜIA- E' autheotico. 
o SR. SEADRA.-A declaração e que foi 

extemporanea. 
0 SIL NILO P EÇAl\'liA.-N:io sei Si foi CX· 

temporanea; sei que c fiel. 
0 SR. A NIZIO DE ABREU -Em l'ilSttmO, 

Sr . Presidente, a questão reduz-se em ter o 
Governo fleclarado á Camara,que lhe promette 
e presta. dedicado e sincero apoio, concurso leal 
c intransigente, qu•3 tinha uecesidade ela ar
provação do projecto que se discute para sol· 
ver o compromisso do honra. que contrahiu 
com o esLrangeiro, em nome do paiz, a bem 
da. salvação do credito e d11 dignidade da 
Republica. 

0 SR.. GALEÃO CARVAUlAL-1\las a Carnnra 
tamb~m póde ter conhecimento dessa neces
si<lade. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Ninguem O con
testa, mus tambem ninguem pôde pôr em 

.1 11vi•ln ll(·~le Wlllo rm qulll•tnor outro rr.:;ri· 
111('11, o rllroilo 1(11C f··rn ''!.inverno de propor 
un t•:tt'l:t.1tll'nt.o. dirccto. nu lu<.lir~ctamentn, :•8 
mcdi r! ll..~ qu ' julgat• nrcessari:Js it renlizaçiio 
da Slii.~ poli tica e par11. <:!!:os p~dir o concurso 
(j,,s que lhn fa'l.P-m promessns rle S!Jiid,ric
dade e confessam par·tilhar dos mesmos sen
timentos e das mesmas idéas que o dominam. 

E oão é sem precedentes na vida. política 
de outros paiZ lS a cooducta do honrado Pre
sidente da RepuUiea. Examinai a h:storia: e 
vereis que em situações como esta um unico 
pensamgnto a;rassalla as correntes diversas 
da.s opiniões partidarias. daudo-sc trcguas ás 
luctas e ns d issenções e predominando o fito 
su poríor de prestigiar c tortalecer os deposi· 
tar:os ~lo po-ier publico, em bem dos inter· 
esses na~ionn.es do pa.iz, em prol da salvação 
do. causacommum. 

Ha mom!'ntos na vida das nações em que 
certos problemas, pela sua urgencia, pela sua 
nect'~sidadc, pela cxigencia. tyranuica. de uma. 
soln·;ão prompta - avas.;;allam todos os espi
r i tos, 1<-rnam·õe a. cogita<;>ão de todos os 
patriotas, ;tb;;orvcm a attenção int•!ira do 
Gov, !rno e a lltlUllam e eliminam todas as 
outras qu~stõcs , arr•'dando·as para plano se· 
cund:l.rio. 

Elles diio, então, rigorosa. c fatalmente, a. 
feic;·Lo á política de momento, ou antes a 
constituem, porque na. sua solução aquella. 
se consubstancia. 

E:;tes problemas p).lem ser - a historie. o 
attesta. -de ordem cconomiea, politica e até 
religiosa. 

Ao Goveruo iucumlJe. eutão, dar feição il. 
sua. politica., traçar a. sua norma de conducta. 

E' elle que tem, immediata. e directa, 
a. r esponsabilidade da situação, o compro
m!sso de hcara de salvar o nosso credito; 
deve ser elte o jnir. supremo do rumo que 
deve se.~uir em tão d.ilTicil emergencia. E, 
já. o fez, declarando, com lealdade e franqueza, 
que a. solução da crise financeira. é a sua. 
principal preoccupação, é o centro para onde 
convergem todas as suas vistas e energias, 
sem que isto impor·te na extincção <le par
tidos e no amalgamento de elementos anta
gonicos. 

Em 1846 dizia Cobden na Camarn dos 
Commuus: «~ão mais To;·ys, não mais Wh.ig.1; 
tenhamos uma mesma bandeira ; sejamos 
amigos ou advers1.rios da liberdu.dP. do com
mercio» .. Eis o problema politico substítuido 
pelo problema economico. 

Mon tal em bert dizia nesse mesmo anno. dlri
ginclo-se ao eleitorado: «Não mais amigos 
de Thiers ou de Guizot; ergamos uma nova. 
bandeiro.: amigos ou a.d versarias da. liberdade 
religiosa>. ll:is o problema religioso primando 
sobre o problema. politico, impondo-se corno 
uma necessidade capaz de fazer cessar divel'• 
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gencias e antagonismos partiuarios ou de 
collocal-os em plano secundaria. 

Em um momento bem difficíl e bem cri
tico da vida de seu paiz, o grande estadista 
portuguez que se cl1amou Rodrigues da 
Sampaio, tomou como lemma: < ma.ís admi
nistração e menos politica. » . Lemos a.lguros 
que,increpaudo-se a Bismar·!~ em pleno par la· 
mento como uma. apostasia., o facto delle adiar 
a. solução de questões que outr'ora o preoc
cuparam e esquecer i<Jéas de que sn mani· 
festara decidido partidario em outros tempos, 
elle respondera simplesmente, com a rude 
.1).-anqueza que o caracteriza.~a.: q; até ogora 
não cuidei sin.ão de polttica.; t ratava unica
mente de realizar a unidade germanics.; hoje, 
porém, occupo-me com as questões financ< iras 
e quero resolvei-as lle accordo com o que en
tendo ser o interesse supremo da. Allemanba. » 

Si o honrlldO Presidente da. Republica p1·e· 
cisasse, pois, de um exemplo a just ificar a 
sua conducta, fazendo da questão economíca 
e fina neeira, que nos as.~oberba, o eixo da sua 

·política, o escopo da sua administraçiio, elle 
o toria digno c completo, no proced_imento 
do grande chanceller de ferro . 

Falbndo com sinceridade á Camara dos 
Deputados, solicifa.ndo desta as medidas que 
o Governo tem como necessarias, reclama.das 
urgente e imperiosamente pelos extremos e 
apuros da situação agudíssima a que fomos 
arrastados por uma serie dn erros la1•ga. 
mente accumula.:1os,-elie não viola., como se 
diz, as normas caracteristioas, os plincipios 
fundamentaes do novo regimen, revivenào os 
gastos e inocuos , prooessos do velho e abas· 
tardado parlamentarismo . 

Sr. Presidente, o nobre Deputado pelo Pará, 
·o Ir . Serzedello Corrêa, no eloquente diEcurso 
que .hontem proferiu, respondeu em quasi 
todos os pontos ã.s a.ccusações levantadas 
contra o l)tojecto, taxando-o de iníquo, de 
1nquisifurial, de vexatorio, de fórma. que 
muito pouco terer de accrescentar neste sen
tido; mas naturalmente ]lOr o! vido deixou de 
tomar em consideração as duvidas e objecções 
qu&nto á proficuidade do projecto, levantadas 
com a. costumada eloquencia pelo honrado 
Deputado por Pernambuco, o Sr. Bat bosa. 
Lima. 

O illnstre Deputado nutre duvidas, tem 
apprehanfões sobre o resultado e a efficacia 
da politica. .da aggrnvação dos impostos e 
pensa qne seria preferivel a da reducção sys
thematicl, fria, implacavel das despezas pu
blicas. · 

O momento não comporta o lançamento de 
novos e a sobrecarga dos existentes-onero
si ssimos gravames que tornam já. por demais 
difficil e insupportavel a eJtistencia, não só
mente das clas:;es popula.I'('s, mas mesmo das 
a bastadas. 

Assim, novos impostos,em vez de melhorar• 
veem aggrava.r a, solução do problema eco
nomico e ftnanr.eiro, e de maiores difficuldades 
augmentar a crise que nos ameaça tragar. 

Sr. Presidente, eu tambem sou pa.rtldario 
da política intransigente, severa e infle· 
xivcl das economias, e o affimei nes~<~ CMa 
por palavras e por actos. 

Relator do Orçamento do Interior na sessão 
passada, justificando os córtes profundos e 
radicaes que propunba. a redncção de des
pezas em cifra. bastante elevada,eu lembre\ á 
Cama.ra como digno de s er seguido e d<a in
spirar a nossa conducta no momento affiicti v o, 
que atravessamos, o e-~emplo da Ita.lia. na 
época. do seu renascimento. Como conseguiu 
clla l ibertar·se dos tremendos apuros que a. 
opprjmiam! 

Pela economia, em p rimeiro Jogar, :por 
uma. economia. que po•leria ser qualificada 
de sordid&, si ella fosse pl'>l.ticada por uma. 
Nação 1ica. e prospera., mas que tomava oca.· 
racter de uma generosa e patriotica a.bne· 
gação, diante da. situação preca.rissima em 
que ella se achava. 

A Camara l\ão se illuda, disse eu então. 
A 's solicitações dos interesses e às explosões 
das odiosidades só temos que oppol' as 
nobres e poucas palavras de Fould ao dis· 
cutir-ae o orçamento da França em 1847: 

« Já pedimos ao imposto e ao emprestimo 
em nome do Estado todos os sacrificios pos· 
siveis ; hoje só nos resta appella.r pãra a 
6C0[)0ffiÍa, » 

S i , Sr. Presidente, a.ccresccn\o.Ya eu, que 
a economia não e-e o dizem todos os trata
distas-não deve ser um recurso tinancelro 
de occasião, um expediente de momentos de 
exce:pção, uma. solução a ca.sos anormaes, 
como o qu€ nos asphy:xia, Mas si os erros dos 
nossos políticos, si uma. imperdoavel cegueira 
e um optimismo euggera.do na força dos 
nossvsrecursos trcu:xeram·nos a esta situação 
11 os nossos apuros nos obrigam a converter 
esta regra. de conducta. ordioaria., esta norma 
de proceder de todo pa.rticulllr nos seus ne
gocios domesticas em medida ~:u:prema de sal
vação publica., tenhamos a coragem de appli
ca.l-a. com toda energia, decisão e firmeza. 

Firme nestas idéas,achava.-se no Governo o 
actual Ministro da Fazenda, cujo prograrnma 
syothetisa-se, a. Camo.ra o sabe, oaquolla 
celebre phraze- adaptação da despezn. ãs 
forças da receita, o que, em definitiva e por 
outras palavras - queria dizer economia a 
mais seve:r.a e intransigente reducção impla· 
cavei nos gaüos orçamentarios. 

Armado deste programma,o Governo veiu à 
Camnra. 

Nós abdicamos, por assim dizer, daquella 
funcção que nos é caracteristica- a, de 
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orçar a receita e a despcza, n. de dispor 
dos impostos do con trilmin te e o orçamento do 
anno pa~sado-estã. na. consciencia. da Ca
marn.-!oi todo elle uma vasta autor izaçfu>. 
Investimos o Poder Executivodopoder discri
ciona.rio do arbítrio, sem correctivos quasi, de 
dispôr da fortuna public.'\ e de reorganir.ar 
toclo.s os departamentos e serviços da admi· 
nistração paro op erar de accordo com s.s 
exigencias impenosas de momento, todas as 
possíveis e necessarias reducções. 

0 SR. !v{ANOEL CAETANO ~ 0 melhor é 
discutirmos economicamente o projecto. 

O SR . NILO PEÇc\NRA. - V. Ex . não tem 
esta.dó na camara ~ Tem se discutido. 

O S1t. MANOEL CA.ETANo-Refiro-mo á. dis
cussão do hoje. 

OSn. Nn.o PF.çANIIA- O nobre Deputado 
pelo- Pie.uhy está fa?.endo considerações de 
ordem politica. nece~arias. 

0 SR. ANIZIO DE ABR~U - Como dizia, 
Sr. Pre~idente, o. Camara votou um orço.
meoto que er~t todo uma vasb a.utorizaçíi.o.O 
Poder Executivo de posse deste orçamento, 
armado de · poderes tão amplos, p rocurou 
desempenhar~se do solemne compromisso 
que contrahira., cumprir o programma. que 
se traÇ;ara., reduzindo o possivel nas despems 
publicas .• Mas o que e verdade, o que salta 
aos olhos de tod(ls-aiod:~. dos mais refrncta.
rios á. evidencia, é quo n. poli t ica. das eco
nomias não é suff!ciente, nlio é capaz por si 
só, desacompa,nhada de outras medidas e de 
outros recursos, (,b solver o problema finan
ceiro; 

E é por isso que, preferindo aos subter
fujos e ás a.íllrmações optimistas fallar no 
paiz e ao Congresso clara e francamente a 
linguagem da verdade e da sincePidade, o 
Governo vem dizer-nos ainda uma vez que 
faz-se necessario pedir ao povo O'lvos sacri
ficios, novos tributos. 

O S:a. MARCOLI~o hiounA - E que lin
guagem devia. fullar o P<n·lamento '? 

0 SR. ANIIIIO DE ABREU-Porventura o Pàr· 
lamento não pôde estar de harmonia com o 
Governo ~ Porventura só ha iodepeO:dencia. de 
poderes quando o Poder Legisla tivo man
tem-se em hostilidade a.o Poder Executivo~ 

0 Sa. MARCOLINO MOURA-Em materia de 
orçamento? 

0 SR. ANIZIO 'DE Àl'lREu-Não podemOS em 
m ateria orçamentari!t p!'escindir da collabo
ração ed'ectlva do Podei' Executivo, dell~
que é o responsavel immeninto pela gestão 
da Fa.zeuda. Publica, que dispõe de dados. e 
esclarecimentos seg uros, que tem nas mão;; 
os fios de todas as tra.nsacções, que, muis do 
que nós, vê, sente e aJ>alpa. todas as difficul-

do.des dll. crise, que, neste assumpto, prima, 
nii.o pa1'a oo~ fa7.or exigencia:; ou dictar-noa 
impol!ições, mas para dit.er-nos quaes as me
dida.s mais uteis, mais convenientes e mai~ 
elflcazas. 

o SR. MA.P.COLINo MouaA da um aparte. 
0 SR . ANlZIO DF. ABREU- J{a expliqUei 

quando comecei a fallar-que poderes inde
pendentes não quer dizer hostis, mas sim
poderes hn.rmonicos. 
· O SR. MAR.COLTNO MouRA- A. Commissão 
diz a mesma. cousa. 

0 SR . ANIZIO DE ABREU-Perfeitamente, e 
si assim é, não posso compl'ehender como 
causa. admiração vir o Poder Executivo dizer 
ao Parlamento quaes as medidas que elle 
acho. ne~essario.s á. boa marcha. dos negocios 
publicos. 

Voz'ti:s-Ninguem diz isto. 
O Sn.. ANtzto DEAnn.zu-Mas o nobre Depu· 

tado pel3. Buhh. interpellou-me pergunta.niio· 
me qual era. o pa.pel que eu reservava. neste.· 
questão ao Pode1· Legislativo. 

Sr. Preside nte, o honrado Deputado por 
Pernambuco, cuja ausenci& lamento neste 
momento .•. 

O SR. MARCOLtNO MouRA- O m~Ihor dis
curso pro11unciado nesta sessão sobre este 
assumpto t"oi o do nobre Deputado por S.Paulo, 
o :sr. Galeão C:1.rva.Lba.l. 

0 SR. ANIZIO DE ABR.EU-Não me diz novi· 
da.de alguma o digno representante da. Ba.b\a .• 
Ninguem ~em nesta casa mais admiração e 
acat?omento pelo nobillssimo caracter e pela 
provada competencia do honrado Deputado 
por S. Pa.ulo, do que o orador que está. oa. 
tribuna.. 

r-Ias, Sr. Presidente, ia. eu dizendo, quando 
fui interrompido, que o nobre Deputado por 
Pernambuco. si, em vez de lallar como dou
trinario, como critico, sômento tiv~e a. 
pesar-lhe sobre os hombros as res ponsabili· 
dades do Governo c, portanto, a de realisa.r a. 
política. radical dos córtcs profundos na des
pe.z:a. e nos serviços publicas, politica. de q_ue 
somos tão devotados sectarios, comprehen
deria então o quanto ella é ingrata e di.fficll, 
outra. certamente seria a sua linguagem. 
E' de f;~cto muito fe.cil pregai-a., mas eu nã.o 
conheço tarela mais ardua, mais espinhos& do 
que n. de executa.l-a . · 

Apreciando-a, disse Alfredo Neymarck, no 
seuoplimo livro O cantrilnlinte 6 a con11ersitJ 
d<ts 1·enclas : • 

« Nunca s~rã. demais pregar a :polit1ce. das 
economias. Por ma.is prospera. que seja umo. 
naç-lo, por menos ~obrecarregada que esteja 
de impo:>tós e por mt\ior que seja. a. facilidade 
com que os pague, não deve o Estado esque· 
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cer-~e ue que a. sua obriA:a~•ão stricta ó m cs
tra:·-~c <wa ro llos di nheir os publicos. ~ 

Entretanto. rcwulu,ç:lmo~ flUP, si é faci. 
proclamar n cconornin. em materia or ç.:tmt>n· 
ta !'lu, ó lntlnitanJCtHe mt~nn . ..: f•cil pr;l.tlca!-:1 
,;m larga escala. Tli i,,rs. que nnnr.:t pussou 
por p!'odi;::o, lez da tribuna, em 1872, esta 
coofhsão cathegoríC:\: 

<I E:t~minei o; orçament'·S de to:las ~s 
. épocas, nssignalci e critiquei as suas :el.!(len · 
cias, sobretudo as do u ltimo regimen,que me 
pareciam perigosas e cedo ou tarde dever
nos-hiam levar a despezas ex:cessivns, mas si 
observei tcndencius que convinha moderar e 
reprimir, jãmais, no longo peTiodo de 40 
annos, ve1•idquei a. possibilidade de rea.l\za.r 
50 milhões de ecoot>mias em um só :mno.:. 

E si isto, Sr. Presi1lente, dá-se r m palzes 
rico~ . prosperos,oíi'ereccndo á acti virJa.de i ndi· 
viduat emprego e c01locnçiln em multiphls e 
variarias carreira!, aval ia a C~tmar:\ o qne 
não ser à. no nos3o, onde, como aiu(la pouco 
d isse o nobre Deputado pela Bahin., o Sr. Ma
noel Caetano, a hw<>ura detinha ... 

0 SR. MANOEL CAET.UW- Não disse isto ; 
eu disse simple:-mentc que collvinlta c!;tUilat• 
o principio economico, ver si era. cou venientc 
exigir a. todo o transe o imposto, matando-se 
a industria . 

0 SR. ,\NIZIO DE A.sttEU-E:U já dis.;e a esta 
camara, citando u m illustre p;trlatucnta.t• da 
mona.rcbia-que era preciso uma verd:.tleira 
heroicidade, um verdadeiro estoicismo, para 
resistir a avalanche de pretendentes neste pai r. 
em que o trabalho esc:tssêa, o commel'do 
está nas mãos dos estt':lngeil'Os, as industrias 
ensaiam apenas os seu:; rrouxos e V•1Ci llan.tes 
passos. 

Dahi, a aspiração g-eral, a tendencia na
t ural. o a.rrastame11to forçado p~.ra. as folha~; 
do orçamento e r. r emuneraçiio publica, dalli 
esta serie de reformas que annua!mente 
temos votado na cauda dos orçamentos, esta 
serie de reformas de todos os serviç:os dos 
diversos departamentos !la administração 
publica, que annualmente autoriz.'\mos o 
Poder Executivo a fazer-parece um epi
gramma. ! parece uma ironia ! sempre com a 
clausula-sem augmento de l'es.<mal e sem au
gmento de '\"encimentos, mas realizallos sem
pre com augmento de pessoal e <mgmento de 
vencimentos, de fórma que gyrarnos em um 
veroadeiro circulo vicioso, a poder-se di~er 
comp Alp~onse Kar1'- plus çct change, plvs 
c' cst la 1;1em.e chose. 

0 SR. ADALBEaTO GunH RÃE.> dà Um aparie. 
0 Srt. ANIZIO DE ABREU-Não sei se cellSUro 

o E~.ecutivo, sei que assignalo uma. tendencia. 
tatal de todos os governofl. Era isto o que o 

nolJre Dcput:ulo quet'i<l tor.anr saliente 1 Pois 
rica dispensado do t l'abatlto. E u mesmo o 
1:r~·o. 

Ar.cr·csce, Sr . P r·esi rlent~. que torlas as re
fm·mas, u ll!m rio ;<ccr···~eilltO rle vencimentos e 
tiO :tC.:.l'~.SCinlO <I C j'e~~o;d, c:on~ltgt·am Sem p 1'P. 
a vitaliciedade dos funccionut•ios e,na previsão 
de fu tura re~cç;i:o contra o abuso, nrocnram 
cercar a permenencia. uestes, conio pensio· 
nistas do Thesouro, de t ottas as garantias . 

;'llais ainda: o Con;Jresso por leis especiaes 
tem estendido a todos os s·~l'v•mtuarios pu
blico~. dos mais elevados aos de mais infimn. 
ca.thegorin , este mesmo dit•eito de viblicie. 
da de, de fórma, que nesta parte, vê·se o poder 
publico na absolut<t impossibilidade de lJOdGl' 
faz,•.r qnaesquer reducções. 

Símplíficar os serviços, diminuir o funccio
r~; tli:imo publ.ico, não u de fórma algurne. re;~-
1Jzar econom1a, cortar <lesp~za: :.v.; contt•ario, 
é conc()rret• para. au:.rment:t r a verl1a <los ex· 
tincto~ e dos arluiuo::i, esta t1·i sle excre:;cenda 
da nos~.a n1·gotnizaç~o or.;-amentaria. 

Elimina-llo o serviço, eliminn.·sc a fuacçã•,, 
mas os fuuccion;~rios publtcos pel'maneccm, 
subsistem, continu:Lm a perceber• dos cofres 
pu!Jlicos os ,·encim~ntos a r1ue ti nham di
reito peh e:tr<.!ctivld•t•le tio seu cxet·cicio,como 
se ne;;tc exercicio etreativ:tmen te se manti
vessem ! Si nu lia ou completamente nega
tiva e a acção da. pratica dns economias na · 
redacção do fnncciona.liSillO, nã.o e meitOS diffi· 
cil realizai-a no tocante á extincçã.o de ser
viços reputados inuteis, onerosos ou susce· 
p t iveís de serem exerci\{OS com mais vanta. 
gem para o Thesouro pela iudustria. p·arti· 
cular. 

A C..q,mara dos Deputados conhece a 
extra.ordinaria celeumn. que levantou, já. 
neste recinto, já na im prensa desta capital e 
dos E~tados interessados, o acto ~lo Poder 
Ex:ecutivo suppJ?imindo os nrsenaes, de ac
cordo com as amplas autorizações que lhe 
concedeu o Poder Legislativo. 

O SR . MA RCOr.TNo MouRA dà. um aparte. 
0 SR • .'\NIZIO DE ABR.EU-Diz O nobre De

pntatlo: foi um e·tTO. E is abi, Sr.President.P.: 
qualquer tentativa de red.ucção da despeza., 
quer da. pM'te do Congresso, <Jner da parte 
do Governo, estaca. logo deaa te (hste terrível 
dilemma: oll'ensa a direitos adqulridos,desor
ganiza~ão de serviços . 

Mas, Sr. Presidente, o nobre Deputarlo por 
Pernambuco lembrou à Ca.mara que, além da 
face propria mente economica, este p•·ojecto 
apresentava u ma. outra. nã.o menos impor
tante, não menos perigosa,g·eradora das mais 
full,ladas üpprehensões. Gravando de novos 
t ribu tos as cl!l~ses populare~. já tão sobre· 
carregadas-este projecto. disse o honrado 
Doputa.rlo, vae concorrer pa.n leval-as a.o 
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desespero, tal vez, augmentando a descrença 
nas instituições republicanas que em, tão riso
nhas perspectivas lhes era des':lnhada pelos 
propagandistas. 

Certo, Sr. President'3 , são em parte justas 
as apprehensões do nobre Deputado. O povo, 
como S. Ex. mesmo jádisse;nã.o lê, como nós 
outros, LeroyBeaulieu,Ives Guyot, Leon Say 
e ma.is economistas da moda,não recebe as r e
vistas vindas pelos ultimos paquetes, nem co
nhece theorias e systemas economicos. Elle 
apenas sim te; não investiga, não prescruta, rião 
philosopha, e o que elle sente-no conf,·onto 
que faz do passado com o presente - é que, 
neste regimen que,se dizia, vinha convertel-o 
de subito em soberano, a sua situação é muito 
mais precaria, niuito mais oppressiva, tor
nando-se-lhe um ft~rdo verdadeiramente in
su pporta vel. 

Vão-lhe Já explicar que a instituição não 
póde responder pelas loucuras dos homens, 
que a Republica -não é responsavel pelos 
erros dos que se encarregaram de sua admi
nistração e de seus destinos I 

O SR. RorioLPI~O PAIXÃO - E pelos erros 
accurhulados da Monarchia. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Sim, expliquem
lhe, como lembra o nobre Deputado por 
Minas, que a cr•ise em que nos debatemos 
não é um producto elo presente, mas vem 
do passado, e um legado da Monarchia, é o 
resultado ele causa:; e effeito3 longamente 
accumulados e que, si irrompeu neste mo
mento, é que isto fatal e mecanicamente 
teria de acontecer, Monarchia ou Republica 
fossettws nós, nesta horct de provaçõ.es e sacri
ficios. 

Elle, porém, que avalia elas instituições 
pelos bens que ellas lhe proporcionam e 
pelos males que ellas lhe poupam, fazendo o 
confronto do que foi com o que é, vos 
dirá, abanan llb tristem.:mte a cabeça, que si 
não era para corrigir os erros, os desvarios 
do passado, para JU3lhorar as condições do 
pll.iz, ntto valia a pena mudar as institui
ções! 

Mas, quando assim seja, creia o honrado 
representante de Pernambuco, úão seri 
este projecto a gotta dl)stinada a fazer 
transbordar o vaso, e lle nii.o it·ó. pesai' sobee 
as classes populares nas exageradas propor . 
ções que se lhe empresta. 

Ao contrario, Sr. Presidente, vindo soii
citar da Camara dos · Deputados a a.ppro· 
vação deste projecto, o Governo tem uma 
dupla preoccupação: adquirir por meio de 
novos impostos os recursos urgentes e 
inadiaveis de que a N<tção precisa e que não 
póde encont1'i1r em outms fontns, mas, ao 
mesmo tempo, conseguil-os sem ma i ores 
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vexames e sacrificios para as classes desfavo
recidas e prole ta rias. 

De facto. Que impostos são estes que o Go
verno veio pedir á Camara 'I 

0 SR. LUIZ ADOLPHo-Elle não pediu. 
0 SR. ANIZIO DE ABREU- São impostos 

sobre o luxo e sobre o rico, sobt•e o gozo e 
co nforto, impostos que os economistas cha
mam voluntarios e que de fórma alguma 
podem se confundir, como se pretende, com 
os dos generos de primeira necessidade . 

Aos que se levantam como defensor·es das. 
classes industriaes de encontro aos que de
fendem os interes;es ma:x;imos e permanentes 
do paiz, aos que de prefereucia teem em 
lembrança, quando discutem os impostos pe
didos no projecto, a posiÇão em que vae 
ficrtr o industrial, esquecendo-se da situação 
aftlictiva em que se acha o Thesouro e o cre
dito da Republica. que precisamos salvar, a 
estes perguntarei si, porventura, o fumo e 
o alcool são taxados na proporção devida~ 
Perguntar ei si a renda que colhemos elos 
impostos sobre estes dous productos, em con
feonto com a que resulta da. tributação que 
sobre elles pesa em toda parte, não é ver
dadeiramente mesquinha; insignificante, ir
risoria, quasi nulla ? 
~ enti'~ndb nesta . ordem de considerações, 

sat1sfare1. ao honrado -::leputado pela Bahia, 
que ainda ha pouco per1ia-mc que em vez de 
apreciações políticas demonstrasse-lhe a van
tagem economicà dos impostos e darei ao 
mesmo tempo resposta aos que accusam o 
projecto como uma surpresa, arranjada á 
ultima hora, ct•eando tributos novos e nunca 
imaginados e para os quaes, dizendo-se em 
causa a salvação da Republica, se vem 
extorquir o voto da Camara. 

Não, Sr. Presidente. A idéa da creação de 
novos impostos e ela aggravação dos im
postos do consumo já existentes não é obra 
do projecto, não surge agora como por en
canto. 

Ella vem do Governo passado e obedece á 
pressão de exigencias economicas e financei
ro~ fundadas e inilludiveis. 

&' o honrado Ministro da Fazenda de então 
quem, no seu importantíssimo Relatorio de 
1898, lembra, inrlica e solicita. do Cong-resso 
como medida de indeclinavel necessidade ~ 
recurso aos impostos de consumo para. sup
prit' o desfalque orçamentario resultante da 
aggr:wação excessiva da. importação e.m be
neficio da industria nacional. 

Diante do decrescimento sensível das rendas 
adnaneiras no exeroicio de 1897, reconhecendo 
:l impossibilidade material de tiral' das al
fawJ,,gas a cift•a com que ellas tinham de 
concone t· p:tt•a o exercicio a seguit·-se, 
aquelle tllustt'c Ministro, abeiudo r.ig-oroso 

rJ 
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inquerito sobre o a.ssumpto, este paz em evi· 
dencia aquillo rtue, aliás, era de ba muito 
sentido e que he.vüt de f~talmente produzir 
o resultado a que attiugin, exig-indo prompto 
remedío: osyswmn. ruinoso de p2dir unica. 
e exclusivamente aos direitos de importação 
a. quasi totalidade dos recursos peauní<1rios da 
União, succ ... ssiva e arbítrariament~ aggra· 
vados. 

E' o Sr. Dr ._Bernardino de Campos quem 
assim falia no seu relatorio de 1898. 

Eu poderia dizer á c~mara, com palavras 
minbas, a.s idéas do honrado ex· Ministro da 
Fazenda; mas pre!lro ler, porque assim ou· 
'Virão os nobres Deputados a. linguagem 
do proprio Ministro, do homem de governo, 
que possue incontestavelmente autoridade 
que me falta., pois falia. com perfeito e ezacto 
eonheeimento da real situação do paiz, de que 
alie tem o segredo. 

OSa. TOSTA- O Ministro f11lla com com· 
pleto desconhecimento da situação. pois não 
nos diz uma palavra quando fll.lla.nos Estados 
e nos Municípios. 

0 SR, ANIZIO DE ABREU-Si o Ministro não 
f&lla com eonhecimento completo da situação, 
então perguntarei ao nobre Deputado quem 
o póle fazer e com autoridade para. merecer 
ma.ia fé? Si nós nesta. Ca.ma.ra., não podemos 
acredittAr nas palavras dos Ministros do Pre
sidente da Republica, responsa.veis immedia
tos pala. marcha da administração, si não 
servem para. esclarecer-nos e servir de base 
aos nossos trabalhos os relatarias que elles 
nos e~ viam, então não sai a. que outras fontes 
recorrer e onde encontrar esclarecimentos e 
da.dos que bem nos orientem a cumprir os 
nossos devares e a. organizar os nossos orça. 
mentos. 

Diz o Sr. Dr. Bernardino no seu relatorio: 

dernos, sojeitos ao pagamento de divitlas 
pesadas ou a exorbitantes despezns de arma· 
mento e effectivoo militares. 

Por diver~as vezes, deante da urgentes 
difflculdli:!es das nações, e>tadistas nota.veis 
ttlem lançado mão <le~t~ grande recurso. 

Assim Pitt durante as luctas da Inglaterra, 
eet3ndeu consitlero.velmente os impostos de 
consumo, para obter as enormes sommas de 
que carecia. 

Identicamente, o povo dos Estados Unidos, 
durante a guerra da seceessão, teve de sub
metter-se ao regimen uos impostos de con
sumo sobre todas as mercadorias fabricadas 
e, graças a este acto de patriotismo, a renda 
interna,que fôra de 42.000.000 de dollars 
em I8ô3, a.ttingiu a 117.000 000 em 1864. 
24.000.000 em 1865 e 3!0.000.000 em 1866 
ou mais de metade da renda total do paiz.'-> 

Eis, Sr. Presidente, nestn.s palavras do 
honrado ex. Ministro da Fazenda,a mais com· 
plet:l resposta. que eu poderia. dar a.o illustra 
Deputado por S. Paulo, que condemnou estes 
iu1pcstos como anti·eConomicos, perigosos e 
summamente prPjudiciaes ao nosso paiz, des
tinadol!, no momento actua.l, a aggra.var, 
antes do que n, melhorar, nossa situação, 
indo onerar extraordinariamente a.s classes 
pobres. 

0 Sa. MANOEL CAETANO-Estou convencido 
de que e uma veedade. 

0 Sa. ANIZlODE Á BREU-Por muito que me 
mereça a convicção do meu íllustre amigo, 
!la de permittir que eu mantenha opinião 
contr.,ria. ·O que posso affirmai', porém, 
Sr. Presidente, o que não póde so1frer con
testação é que, si estes impostos de consumo, 
que e;n todos os paizes são fontes inexgota. 
veis de receita, teem custado a Mclimar·se 
entre nqs, não é devido a protestos, reela· 

« O estado das financas do pai.z e o que mações ou obstaculos creados pelo consu
oooorre quanto a renda das alfandegas a.con- tnit:f.or, mas a toda a sorte de embaraços op
selham não só a revisão dt>s impostos de con· postos peks fabricantes, industriaes e com
sumo já. creadus, no sentido exposto, eomo merciantes, que dizem-se victimas de exi
tambem a creação de outros; pois acredito gencias vexatorias da fiscalisa.ção na sua co
que é nesse geuero de impostos que o nosso bra.uca, seja qual fôr o systema que se tenha' 
systema tributaria achará alguma. co~pen- ado~tado. Nada os tem satisfeito, nada. os 
sação a.o desfalque que solTreu com a passa- satisfaz. O Governo tem-lhes feito todas a~ 
gem de diversas fontes de renda para os Es- concessões, tem experimentado todos os sys' 
tados e a municipalidade desta Capital; como temas de ai·recadação, mas :tinda não to: 
é nelle que, com mais facilidade e economia possível attendcl-os na medida de seus de· 
para o fisco, com menos vexames e sacrifi.cios sejos. 
para o contribuinte se encontram os abun- Cada conce.ssão, cada tra.nsigencia com a.s 
dantes ·recursos de que necessita a. União suas reclamações é o ponto de partida parf 
para. o pagamento de seus imperiosos com- novas outras. Os poderes publioos teem sid<> 
promissos e a manutenção dos serviços pu· por dem;,ís condescendentes e tolerantes. 
blicos. · Em todll parte, a arrecadação destes impostos 

Si os impostos de consumo, como todos reveste as fórmas mais duras e severas e 
os outros, apresentam inconvenientes, elles, todo o :rigor e todas as cautellas na sua ar

. entretanto,conforme observa Leroy Beaulieu, j recadaçã.o faz·se indispensa.vel, porque, su
!;ào indispensaveis .aos grandes Estados mo· parior á. sua extraordinaría elasticidade, á. 
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sua surprehendeute fcrça. de expa.nsão, á i''s.da. de novo, nada de original, e sl 
somma enorme e verdad\liram.mte inca.lcula.· naquelle tempo já. elles eram considerados 
vel de rentla que ellc é suscepti voei de p!'ll necessarios ao supprimento do desfalque orça
duzir, só um~ cousa existe e que lhe ~.por ment1l'io,hoje, com muito mais razão.- a sua. 

~ assim dizer, ínbereDte: a f:lcilidade da fra~de, decretação se impõe, da.da a aggravaçio con-
o. fraude estupenda, que em todos os pa1zes tinua das nossas condiÇÕes financeiras. · 
que o adopt.am se tem ver11lcado na sua. arre- o sa. MANOEL CAETANo-Suppondo que se 
cadM~.0 ·sr. ·Presidente, volto ao meu o'bje- houvesse a.llegado divergenci!lo de opinião 

~ entre um e outro miuistro, este argumento 
c-tivo : demonstrar que os impostos pedidos seria importante; mas não se allegou tal di-
pelo projecto não são uma novidade, . uma. vergencia. · 
creação do Governo actual, mas sim do tempo 
do governo do honrado Sr. Dr. Prutlente de O Sa. ANzzro DE ABREU-Nesta. Casa· se disse 
Moraes e que eram preconiz'\dos, reelamauos que o projecto actual creara. impostos novos, 

. e exigidos pelo Ministro da F•· zen da de então, nilo previstos,que era um projecto de sorpresa 
corno de i <Ideclina.vel necessidade á &(&tisfação engendrado á. ultima. hora, obra. prenhe de 
das crucinntee exigencias do -nosso depa.u- lniquídndes revoltantes e vexames inqaisito
perado Thesouro . · riaes, apresentado á camara em nome da 

Depois de demonstrar tbeorlcamente as salvação da Repu~lica para, sobre es~ tun· 
vantagens dos impostos de consumo, pasaa o damento conseguir-se a sua approvaçao. 
Dr. Bernardino de Campos a pro_por a sJa E' a. demonstração do contrario que tenbo 
adaptação entre nós, e o faz nos segu111tes ter· em vistl.l , lendo é. Camara as opiniões insos
mos, enomer&ndo os productas susceptíveis peitas e por demaia valiosas do Ministro da 
de t ributaçio ou da aggravação dos impostos trazenda de. 1898. _ 
que já 1otrriam: Sr. Pres1rl~nte, um dos impoiltos ma.ts ata-

cNão posao, porem, deixar de repetir que o 
ualz està atravessando um perioào critico e 
que perante ns grandes dlfftculda.dee ftna.n
ceiraa q_ue Doa assoberbam, requer o pa.trio· 
tismo que, além de reduzir na maior escala 
possivel as despezas publicas, procuremoe 
elevar ao maximo as rendas da Nação, pare
cendo-me que essa elevação deve principal
mente ser encontrada nos impostos de con-
llumo. · 

No numero dos productos q_ue ainda não 
foram, porêm que podem vantaJosamente ser 
subrr.ettides ao trilluto, arrecadado, quando 
poss;vel, por meio de est;ampilbas nas fabri
cas nacionae!l, e fiscaliza<l,o no commercio, 
indicarei os seguintes : 

l . • As perfumarias em potes, frascos, 1:~.
ta.s, caixinhas, bocetas on _qualquet• outro 
envoltodo ; os sabonetes e sa.bões pel'fu· 
ma.dos; · 

ca.rlos é o que recahe sobre o turno. . 
Uma da!! Cl"íticas mais reaistentes contra. o 

projecto é que elle grava tão onerosamente 
este prod neto que acarretará necessariamente 
a morte da sua industria. 

Ora, o que leio em todo!! os orçamentos, o 
que a pratica e o exemplo de todos os paizes 
demonstra, o que resulta do estudo e do 
confronto dos orçamentos de todas as nações 
-é q,ue é um dos generos que podem ser ta
xados sem resel'Vas e sem escrupulos (npoia
dos), que supporta.m, sem resentir-se, mais 
pesados gravames e que, em toda pa.rte. con
corre com avulta.dissirna. cifra. pa.l'l\ a. receita. 
orçamentaria . 

Quem se der ao trabalho de estudar o 
nosso regimen tributaria, de ler. os relatorios 
dos nossos ministros e de verülcar a cifra 
com que concorre o imposto de fumó para o 
nosso orçamento. ficará pasmado da sua ver
dadeira. miser.abilida.de e admirar-se-ha da 
grita que se levanta. contra.- a. aggra.va.ção 

Sãv artigos de luxo, que supporta.m per- que se pretende fazer na sua. actua.l taxa-
feitamente uma taxa modlca. ção. . · · 

2. • O sabão, ~QS sapouaceos, õapolios e se
melbautes. 

3. • As velas de stearina, pa.ratina ou es
~p~rmacete, e as de cera em caixa, pacotes, 
~ou . qualq11er· outro envolto rio. -

4.• .O calçado. 
5.• Os chapéos.» 

Eis ahi, Sr. Presidente: tudo de que t rata 
o aetual projecto de impostos de consumo jit. 
era. objecto das cogitações e dos reclamos do 
honrado Sr. Dr. Bernardino de Campos • . 

E' ainda. ao relatorío de 1898 que reeorre
rei, pedindo licença á Ca.mara. para lei-o 
nesta. parte. _ · 

Ella elucida. perfeitamente a. que.stão e 
habilita a Cai:nara. a julgar com conhecimento 
da ca.usa. e proceder com consciencia,_ jul· 
ga.ndo, ao mesmo tempo, da justiça dos pro
testos e dos reclamos dos que, nesta camara, 
e!D no~e da industria,. combatem a approva.
ça.o do 1m posto e pedem o seu rebaixamento. 
· Diz-o rel.atotio:cComo sabeis, de longa data 
o Imposto do consumo sobre o fumo eonstitue 
uma. dv maiores e, em muitoa casos, 8. maior 
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fonte de renda. de quasi todos os pai2es civi
lizados. 

Austria ......•....•.• 
Huo~rria ••.•••..•.•.• 
Grã-Bretanha •....•.. 
Estados-Unioos ....... . 
Hespanha .•...•••. , •• 
Po1-tuga!, ............ . 
Russia .............. . 
Allemanha .....•.•. :. 

9$000 
9$000 
8$000 
7~500 
f\$500 
5$000 
3$000 
3$000 

Incidindo sobre um objecto de luxo, que é 
ao mesmo tempo um -vício, e demonst rando as 
esta.tistica.s de toda parte do mundo que, 
ine~mo onerado, o consumo· d o fumo 
com fortíssimas taxas, a sua producção 
ainda. assim cresce indefinidamente, os le
gisladores de qua.si todas as nações teem feito 
desse producto o assento para. um imposto Disto se conclue que na. Russia e Allema
base. isto é, mormente rendoso, de fo.cil f!sca- nha o i~ posto é 30 vezes mais forte do que 
lizacão. economica arrecadação, e susceptível no Braz11, ~endo esta rlí:trerença ainda mais 
de successiva.s aggravações quando, como ora ele":ada. nos O!! tros paizes, especialmente na 
snccede no Brazíl, as finanças do Estado lta.lla, onde e 100 vezes mais forte e na. 
exigem importante e immedíato reforço. Or- Franca 150 vezes. Tambem por esta. razão~ 
ganilado em algumas nações sob a forma de França tem arrecadado annualmente desta. 
monopolio exercido directamente pelo Go· fonte cerca de W0.000:000$00:>. 
ver.oo ou arrendado a particulares, esta.be- Ta.x_ado na me_sma proporção, o fumo de
lecido em outros como impostos de Alrandega, deveria produzzr no Brazíl annualmente 
de. consumo e de regí!>tro, o Que é certo é ~ue 21,!~~0~~s os'enqo~a.rngtoi;dospor_ .. 

1
.S
0
í
1
_
8

tesórst.
0
u
5
ffldca.ieFntea· 

o 1mposto de fumo, ainda. mais que o de Je· ""' ~ 'u 
bldas, constitue a fonte perenne que alimento. zenda., Guerra e Marinha.. 
com abundancia os cofres publicos, excepto uo . Accresce que, pela actual tabell~ do taxaiJ 
Brazll. JP. em 1896, emi~tiodo seu parecer da-se grave injustiça, ficando protegidas 
sobre o projecto do otoçamento da receita para ceriM classes de productores e eonsumtdore.s 
1807, a. respectiva Commt~!ãO da eamara dos -com grande desigullda.de.» ' 
Deputados salient~~ova. este facto: que, em quasi E, no en tretanto, Sr. Presidente, em V'ez de 
todos os paizes, o~ prer,arados <te fumo estão ~40.000:000$- com que deveria concorrer o 
sujeitos a.lm~stos deiOO•;,, e muisdo seu cust(/; 1m posto de rumo, só elle, ]lara. a nossa receita 
attingindo as vezes a. 1.000 •;. a pro,luctos que, no regimen republicano,omaximo a que 
de qualidade inferior. Entretanto, no Brazll, uttingiu foi a. cifra de S46.061 :585$821 no 
onde os generos de primeira necessidade são ex~rclc!o de 18913, tem elle produzido o se· 
geralmente taxados na razão de 30 a. 60 •;. gumte : 
de seu valor, onde as mercadorias de luxo 1892............. 264 337"'000 
pagam 80 e IOO •;.; onde o imposto de con- : <il 
sumosobre osphosphorosédequasi 100•/o 

1893·--·········· 864:175$000 
de seu custo, o imposto de rumo representa 

1894
· · · · · · · · · · • · • 812:913$000 

lo 12 I d 
1895.. •. . . . . • . . .. 840·980$000 

a~nas a _ • • o seu preço, nos casos · 
ma1s fa.voravets; e cerc(l. de l/2 "/o em outros. 1896· · · • · · · · · • • · · 637:442$1100 
como, por exemplo, em relação ao charuto 1897 · · · · · · · · · · · · · 1.449:556$000 
nacional, do custo de 80$ por milhP.iro, que 1898 .. ·" .... · · · • 2 .671:120$000 
poga unicamente meio real por charuto, ou Estas cif~as, Sr.:. · Presidente, dispeosa.m 
50 réis de imposto por cento de charutos. coml?lentar1os e dao cabal resposta. á insis· 

A prevalecer a taxa actual sobre os .cha· tenc1a_com que se declara. nesta·easa que é 
rotos, mais valeria supprimil-a, porque o exce::stva, dllSCommunalmente srra.vosa a tl'i
imposto não deve ter por objecto importunar buto.ção sobre o fumo e que ur.i'e attenual-a. 
a in~ustria. e o commercio sem vantagem sob ~ena do desapparecimento dessa. in: 
compen&adora para o fisco. d11str1a . 

Um simptes confronto do producto do im-· O SR. TosTA_;No calculo brazileiro só esta. 
posto de consumo do fumo no Brazil e em incluído o imposto fede1·al· foram esquecidos 
outros paizes most.ra quzml? são insigoi.fi· os impostos estadual e municipal. 
cantes as taxas aqu1 estabelecidas. Ao passo o s A -
que no Brazll com uma população de R.. Nt2IO DE ABREU-Está enganado. 
16.000~000 de h~bitantes, 0 producto do im· ~m mmtos destes paize~ ba _ inci~eucia da 

. posto é calculado em cerca 1.600.:000$ an~ l:npostos. M~s quando ass1m na.o seJa, não ha 
nuaes, ou 100 réis por a.nno e por habitante, calculo possrvel com que o _nohre. Deputado 
os seguintes paizes arrecadam em ·média e ao conBvenç~ a Camara de q ~e o 1mpos,o de fumo 
cambio actual: no r~zil possa ser eqmparado, quanto á. sua 

· Por ho.uilao\o taxar;ao e quanto ao seu producto ao de 

França . . ........ . ... . 
ltalia, .... . , •. .. . , .. . . 

15$000 
10$000 

qualquer outro páiz. · · ' 
. O SR . 'FOS'l'A-Mas a questão não li taxar 
apenas; e taxar conyanientel!lente. 
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0 SR. TIMO'l'HEO DA CoSTA-E' O que DÓS 
estamos fazendo. 

0 SR. ANIZIO DE ABREu-O· nobre Depu
tado chama a minha attenção pa.rn outra face 

de 1816 a 1860, alteou.se por um decreto de 
19 de outubro de 18~0, a 10 rrancos, e por 
uma lei de 29 de fevereiro de 1872, a. 12 
francos. 

~a. questii.o. Era, no primeiro caso, uma. aggravação de 
Nã.o ha. -possibili~ade, Sr. Presidente, de 25 °/o e de 20 "/o no segundo, ou , em relação 

lançar-se impostos neste paiz sem as mais á taxa primitiva, um accrescimo de 50 °/o em 
vivas resistencias dos industriaes e oommer'- doze annos. 
ciantes. A Camara sabe que apezar desteE Pois bem: ao primeiro desses augmentos, a 
impostos, como os aduaneiros reca.hirem em venda geral do fumo no -paiz que, em 1860, 
de1i"nítiva sobre o consumidor, que é quem era de 29 milhões, desceu apenas a 28 milhões 
-paga no preço por que obtem a mercadoria, a nos dous annos seguintes; mas jà em 1863 
importancía do augmento de impostos e dos tornava ao nível de 29, crescendo ainda no 
lucros quasí · sJmpre fabulosamente exagge. exercício ímmediato, passando de 30 no · sa
rados da especulação mercantil, não preju- guinte e chegando a 32 milhões e meio em 
dicando, porhnto, nem a índustria, nem o 1869. 
commercio, todavia estas classes criam syste· Em seguida á addição de 1872, o total das 
matícamente toda sorte de embaracos para a quantidades vendidas que, nesse anno, impor
creação ou elevação de tributos, para a sua tara em 27 milhões de k.ílogrammas, subiu a 
arrecadação. perto de 28 1/2 em 1B73, a ma.is d~ .29. em 

A Camara tem bem vivo na. memoria o 1874. a. mais de 3() em 1875, a quas1 31 1,12 
quantum de energia, de tenacidade e de em 1876 e a ma.is de 32 milhões em 18'17. 
resistencia foi preciso manter o honrado Nesses 12 annos em que o preço cresceu de 
:Ministro da Fazenda para não ver burlaria 50 ·;. o consumo augmentou perto de 3 mi
peto commercio importador a. medida da lhõe~ sobre 29 ou 10 •/o· 
cobrallça em ouro de uma. parte do3 impostos Mas, Sr. Presidente, si o simples pro
aduaneiros, medida que era talvez, a m·lis grnmma de economias não e sufficiente :para 
importante e effica11 garantia dó bom exito dehellar a. crise temerosa em que nos deba· 
do accordo londr-ino. temos, si o Governo, em face da lettra ex-

Não ha imposto, tmlos nós sabemos, que pressa do accorrlo londrino, está impossibí
não levnnte clamores, que não a cear- litado de recorre!.' ao credito, para que outros 
rete odiosida.des; mas o facto, Sr. Presi- recursos poderia elle appellal.' -em tão an.gus· 
dente, é que, em relacão ao imposto de tiosas emergencias? ~ã.o ha como fugir ás 
que se trata - parece um paradoxo - pontas deste terrível dílemma: a aggravaçã.o 
mas dizem os economistas : quanto mais se dos impostos existentes ou a creação de no· 
eleva mais cresce, mais avulta a sua. renda. vos. A aggravação dos impostos existentes 1 
E' o que se en~ontra magistralmente de~ Mas quaes são estes impostos que poderiam 
monstrado em uma pagina, a 271 , do relato- se1• aggravados ~ O;; de importação 1 . 
rio do Sr. Ruy Barbosa, de 1891, em relação Sr. P residente, toda. a scíencia dos nossos 
á. França. 

Depois de demonstrar cor:' algarismos 0 financeiros, economistas e fazedores de orça
producto do estanque do fumo nesse paíz du- mento desde o inicio .da nossa nacionalidade 
rante oito annos, de 1880 a 1887, conclue 0 ate hoje, na monarcbia como na Republica, 
eminente estadista: «São (calculado 0 franco tem consistido neste simples expeiiente! a. 
a 400 réis) 149.768:080$. ou quasi a totali· aggravação dos impostos de .importaçã?, o 
dade do nosso orçamento annua\. Essa receita augmento das pautas aduaneiras, dos ,lm-

J · d 50 o; · d t · postos de entrada. 
exce e em mals e o a. o orçamen o ln· Leia._ -se c primeiro orçamento da mo_ oarchia., 
glez pelas taxas sobre o fumo. Ella, de :per si 
só, preenche metade das despezas do Ministe· e de-1822, e se o compare com ·o ultli!J,O desta 
rio da. Guerra. (74.8. 934-.529 francos) .e cobre, instituição e todos- os da Republlca e ter~Se·ha 
deixando ainda margem coosidera.vel, ás a.t- a prova írrefragavel da. uossil opinião,. 
tribuidas ao Ministerio do Interior, no masmo Tenho aqui, e o farei inserir no meu dis
exercicio (321.735.263). A essa pressão que curso, ·dous quadros demonstrativos do au
se supporia destruidora, nã.o parece :;ensivel gmento progressivo do imposto de impor
o consumo deste artigo singularmente explo· \te.ção no antigo como no actual regi"men e 
ravel pelas necessidades fiscaes. delles ver-se·ha. que no primeiro elle cresceu 

O preço da venda do tabaco ordinario que de deceunio a decennio, na média. de 96, ro;.e 
~e m~nteve a oito francos ~r kilogramma, no segundo, de anno ~ anno, na. de 16, 56 •; •• 
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Eis os il.Uudidos quadros: 

Quadro demollStrativo do augmeuto llrogressivo do .imposte> de import~l!.o na 
Monarchia, comparativo de 10 e.u 10 annos 

I lt ..:1 < 

8~ ..t<O 
=~ ~I'IZ 

i f:!~ ~<Z 
ao~ =-< 

="' ~ ~~ 8 ~ 
ÍMPORTANCIA. 

g~ o:; f.< 
ANNO <c=~:~~ ooo ~ o o E<ofo< t< fl ~ ~?.: :Z:rnz- ~ •o--: Co~,... 

oz ofil :'3fã ~ )(l<l ~{;I ,..o gj!l':: "" ~= · ~ < 

1823 •.••••. 1. 851 : 1 OC$000 
4.300:4531728 

- 1/ 2 + 50 "/o 
1833 ....... 6.151:553$728 231 •f· l /2 + 50 .,. 
1843 •••• •• . 10.606:212$472 4.5M:658:l744 74 . ,. l /2 + 50 •j • 
1853.: ..... 23.527:007$603 12.920:854$131 121 .,. 2/3 - 66.6 . , o 

1863 •.•••• • 30.795:406$549 7.268:338$946 30,8 .,. 4/7 + 57,1 •f. 
18i3 ...... . 55.306:638$0~8 25.501:231$509 8t .,. 7/ 13- 53 •;. 
1883 ....... 76.il33:896$314 20.627:258$256 . 36 .,. 4/1 + 57,1 • I• 

O imposto de importação augmentoa na monarebi& na média de 96,1 "I• de 10 em 10 
annos. 

II 

Quadro demonstrativo do augmento do illlposto de importação na ltepublica de anno 
em auno 

1 
o < z- ~ . ~o 

~ ~ s~ o z 
~ Cd :1.1== ~~~-~ 

111 ~~~ li'~~~ "' ~ 
AN*O INPORTANCIA o z -<CQ - Oll lt: E-< 

mo< ~or.a ~2=~ .,P< 
0<1 o ~oz E-1~ f: o z (ll< .z:-.1)"; 
~ z; ll:w tl<=~ l'l < ~r:.l 

~ ~ ~~ 
l>l !lo 

1881) •••.•••• 90.216;071$259 - - 48,3 •;. 
11:190 ....... 100.487:442$355 10.271;371$096 ll •!o 37,68 "I• 
1891 ~ .. . . : . . )06.222;054$268 5.734:6ll$903 i.,. 3iM .,. -
1892. · ... ••. 161.100:528$051 54. 878:473$783 51,& •;. 79.04 o;.. 
)893 ....... ·197 .420:693.'$809 36 . 3'2.0: I 65$758 22,5 1'/o 50,57 •;. 
1894 ...... 201.597:830$679 4.177: 136$87ú 2,1 •/. 51,3 ·;. 
1895~.' .... 235 .711 !ôll6$3l! 34 . Il3 :1'65$6.'"!2 16,9 •; . 63,07 °/o 

"1896-••• • •• • . 251. 709:8=1 15.998:1 69$950 6,7 .,. 65,2. •; • 
1897 ........ 209.6()():476 31 42.109 :389$830 16,7 . , . ,68,6 .,. De 1896 para 

·- 1897 diminuiu 
da. importao• 

<..:.-

I I cia menciona· 
da nesta liJlba. 

I I r ---· · -

Tem. augmentado na media annu~~ol de lô,56 r.. 
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Os males resuttantlls deste funesto regi
men tributa!io não se Jl.zera.m esperar; er.~m 
inevito.veis. O imposto de importagiio, como 
tudo tem um limite e ultrapassa este-pro
duz ~:!i'eitos inteiramente negativos. 

Leia.m-se os nossos. orçamentos o os quadros 
demonstrativos da ·receita nos diversos ex
ercicios, quadros que acompanham os rela
torios dos Ministros da Fazenda. da Republica 
e, nítida, resa.ltará a evidencia da nossos ra
ciccinios. A Republíca quiz afast:n•-se deste 
caminho perigoso e a sua. primeira tarifa, si 
gravava. moderadamente alguns impostos, 
modifie&va., diminuindo, em proporções iden
ticas, outro~. com o intuito de animar as 
nossas industrias nascentes. Mas o e.ccresci· 
mo assombro~o, surprehendente, incalcula.vel 
mesmo das despezas fel-a retroceder. Estas 
que, em 1888, no ultimo orçamento da mo
nal'chia, eram fixadas em 153.148:44'2$297, 
ascendiam nas propostas apresentadas pelo 
Governo Provisorio em 189la 238. 724:558$357! 
Acliar receita que as acompanhasse em tão 
vel'tiginosa ce.rreira era m·edida que se impu, 
nba. cGm o rigor in1lexivele insophisma.vel 
da mais absoluta. neeessidade e -para i~ !lo só 
um ex:pediente havi11. e este facil-augmen· 
tar os impostos aduaneiros e, sem vacilla· 
ções, oom o mesmo cri te rio cGm que se pro
cedia no dispendio dos dinheiros puiJlicos, 
delle se lanc~:m mão. 

·As ta.xall, sobretaxas e addicionaea fora.rn~ 
anno a a.nno, mecanicamente, pesando sobre 
os alludidos impostos, obedecendo á progres
são continua, á elevação ininterrupta. da. 
desp3zaa. que já mais póde oppor.se cGrrecti V(). 
A reacição havia de vir f<~talmente e veiu. 
Já. em 1895 o então inspeétor da Alfandega 
desta. Capital dizia no seu rela.torio: 

c A elevação das tu:as faz desappa
recor do mercado grande q uantida.de de 
productos que outr'ora figuravam si com 
uma quota importante. de renda; .e, du
rante .parte ÕG anno 1inanceiro de 1894 
e no corrente exercicio, ·os titulas de receita 
aduaneira apresentam um augmanto sensí
vel, tal facto não se :i)ód.e com certeza. attri
buir a. crescimento de importações, mas sim 
e exclusivamente· ás !Qbretaxas de 30, 40, 50 
e 60 • f q, i in postos il. maior parte das merca-
dorias importadas . » · 

E C()nclue assim, termin&.ndo esta. ·ordem de 
considerações: 

«Si a importação não diminuiu, ~cou pelo 
menos estacionaria. Si em compensação hou
vesse augrnenta.do a. exportação, não seria de 
lamentar-se o facto, pelo .cGntra.rio, isso mar
caria uma. tenrlencia entre. um e outro dos 
elementos do. commercio nacional. 

Os algarismos e os fa.otos demonstram o con
tre.rio, 

A' exorbilaneia dos impoRtas de entrada 
cumpre põr um p~~oradeiro, procurando outros 
reeut•sos na rwueza. do paiz ~ ~o ge·nlo or
deiro de seus tllbos,pa.ra subst1tmr por outros 
impostos, ainda não estudados, os meios que 
o vosso criterio e patriotillmo e o das C&JDaras 
suggerirem,e os que, por excessivamente one
rosos,a.s pautas aduaneiras nos tem fornecido 
a.té h,je.:. 

Eis abi, sr, Presidente, exposta, em termOIJ 
bem claros, a. situação a. que nos arrastava a . 
aggrayação dos í~postos aduaneiros,. sem 
criteno e sem med1da, com o facto nntoo de 
arranjar-se renda e o appello a novos impos· 
tos para cobrir o desfalque que aquella pro
duzia. 
. Aliá.s, semelhante phenomeno é de fa.cilima 

evidencia. 
A importação diminue, o commerciante 

restringe os seus pedí(]os, nio tauw porqu& 
lhe cude adeantar ao ftsoo o imposto, o. que 
elle faria com a melhor boa. vontáde, sa· 
bendo que nã.o lhe tardaria. o reembollo pelo 
consumidor, com os luGros reepeetivos, mas o 
que falta é justamente o consJJmidor quedes
appa.receu dea.ote do pre{lO exa.ggera.do que o 
ne"'ociante é obrigaà,o a pedir pela me~
cadoria, acompanhando a eleva.çilo dGs tn· 
butos com que ell& foi onerada.. 

o povo, já. na.o a.s classes pobres, mas a.s 
abastã.d.as, as classes médias, modera as suas 
larguezas, corta nas suas despezas, prescinde 
do a."'radavel, limita-se ao util, diminue o 
necesse.rio, mantem-se DO s~riotamenta iodiS-
pensavel. . · 

A todas est~s advertencias não se attendeu, 
perseverando-se no mesmo systema.. Ma.is 
ainda-sob o pretexto de proteeção á iD.du.s
tria. nacional, augmentou-se demasiada, 
mente, da.ndo-se·lhes o .caracter de verda
deiramente prohibitivos, esses impostos, 
diminuindo-se antros · na mesma. proporção. 

o resultado é o que assignala. o S~. Dr. 
Bernardino de· Campos no seu relator1o: 
. •Continuamos a. pagar ~di~SiJl?.OS im- . 
pGstos e privar-nos de &rtJgos md1spensa- · 
veis ao nos8ooonforto e bem estar, que aliás 
poderiam ser importados em condições. favo~ 
ra.veis de paizes que dispõem de meios pa.ra.c 
os produzir a baixo preço ... 

Mas si o etaggero das taxas aduaneira;g....; 
êondemnavel a.nte os pl'incipios da jtiStiça 6. 
como meio de protecção á industria naçioDal 
-nas condições em que tem sido empregado 
entre nó3, não menos justit!ca.vel é ainda. sob· · 
o ponto de vista da moral a· da &:liencia. eco· 
nomica. como recurso fiscal.·· Não temos ne
cessidade de.insistir sobre este ponto. . 

Não ha.quem ignore que desde que. as.ta· 
rifas ultrapaS!lam os limitos razoave1s 1m
postos pelas fOTças do co ti tribninte, os resul· 
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tados são negativos . O commercio licito se 
retrab..e; e o excesso das ta.xns longe de con
correr para. o augmento da. r~da., não far. 
mais do que augmentar as vantagens de con· 
trabaado, acoroçoa.ndo assim o seu desenvol
vimento e as fraudes e immoralidades que 
sempre o acompanham•. . 

·A verdade destas conceitos está tirada a 
limpo. A renda ad uaneira apresentou em 

.1897 uma . diminuição de 4.2.109:789$830, 
como acima já demm1strámos ! O recurso 
aos impostos de consumo impunha-se. 

Ds6'de que o destalque llll. receita das al
fandegas é produzido pela desag~ravação dos 
impostos em beneficio da ini!ustr1a nacional, 
os generos fabricados por esta teem de con
correr para. o suppl'imento do defi-eít que a 
sua prosperidade creou. · 

Não ha. augmento de tributação, não h& 
propriamente um novo gra.v&me, mas ama 
simples deslocação : as mercadot·ias oa geoe· 
ros fabricados no paiz substituem as merca
dorias ou generos estrangeiros, desappareci
dos do mercado e não mais importBdos para 
os effeltos tlscaes da tax~ão e como da. van· 
tage!ls da. inrlustrfa nacional protegida em 
detrunento da renda aduaneira. par•tícipa 
todo o paiz, o desfalque proveniente do. allu
dida protecçã.o deve affecta.r a. todos os con· 
tribulntes . Dahi, o recoz-rel' o legisladol', na· 
tural e logicamente, a tributos de caracter 
geral, como são os de consumo. 

M.as diz·se, o imposto de fumo lançado 
pelo projecto e incons titucional . 
· Sr. Presidente, . t enho a respeito da. dls· 
criminação c!as rendas estaduaes e !eder~es 
opinião firmada, em parecer que se acha nos 
a.nnaes desta Camara . · 

O nssumpto é por demais importante, con· 
trovertido e meli tldl'oso, e para. não parecer 
éonttadictorio preciso explicar com clareza e 
11xar rigor.osa.inente o meu pensamento. , 

A Constituição Ferle.ra.l acreditou dar sol U· 
ção aO' problema difficil da discriminação das 
rendas, problema que fôra o objecto de con
stantes a ttrictos entre. as antigas Provtncias 
e o Poder Central ,'da forma por que o fez. 

Noa.rt. 7• delimitou a. área. da. competencia 
tributaria exclusiva. da. União, enumerando 

· os impostos que deviain privativamente for
necer a sua renda ; no art .. 90 fez o mesmo 
em relação aos Estados. 

No art. 12, porém, declarou o legislador 
constituinte que, além das fontes de receita 
dilleriminadas nos a.rt.s. 7° e 9", e iicito a. 
União C:lmo aos Estados tri butar, cumulnti
vam:ente ou não, nli:o contra. vindo o disposto 
nos a.lludidos arts. 7·•, 9• e 1 JO n. 1. 

A Constituição creou assim um terreno 
:neutro,accessivel á competencia tribu ta r ia dos 
Poderes Federal e Estadoal, e é neste terreno 
que se collocam os Estados, para lançar os 

impostoa denomino.dos de patente, de estatis
tica e gyro commercial, que tanta celeuma. 
teem levanta.do, a Uniio-os de consumo a 
outros sobre os productos da industria. 

Os Estados não podem taxar a Importação, 
é certo, como a. Uniii.o não o p{lde fazer ás i n
dustrias e protlssões, mas' to.mbem é innega.
vel que h&. um mom< 1to em que tanto a. mer
cadoria importada como a fabricada no paiz 
incidem na taxação cumulativa perm1ttída 
aos Est ados e á União: é quando entram na. 
circulacão e se tornam objecto de consumo. 
Então, tanto a União como os Estados po
dem taxar estes productos, que, antes no 
acto de entrar na paiz só podiam se~ taxado~ 
pela União, e no acto da sarem fabncados, so 
o podiam ser pelos Estados. 

Sim,. Sr. Presidente, dá-se a. primeira hy
potheae quando as mercadorias vindas do e3· 
trangeiro, pago o imposto de entrada., de 
alfandega, de importaçiio, perde o primitivo 
caracter especifico do estranjleiro, internapse, 
nB.Cionaliza-se incorporando-se e f11ndindo -se 
na massa d'.>!l valoi·es e producto!l do trattco 
commercial dos Estados ; da-se a segunda
quando os productos da. industria. e da pro
fissão vão 10er expostos á v~nda , Janç.W.os ua 
circulação, entregues ao consumidor. 

Taxando aquellas a Uniiio e a estes o 
Estado oão ultrapassam a espbera de tributa.
ção que a COnstituição lhes reservou, m&S 
usam do direito que ellil. lhes permittiu. 

Comtanto que os impostos do Estado não 
revb;tam caracter proh!bitivo da importação 
e os ua União caracter prohibitivo das indus
t rias e profissões, não se os põde taxar de in· 
constitucionaes. A este respeito pedirei licença. 
para ler á Camara a opinião autorizada de 
Tavl1res Bastos. 

Combatendo a doutrina dos que entendiam 
que as mercadorias importadas, ainda. mesmo 
quando incorporadas a. massa dos valores do 
commercio interno, mantinham-se immunes 
á acção tributaria. das Províncias, dizia elle: 

« As taxas de entrada nas a lfandegas con
stituem certamente r enda peculiar do Governo 
Nacional, unico autorizado para legislar 
sobre o commercio ; maã o caracter exclusi,o 
deste direito é razão sufficiente para. enten
dei-o em sentido litteral. sem ampliações 
exaggerauas e confusões intencionaes. Não 
votem as Assembleas taxas prohibitiws ou 
que di1·ectamente restrinjam o consumo e, 
portanto, a impa•·taçao das mucadorias nas 
alfandegas ; não ofl'endam a iguald~de de tra
tamento estipulado nas convençõe~ interna· 
cionaes, não estorvem a livre circulação dos 
Jlroductos; gnardem,.em summa, o principio 
econcmico da liberdade de permuta. e então 
su88 taboas de imposições não oft'erecerão 
solido fundamento a queixas do governo 
central. l> 
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Embora semaffirmal-opositivamente,outra O Sr. Presidente-Peço aos nobres 
não é a opiniilo do illustre Deputado pela Deputados que occupem suas cadeiras; vae-se 
Bahia, o Sr. Tosta, quando diz que, sl por proceder ás votações das matarias. 
muito fortes e exaggerados os impootos de São suceessivamente sem debate appro
consumo da União ~obre os productos innus· va.de.s as Redo.cções ftnaes. dos projectos 
triaes dos Estados eontribuirem para r.!strin- ns . 23 D, 97 A, 15'1 B, 164 A, 178 A e 
gir a ~,>roducção, podem ser atacados como 187 A, llara. serem enviados no Senado. 
1nconstttucíonaes, porquanto oft'entlem uma 
das fontes de receita exclusivamente reser· E' annuncia'l& a. votação do .projecto · 
vada. aos Estados. . n. Híl C, de 1899, com parecer sobre emenda 

Não podendo, porém, negar a constituoio- para a 3• discussão do. projeoto n. 151 B, 
nalidade d~s impostos de consumo, isto é, a deste anno, que lixa. o. deopeza do Ministerio 
eonstitucionalidade dos impostos constantes das Relações Exteriores, para o anno de 1900 
do projecto que se discute, o illustre Depu- (S• discll&!~o) . 
tádo sacriftoa o ~ncial ~o ~ssorlo, e para Posto a votos é approvado em 3• discilSsáo 
eomba.tel-os como mconshtucwna.es agarra-se (salvas as emendas) o seguinte 
de preferencia ao ·momento e ao processo da 
sua arrecadação. 

o SR. PREBlDENTE- Peço ao nobre Depu
wlo que interrompa o 860 discurso, afim de 
ee proceder áa votações. 

PROJECTO 

N. 151 C -!i99 

O SR. ANIZIO DE ABREU- Obedeço, mae Art. t.o O Presidente da Republica é au· 
muito longe o.indo. de t erminar as conside· toriza.do a. despender pela. repartição do Mi· 
rações qur:. pretendo fazer sobre n~sumpto 11e uiater io das Rela.ções Exteriores com os S<lr
tão alta importancia; pois nem siquet• encetei viços de:>ignados no.s seguintes verbas, em 
a analyse das disposições do projecto que ouro, 1.134:200$ e om papel 526:920$000. 
tantas e tão vebementes impugnaçÕ:lS mere· 
ceram nosta. Casa, peço a. V. Ex. que mé 
considere ioscripto para proseguír amanhã. 
(Apoiados. Muito bem, muito ben;. O o1·arlor d 
felicitado.) 

Comparecem mais os Srs. Ju!lo de Mello, 
Albuquerque Serejo, Amorim Figueira, Pe· 
dro Cbermont, Augusto Montenegro, Enéas 
Martins, GuedelhaMourão, Marcos de A.t'aujo, 
Thvmaz Accioly, Torres Portugal, José Ave· 
lino, lldefonso Lirna, João Lopes, Hei vecio 
Monte, Augusto Severo, Affollllo Costa., Coelho 
Cintra, Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima, 
Cornelio da Fonseca, Moreira Alves, Juven· 
cio tle AO'uiar, Pedro ·Perna.'llbuco, Arthur 
Peixoto, ftodrigues Doria ; Neiva; Castro Re· 
bello, Francisco SOdré, Paula. Guimarães, 
Vergue de Abreu, João Dantas Filho, Rodri
gues Lima, Toleatino dos Santos, Eduardo 
Ramos, Galdino Loreto, Jose Murtinho, Oscar 
Godoy, Irineu Macbado, Alcindo Gua.liabara,, 
Timotbeoda Costa., Pereiril dos Santos, Alves 
de Brito, Paulino de Souza. Junior, Rangel 
Pestana, Mayrink, Almeida Gomes, Jüsé Ho· 
nifa.cio, Monteiro de Barros, Gonçalves Ra
mos, Ferreira Pires, Cupertiuo de Siqueira, 
Augusto Clementino, Arthur Torres, Moreira. 
da Silva, Luiz Facquer, Galeão Carvalhal, 
Casemiro da Rocha, Bueno de Andrada, Lucas 
de Barros, Edmundo, da Fonseca, Alfredo 
Ellis, Francisco Glicerio, Ovidio Abrantes, 
Lui~ Adol pho, Xavier: do Valle, Lamenba. 
Lins, Brazilio dã. Luz, Pedro Ferreira, Guil· 
lon, P~sidonio da. cunha, Vietorino Monteiro 
e Rivada.via Corrêa. 

Cam;~ra V. _Vl 

1. Seeretaria de l?.s
tado, moede. do 
paiz (como na 
proposte. ) .•..• 

2. Legações·e con
suJ.a.dos,ao cam
bio d<\ 27 d . st. 
por l$;augmen
ta.da de 42:000$, 
sendo : 1 (:000$ 
pa.ra cada. uma 
das legaçõea de 
Venezuela, Ja
pão e Equador 
e Columbia. ; de 
7:000$ para o 
consulado de 
George Town ; 
c.le 6:200$, para 
um vice-consu· 
lado no Japão, 
sendo : 5:000$ 
para ordenado · 
e g1•a tiftcação 
de um vice-con~ 
sul, 500$ · para 
despezas de ex
pediente e 700$ 
para um intel'
prete, ficando 
e:x:t!Iicto o logar 
de consul hollo-· 
rario; e de · 

Ouro P&lpol 

l111:920$000 
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8!000$. sendo : 
4:000$ p8.i'a 
cada. um dos 
vice-consulados 
de Libres e São 
Thorné •••••••. 778:200$000 

3. Empregado! em 
dlsponibi 1 idade, 
moeda. do paiz 
(como na pt>O· 
posta) ...... ,,. 

4. Ajudas de custo, 
ao cambio õe 
27 d.st:por 1$, 
augmenta.da. àe 
Hl:OOO$ para as 
legações de V e-
nezuela, Jápão 
e Equador eCo· 
lum bia e consu-
lado de George 
Town; ..••.••• 93:000$000 

5. Extra.ordinarios 
no exterior 
idem (idem) ... 60:000$000 

6. Dita no interior, 
moeda do pai~, 
(idem) ........ 

.7. Commissões de 
limites, sendo 
200: 000$ ao 
cambio de 27 d. 
st. por 1$, e 
200:000$ em 

70:000$000 

45:000$000 

moeda do paiz,. 
(idem) ....... ; 200:000$000 200:000$000 

O !!!ir. 'Paula Ramo& (peTa ordem) 
-Sr. PresidBnte, venho pedir ~" V. E:oc, se 
digne submetter a votos, por partes,a em<lnda. 
a que V. Ex. acaba. de referh·-se. 
D~ejo que esta votação se verifique da 

seguinte fórma. : sgja votada, em primeiro 
log,lr, a pflrte que se refere á suppressio da 
verba de 42:000$ pnra. tres encarregados de 
negocias : em segundo, a. referente á verba 
de 8: 000$ para S. Thomé e Libras e, em ter
c~iro, a IJ.tle se refere a ajuda de custo. 

Faço e~te pedido pelo motivo· que passo a 
expor. 

Quanto aos vice-corrsu~es de S. Thomé e 
Libres, trata-se de pagamento de vencimentos 
a dous funecionarios, que a elles teem di· 
reito, visto que são Jogares creados por lei, 
co11rorme consta do decreto de 20 de abril de 
1899. 

O Sr. Nilo Peço.nha (pela ordem) 
-sr. Presidente, não ha. duvida. que a. me· 
_dida. corresponde á actual netles&idade de 
nosso c:>rpo consular ;. mB.S, a Commissão de 
Ol'çamento entendeu da.r 'Parecer contrac 
porqua. no momento presente, as di:tncul
dades tio.anceirasda. Republica não permittem 
esse augmento. 

E' D.pprovada a. primeira. parte da emenda. 
E' submettida a. votos e annunciada a a.p~ 

provaçã.o da. segunda. parte, que diz «8:000$ 
para S. Tb.omé e Libres.l> 

O .Sr. Paula RaDJ.Os (pekz ordem) 
-Sr. Presidente, peço a V. Ex. que se digne 
proaeder á veriftc~ção desta votação. 

Art. 2. E' o GJverno autorizado a pag,tr Procedendo-se á. veri!ics.ção, reconhece-se 
durante a licença, ao cambio de 27 d. st. por que votaram a favor 80 Srs. Deputados e 
l$, os vencimentos que competirem a.os func-- contra. 24. .. 
1:ionarios diplomaticos ou consulares que de 
quatro :em quatro. annos obtiver.em licença , .:p:Sr.President;e-Não ha. numero. 
para v1r ao Braztl. (Art. 16 .do decreto Vetse·proceder a chamada. 
n. 997 A, de 11 de novembro de 1890.) "· • . · . 

Art. 3. Revoga<ias as disposiçües em Procedenao-se (). chamada:. -.errfi.·J~·se te-
contrario. · rem~se ausentado os Sl'S. E~eas Martms,Gue

E' annunciada a vot<1ção da seguinte emen
·da dos Srs. Nilo Peçanha. e Augusto Monte

. negro.: «Legações e consula<tos : Su_ppri
,,ma.-se a verba. de. 42!000$ para tres encat'

, regad?s de J!Cgoc!(JS e a de 8:000$ para. Sã.o 
Thome e Llbres. 

:_ •.. 4.juda-de custo : Supprlma·se o augmento 
de 1"4 :000.$000. }> · 

... 0 .SR. PAULA RAMOS - Peço a p11.lavra 
peh. ordem. 

· O Sr. Presidente-Tem a palavra 
& nobre Daputado, 

delba, Torres Portugal, Jose Avelino. Juven
cio de Aguiar, Arroxellas Galvão, Rodrigues 
Doria., Rod!.'i.gues Lima, Jeronymo Monteiro 
Ernesto Brazilio, Alva.ro Botelho, Bueno d~ 
Andrada, Fra.ncisco Glicerio, · Lnmenha. Lins, 
Francisco Tolentino e Possidonio d& Cunba.. 

. O Sr. Presidente-Resp·onderam 
á. chamada 115 Srs. Deputados. 

H a. portanto, numero para se. proseguir na 
vota~.ão. 

Comparecem ainda os Srs •• Leovigildo Fil
gueiras, Belisario de Souza, Erico Coelho, 
Leonel Loreti, Marc;al Escobar e Pinto da
Rocha. 
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Sã.o suCGessivamente poste.s a nto~ e a.p· 
provadu as seguintes emendns: · 

Legaç1les e consula.Jos:-8:000$ para. Sã.o 
Thomé e Libres. 

Ajuda de custo-Supprlma-se o augmento 
de 14:000$000. 

E' o projecto &Bsim emendn.l1o approvndo 
em S• discuuio e enviado á. commlasão ree
pectl va- para. a redacção. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem 
rsquer e obtem dispensa de impressão para 
reda.ccão ftna.l do projecto n. 151 C, de 1899 
q ua acaba de ser votado. 

Em seguida. é sem debate approvada, pa.ra 
ser enviada. ao Senado, a seguinte 

REDACÇÃO 

151 D- 1899 

Redacça'o fina~ do projecto n, 151, deste am~o, 
que fixa a despe:a do Ministería das Re· 
!açOes Exteriores para o exercício de 1900. 

Art. 1. • O Presidente da. Repu blica é a uta. 
risado a. despender pela repar~ição do Minis
teria das Relações Ex: teriores, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, em ouro, 
1.070:200$ e em papel 528:92~'000. 

1 • Secretaria de Es· 
ta.do, moeda. do 
paiz ( como na 
proposta) ...... . 

2, Legaçries e con
sulados ao c11.m· 
bio de 27 d.· st. 
'por 1$, augmen
ta.da. de 7:000$ 
para o consulado 
de George Town; 
de 6:.200$, para 
um vice-consU· · 
lado no Japão, 
sendo : ·5-:000$ 
pa.ra. ordenado e 

·gratificação de 
um viee-consul, 

. 500$ para. despe
za..sdeexpediente 
e 700$000 . p~ra. 
um interprete , 
:ficando extincto 
o logar de corisul 
honorario ...•.• 

3. Empregados erri 
dis}lOni biiid.ade , 
mo~da do paiz, 

Ouro Papel 

211:920$ 

(como na pro-
posta) •.••••.••• 

4. Ajudas de cu~to. 
ao oa.mbio de27 d. 
st. por 1$, a.u. 
gmenhda de 
2:000.S para o 
consulado de Oe• 
orge Town. , ••• 

5. E draordina.rios no 
· exterior, idem 

(idem) ....... . 
5. Dih no interior, 

moeda do paiz, 
(idem) ••••.•.•• 

1. Commissões de li· 
mites, sendo: 
200:000$ a.o cam· 
bío de 27 d. st. 
por l$e200:000$ 
em moeda do pa.tz 
(idem) ......... , 

70:000$ 

82:000$ 

50:000$ 

200:000$ 200:000$ 

Art. 2. 0 E' o .Governo a.utorisado a pagar 
durante a licença ao cambio de 27 d. st. por 
1$ os vencímentos que competirem aos func· 
ciooarios diplomaticos ou coosulal'es que de 
quatro em quatro annos obtiverem lil?ença. 
para vir· ao Brazil. (Art. 16 do decreto 
n. 997 A, de 11 de novembro de 1890). 

Ar&. 3.Q Ficam ex:tinctos os addidos de le• 
ga~o. · · 

Paragrapho unico. Os actaaes addidos serão 
coasidera.dos 2" secretarias sem vencimento!! 
e em diSponibilidade. 

Sala das comtni~sões, õ de outubro de 1899, 
-F. Tol.mtino,- Arthur Peixoto. 

E' annunciada. a votação do projecto 
n . 165 B, de 1899, com IJS.recer sobre a e men
da otrerecida na 3• <liscussão do projecto 
n. 165. deSt\l anno, que determina que as 
legações do Brazil em \·enezuela, no Ja.pã.o e 
no Equador e Columbia, sejam. regidas p!>r 
encarregados de negocias eff~ctivos, sem se· 
oreta.tios, e dá outras providencias. 

O Sr. Presidente- Antes de sub:.. ' 
metter a votos o projecto n. 165 A, de 1899, 
vou submetter a votos· o substitutivo a.pre-· 
sentado pela Commtssão sob o n. 165 B; de · 
1899 • 

O Congl'E!.!IsO Nacional resolve : 
Art. l.Q As legações do Bt•a.zil em Vene~ 

zuela, no Japão e no Equador e Colufu:bia 
serão regidas por encarrega1os de negocios 
effectivos, sem secretaries. 

§ 1 • • Esses 'encar~egados de n:egocios serão 
promovidos ·dentre os ·primeiros secretarias, 
observada quanto p:~ssivel a. antiguidade. 
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§ 2.°Ficam marcados p~ra essa cathPgoria 
de funcci o na r i os o ordenado de 3: 000$, a 
gratitlcacão de 3:000.$ e a representação de 
8:000$, ao cambio de Z7 d. por 1$000. 

Art. 2. 0 lt'icam supp;:imídos os lagares de 
adõidos sem vencimentos. 

Para<>rapho unico. Nas primeiras nomea
ções a fazer para os cargos de segundo secre
tario, serão preferidos, na ot•dem de anti
guidade,aqueltes desses addidos que houverem 
servido ao menus por um anno nas 1(Jgações 
para que foram nomeados ou transferidos. 

Art. 3. • Os agentes diplomaticos e consu
lares que vierem com licença. ao Rrazil de 
quatro em qull.tro annos, nos termos do 
art. 16 dos decretos ns. 997 A e 997 B, de 11 
de novembro de !890, receberão ao cambio de 
27 os seus veneimt-ntos, inclusive a. repre
sentação. 

Paragrapho unico. Ficam rest!l.belecidas 
as disposições dos arts , 9• e 1 t de~ses mes
mos dearetos. 

Art.4. 0 A díspollibilidade inactiva sómente 
poder!i. eer concedida depois de cinco annos 
de serviço , a acti v~. depois de 10. 

Paragrapho unico. us func~ionarins que 
forem postos em disponibilidade, mesmo 
inactiva, em consequencia da suppressão do 
respectivo cargo, conbrão tempo de se~·viço 
durante essct disponibilidade. 

Art. 5. 0 O Governo é autorizado a nôr em 
disponibilidade sem vencimento~. até õ peazo 
maximo de dous armos, os funccionarios qu3 
depois de cinco annos de serviço, a. contar 
da primeira nomeação, ha,jam commettido 
qualquer falta d!l ordem a aconselhar, camo 
medida. disciplinar, o seu afastamento tem
porario de suas fun~ões. 

Art. 6, 0 E' o Governo autorizado a acre
ditar cumulativamente o Ministro do Brazil 
nos Estados UnídosdaAmericado Nortejunto 
ao Governo do Mexico, a transferir para o 
Ha.vre a séde do consulado geral de França,e 
a substituir, por um vice-consulado com 
séde em Yokohama ou Kobe, o consulado no 
Japão. 

Art. 6. • Revogam-se as disposiç_ões em 
contrario. 

E'· considerado :prejudicado o 
n. 165 A, de 1B99. 

projecto 

E'. posta a votos e rejeitada a emenda :vl
ditiva do Sr. Heredia da Sá. ao projecto 
n. 165 A, de 1897, sendo o substitutivo en
viado á. Commissão de Redacçã.o pa.ra. ser re
digido de accordo com o vencido. 

PROJECN 

N. 147 A-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1." E' concedida. umn. licença. de urn 

mez para o Presidente dn. Republica, na fórma. 
do a.rt, 45 da Constituição, retirar-se para 
rora do paiz • 

Para.grapho unico. Fica o Poder Executivo 
autorizado a. abrir os precisos creditas para 
oMorrer ás dcspezas de repreEentação com a 
viagem do Presidente da Republica il Repu
blica. Argentina. 

Art. 2. u Revogam-se as disposições em con• 
trarlo. 

Posto a votos, (~ a.pprovado om 3• discussão 
e enviado a Commissão de Redacção o seguinte 

PROJIIOTO 

N. 185-1899 

o Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Poder Executivo autorizado 

a. considerar interrompidos por tres annos os 
prazos do contracto celebrado com a Compa
nhia Viação Ferrea e Fluvial do Tocantins e 
ArRguaya p~ra a construeção da linha de 
Alcobaça á. Praia da Rainha, para o t!m de 
ser revisto o traçado desta estrada, reduzindo 
o seu desenvolvimento. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
~o~ra.rio. 

O Sr. Ovidio Abrantes (pela 
ordem)-sr. Presidente, achando-se sobre a 
Mesa. a redacção final deste projecto, pec,:o a 
V. Ex. que consnlte a Casa si concede dis
pema de impressão,at:m de ser votada imme
dia.tamente a mesma redacção. 

Consultada a Cama.r,,, é concedida a dis· 
pema pedida. . 

Em seguida., é sem debate approvada a 
seguinte 

R.EDAC:ÇÃO FINAL 

N. 185 A -1899 

Redacç<ío final do projecto n. 185, deste 
armo, que autoriza o Poder Executivo a 
con.1iderar interrompidos por tl·es a»nos os 
pra:;os de! contraclo celeurc~do com a. Com
panhia Viaçlto FerY'ea e Fltt'l'i.t.l de Tocan· 
tins e A1·aguaya, :para a construcção da 
linha de Aloobaça à Praia da R<Linha, parl~ 
o fim de ser revisto o traçada desta. estrada, 
Y'edU%i>~do" o seu desenvolvimento 

O Congresso Nacional deareta : 
Posto a. votos, é approvado em 3• discussão Art. I.· Fica o Poder Executivo autori-

a eqviado <\. Commiss;to de Redacção o se~uinte zado a co~siderar interrompidos por tres 
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nnno~ os prazog do contracto celebrado com dida que traria ao Estado de Pernambuco as 
·~ ComJJBnhiR VIação Ferre~. e Pluvial de .maiores vantagens, dando em resultado uma. 
Toe:tnlln~ e At'llf(UllYil, para a construcção compensação extra.ordinaria ao nollSO erario 
dll l!n IHJ. do . \ !mJb:tca á l'rai:~. da. R!!.lnha, publico. 
p11.ro. o ftrn elo ~el' rcvbto o traçado desta. Hoje entra.rei na. aprecis.ção da. medida pro· 
cstrncla, reciU7.Int\o o sott desenvolvimento. posta pelo meu honrado amigo, que julgo ser 

Art- 2. • JtevoganHe as d!spo&lçÕ2S em de grande conveniencia. ao inU!resss publico. 
contrario. S. Ex . , e,;tudando os serviÇOB que correm 

Saio. das Commissõeg, 6 da outubro do pela Io~~toría. GerAl deObrasPublicasdesta. 
lB\!9.-F. 1'olentino.- Arthu1' Peix oto. Capital. bem andou mandando, pelo seu -pro

jeceo, que fosse destacn.do da direccão geral 
das obras publicas o serviço esp~cial da Es· 
t?ada. lle Ferro Rio d'Ouro. 

O Sr-. Presldeote - Estão findas 
as votações; vae-se pas~a.r á 2• parte da or
dem do dia . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuilcia~a a continuação da. 2' discus
sio do projecto n. 133, de 1899, com opa
r ecer sobre as emendas offerecidas para. a. 
2' discussão do projecto n. 133, deste anao, 
fixando a rlespeza do Ministerio da. Industrla, 
Viação e Obras Puhlicas, para o exercício 
de 1900. 

O Sr. Coelho Ciotra- Ex:[lendi 
hontem, Sr. Presidente, iJ. consideração d,, 
Camara., em syntbese geral, o meu modo de 
p3nsar a. respeito dessas emen~as, que foram 
apresentadas ao projecto que fixa a despeza 
do Ministerio da Viação e Obras Publicas. 

Na analyse que então fiz , chamei a. atten
ção da Ca.ma.ra pa.ra. o dispositivo relativo 
ao frolongamento da Estra•J& de Ferro Ckn
tra de Pernambuco e bem assim sobre ·o 
que ma.nda. transt'erir para o Ministerio da 

· Viação os terrenos do littoral que pertenceram 
ao extincto Arsenal de Marinha d.e Pernam-
buco. . 

No desenvolvimento desta these apresen
tei á. eonsideraçã.o da Camara. as razões de 
ordem publica que me ob;•iga.va.m a insistir 
CO!ll o Governo por meio das disposi~s da. 
lei em ti iscussão, sobre as vanta.geus inde
clioa.veis de serem levadas a effeito as medi 
das que então propuz. 

Agradeci então a benevolencia com que 
mou illnstre collega, distincto Deputado por 
Millall,relator deste parecer, ncceitou as con
siderações que havia feito sebre a transfe
rencia dos terrenos do extincto arsenal e 
bem assim sobre duas partes a.ttinemes ao 
prolongamento da ferro-via de Pernambuco. 
L.am!lnt~i que S. Ex._ com aquelle espírito 
de JustJç& que multo o distingu3, com 
aquella penetração de vistas a ·bem do. cau~\ 
publica que a camara. muito lhe admira , 
não tivesse acceito a emenda completa que 
oberlece a um plano unico, de modo que 
sendo a.dopta.das duas dessas disposições e re
pellidas a terceira,tlca.ria nUllificada uma me-

Esta. idéa rle S. Ex. vem a meu ver satis
fazer urna das mais pa.lpita.ntes necessid3.des 
da causa publil:a, relativa. ao serviÇO de mo
vimentos de cargas e passageiros da. Estrada 
de Ferro Central do Brazil. 
. De longa da.ta tem a. Cli.mara dos Depu· 

tlidos, pox• sna.sCommissões de Obras Publicas, 
estudado esta questão e já em 1896, si não 
me ft~.lha a. memoria., teve· a Camara. o conhe· 
cimento desta idea por projecto aqui a.pre
sentado, a. que não foi extranho o ministro 
de então, o Sr. Dr. Antonio Olyntho. 

Na.reuniã.oda.Commissão de Obras Public:1.S 
á q ua.l foi presente o Sr- Ministro de então' 
foi debatida. esta. questão e ftcou, á. ultim~ 
evidencia., provada u. grande conveniencia da 
separacão do serviço da. Estrada de Ferro 
Rio d'Ouro, que deveria soffrer alteraçao 
eompleta. e radical na.s suas condições U!ch· 
nicas, para que pud r~sse bem satisfazer o Am 
a. que e !la e destinada. 

Nesse projecto e nas idéas que vieram á. 
tela da discussão, pera.nt~ a Camara ficou 
como di.s;le, provada à ultima evidencia, ~ 
necessidade de ser destacado da. Inspecção 
Geral das Obr·a.s publicas o servico da. E:otrada. 
de 'Ferro Rio d'Ouro, para., melhoradas as 
suas cOndições technicas, servir de ver
dadeira succursal da Central do BráziL 

Mostrou-se então, por um ma,ppa, que o 
desenvolv imento das difl'erentes estradas con
genercs, a Central tendia corno um volvo pór 
seus tentaeulos a sugar-lhe toJos os ele
mentos de vitalidade, si por ventura o Go
verno não se dêsse [Jressa. em dar um golpe 
profundo nessa. concul'rencia.. . 

E o meio seria, ale urde unil'ormisar a bitola 
da. Estra.<ia do Ferro ceutra.l de Porto Novo 
e Entre-Rios por meio de intercala.çã!l de um 
trilho, levar a Estrado. d~ Ferro do Rio d'Ouro 
a E ntre-Rios, prolongando-a por Petropolis 
ou pelo ponto que mais conveniente fosse á 
subida na. serra. do mu.r. 
Ap.resen~ou:se então trabalho compl~to e 

a umca. ObJecçao opposta foi a diffiouldade em 
qu~ estava. o erario publico de encontrar 
me10s de levar a efl'eito tão grandioso melllo· 
ra.mento. 
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lnf(llizmente. os factos vier.,m tlemonstr:~.r 
quão crroneo er1L este modo de ponsll.r. tendo 
em vi~ta cs credtt~s que subs<~quontement~ 
foram pedidos a Ctlmara, para ser.!m consu· 
midos na Estrada de Ferro central no alar
gamento da bitola e outros serviços que bem 
podiam ser dispensados, ll.pt•oveitando-se o 
Cll.pit&l dessas obras·em melhoramentos reaes 
e de gran~ rutut·o. corno é o das condições 
teebuieas da Estrada de Ferro Rio d\Juro e 
sen prolongamento a encontrnr as diversas 
linhas da mesma. oito!~, queho.ie convergem 
para a Central do Braz1l. . 

Objectou-se, a. proposito da gran<ie discus
são que então se travou na imprensa, sobre o 
flleto de estar esgotada a capacidade technica 
da Central, que não haviaconveniencia. neste 

. sel'viço, p~>is sendo a estr•ada de bitot·t est•·eit" 
nua podia comportar o grande servico da 
Central. 

Contra este modo de argumentar protes
tam os factos, e dá.-se a circumstancía anor· 
m11.l e. notavel de ser o Brazi!, não direi o 
unico, porque nã.o tenho bem presente a. lem
brança de outros paizes, mas, até a data. de 
obras muito modernas, posso affirmar que 
toi o unico paiz que se lembrou de alargar 
bitolas de linhas, porquanto todos os paizes 
têm, pelo contrario, procurado uniformisal
as, reduzindo· as_ 

Lembro-me da grande estrada de Montreal· 
Quebeek a Chicago, que em 800 milhas sotrreu 
reducção de bitola. . 

Argumenb-se ser a bitola de 1"',60 a bitola 
geral; não ha tal; esta bitola existe apenas no 
Brazil, no Chile e na. Hespanha.. 

A Inglaterra que chegou a ter a bitola rie 
2"', l2,reduziu-as todas il. 1"',42, que é a bitola 
normal de suas ferro-vias. E' essa ta.mbam a 
bitola dos nossos earris. Os Estados Uniuos 
procuraram reduzir to-las as suas bitolas a 
uma uuica, com a denominação de standan 
ga>tge. 

O que a Inglaterra chama bitola estreita, 
e nqs applicamos essa denominação â. de um 
metro, é a bitola. de tres vrJs. 

A propria. Inglaterra nos dá exemplo do 
que vale esta questão de bitola. 

Assim, para não cansar a attençã.o dos meus 
honrados collegas, eu referirei apenas o mo
vimento de algumas estradas inglezas de um 
metro de bitola, para mostrar o que vale 

· essa. questão, mais a.cademiea do que pratica. 
·Notal.'êi ape!las estradas que tenham 

grande desenvolvimento. Por exemplo: a 
Rajputama. Malwa com 2.678 kilometros, 
transportando quasi tantos passageiros quan
to a ·central tt•ausporta o 

O movimento de cargas que na Central 
attingiu, em 1891. a 700,000 toneladas, nessa 
estrada a que me· refiro ascendeu a 1.205oOCO 
toneladas, isto é, que.si o dobro da carga 

trnn~poJ-torlo. pch nosaa Centml, om ;,o.poc 
recauta .• na serrado mar. 

Além dessn.s gra.ncles vb.s-C!lrreas íngleza.s 
da. lndia, temos ainda a Sov.lh·lndian que 
tem 1.065 ki!ometros, que transportou 
7, 000. 000 de passageiros, e mais d~ 1.200.000 
toneladas de cargas ; temos ainda a. de Súu· 
tllern-Malesora com 1.080 kilometros, traos· 
portando L 800.000 passageiros, e tendo urn 
transporte de cargas extraordtoario de mais 
de meio milhão de toneladas. 

Além dessas estradas da ferro, temos ainda 
a.s chamadas de bitola normal, que na mesma 
pruporção daquellas, trafegam uão só grande 
quantidade de passageiros, como de carga, 

De modo que os propri~>s inglezes sempre 
tão citados em questões praticas de engentta.
ria., teem adaptado em suas estradas de ferro· 
india.uas, onde o movimento de passageiros e 
cargas é extraordinario, a. bitola de um m~tro 
que, l!la.tisfazondo a oondíção economica, pre· 
enche perfeitamente as condições tcchnicas 
de estradas de primeira. ordem o 

Nós não temos a nossa Central em con· 
dições technicas de poder ser comparada a 
muitas das estradas de bitola de l.m42, e de 
um metro, onde a.s velocidades tesm subido a 
um extremo que perigOilo seria ensaiai-as na 
Central. 

As nossas condições economicas nos aconse· 
lham a normalisação da bitola. de nossas ferro
vias a um metro. 

Os ca.nadenSI;S, nas estradas a que ba pouco 
me referi, envidara.m esforços no sentido de 
re•1uzirem as 900. milhas da linha de Chicago 
a Quebec, em tres ou quatro dias, verdadeiro 
tour de force pa.ra. não impedirem o trafego 
dessa. importante via-ferrea, nem por um mo· 
mento. · · 

Isto prova como erradamente andavam 
aque!les que sustentavam a. necessidade da 
nossa bitola de 1••,60, porquanto por taes 
exemplos se evidencia que não é esta a bitola 
normal adaptada ~ aconselhada pela. pratica. 
do mundo civilizado. · 

lato quer dizer, Sr. Presidente, que a des· 
p3za feita com o alargamento <la bitola. de 
Cachoeira a. Taubaté, foi uma. despeza. intei· 
ramente perdida, aconselhada pela conve
niencia e commodidades locaes, mas não pela 
conveniencia dos interesses publícos. 

A Inglaterra., Sr. Presidente, ainda nos o.fl'e· 
reee um ponto da eatudo.a seguir e adaptar 
em re !ação aos caminhos de terro-economicos 
de bitola reduzida.. · 

Quem estuda por exemplo: a. Festeniog Rail
-toay,nbserva. que, apezar de sua bitota ser ape
nas de 60 centímetros, suas eondições techni· 
cas sã.!> de tal ordem ·que seus trens t~m· des
envolvido velocidade de 4.5 milhas por hora ! 
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Cortam(:nte n. noss:t Ce1itJ·o.l nüo poderá ao Ministro da Viaçiio de então, que a tanto 
cleeenvolvor l'SS::t. valocídada em muíta! do se oppoz. · 
au&s línbtu. Comprehende-se que, desde que clla viesse 

Aqui, a nossa. Et!trnda. <lc Ferro Ceutra.l eó ao líttornl. todas 1\S cargas que alimentam as 
tem um t:r:ecllo quo percorro GO kílomelNS e est~çõts da. Serraria do Porto Novo, servidas 
mesmo assim, as mais das ·vezes, não percorre pel. H linhaa de um metro e da. propría Barra 
eese trecho com ess11. velocidtvle. do P!rahy, tel"i:~m de aalujr ao tronco prín· 

O que se tem verificado até hoje é que a cipal desta linha, evitando baldeações cJ m 
sua. velocidade média pouco excede de 45 um percurso maie curto. 
llilometros, velocidade quasi Igual e muitas A n.edída rleste projecto,consigtiada no Or· 
vezes inferior li que se verific~t.va no t rer:ho çamento da Viação, me faz acreditar que a .. 
comprehendído entre Oa.choeira e S. Pauló, idés. ~rauba terreno e que dentro em pouco · 
quando fl. bítol<~. da linha era. um metro. teremos de vel-a realizada com. grande va.n· 

Entretanto, esta. questão do bitola é uma tagem para o serviço pui.Jlico. (Apoiados.) 
questão vencida , que niio póde servir de pre- Outro ponto que merece noSl!OS appla.usos, 
texto paro. que níio se ponba em exeeuçii.o a do trabalbo do meu dlstincto collega, é o quo 
medida a que acabo de me referir, sobre a consta do art. 12 do seu projecto (Lê): 
Rio d'Ouro. « Art. 12. Fica o Poder Executivo auto-

Os pareceres, a que me referi, são os que rlzado 11 resgatar 85 estradas de ferro do Re
se aeham sob o n. 203, que contêm diversas eife aos. Francisco e da Bahia ao s. Fran
considerações attinentes á demonstração da cisco, nos termos da clausula 25·· do decreto 
these, a que ha pouco alludi e que, pa.ra não n. 1 .030, de 7 de agosto de 185~. ~ 
cançar a attenção da. Cema.ra, transcreverei . . 
nas pequenas o despretcnciosas obEet•vações Esta med1da figura e~ t?d?s cs prçamentc.s 
que estou fazendo ao nobre relator da Com· ho. cerca de_20 a.nnos e m1el!zmente os nos:'Os 
misano. 

1 
governos nao toem o!~ado pa.ra esta. meJtda 

, . . com o alea.n~e que os mtere;ses do Thesouro 9 Sn. . CALOGii:RAs- E uma v~llosa contr1- aconselhava-m. (Ap.:Ji ados ,) . 
bu1~ ~ue Y • Ex. presta á. cluctdação deste Estas estradas de ferro têm sido ver~ 
assu P 0 • . da.de!ros cancros roedores de nossas f!oa.nça11, 

O SR. Coxwo. CxN:rJu-A es~s pareceres, chego.ndo a. de Pernambuco a conseguir ga.· 
acompanhou o pro;ecto de Ie1, que manda r:mtia para o emprestimo do milhares de 
a.nnexa.r á administração da Central t odos os libras . 
serviços da; Rio d:ouro_. Foi um facto este tão escandaloso e per· 

Este proJecto 11!1-0 t:_ot por deante, por!lue o nicioso que a questão echoou nesta Camara, 
Governo de entao nao o achou. conycmeote. no domínio do governo imperial. 
pela~ razões que ba. pouco menCionei. . Até hoje o Governo manda pagar juros 
· FOI.relator de.ste parec.ar _e deste prOJeCto, ouro desse emprestímo por elle garantido; 

debatida e venctda. a preltmma.r na comm1s· sem execufur o salutar dispositivo do con
sã.o, o nosso digno e d ist iucto companhei~o, o tracto que autoriza a encampaç~o, pa.ga em 
Sr. Bueno . de Andrada., sendo v~to dtver- apolices ela divida pubtica. . · 
gente, apenas com algumas restrJCções, o o Governo até hoje não levou a e1l'eito esta 
Sr. Ar·thur Torres. . · . . .. _ encampac:.ão. o que é tanto mais ~xtranllavel 

V é-se, portanto,. que e uma questao 9ue quanto os patronos d~ssa.companbia. de est rada.. 
ganha ~r~eno~ e qu~, quando levada a. e1l'e1to, (l e ferra, no imperio, conseguiram parecer ; 
mostrara a el'ldenma. a. graude convemenc1a. firmado por um dos maiores luzeiros do im
que della. decorre, perio, um dos estadistas mais conceit uados,. 

O Governo ter& necessidade de lançar mão verdadeiro vulto e g!ori11. desta. patr.ia, sus· 
deste meio para diminuir o pesado serviço da tentando a theoria. de permittlrque deveriam 
Central e ao mesmo tempo libertal-a da con- .x0s comput.'l.das na 1·enda liquida as somm.as 
cnrrencia .que outras e pequenas estradas de11idas a titulo de garap.tia de jtwos • . 
pretendem lazer-lhe, descendo ao littornl. Esse parecer não deve servir para em· 

Eotre estas pequenas estradas de ferro, ha baraçar tã.o sa!utat' medida, qual e a da 
uma que pretendeu invadir a zona da Central; encampação. · 
r efiro·me à. Estra.lia de Ferro Melhoramentos, I Em parecer que corre impresso, já foi . de~ 
e foi por isso que o Congresso a utorizou sua• batida · semelhante questão, e do qual fõi 
acquisiçã.o por jogo de contas com o Banco 1 muito digno relator o meu distincto amigo 
da. Republica. Dr. Arthur Torres. . · . 

Essa estrad~. a principio concedida da es- Neste tr<~balho. se "';"ê que nenhum direito 
tação de S. Francisco XJI.Vier para o interior, existe (1. esta. companhia par& pretender 
já. conseguiu descer até a estação da Ma.o- manter-se na posse dosta estrada com grat~.de 
gueira, e si não veio ao littoral, foi isto deviuo onus para opaiz. . . 
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A estra.r.la da Blhia tem custado mais do 
dobro do seu valor, ~ó em pag•11nento de juros 
devidos pel:~. garantia de jurl)s; upezar de ter 
11m percursn apenas de 124 kilomctr<>s. jó. no~ 
casta mais de um terçu do valor da Central. 

Neste primitivo projecto a.comclhei níio só 
se flzessG n encampa.ção, como apr·oveitar-se o 
ma.terial existente na Sul de Pernambuco, 
para tra.fegal-a. até o Reei r e, i.ntercalaodo-se 
na linha. de bitola. larga um trilho para esse 

fim. . R .,.. r· 1 Por este modo esta.na o ~che rga• o ao 
interior por uma estrada de m~is de 200 ki
lometros sem necessidade de baldeaçõ21 e 
outros inconvenientes. 

O que se dá. com a Recife a S. Francisco, 
tl'lm plena. applícação á ~ahia a S. F~anci~co, 
1!ca.nl1o este rio líga•Jo clJrccta.IJ!eUte a c~prtal 
do grande Estado, sem o.; mconvementes 
apontados. 

Nada justificaria alargar a bitola dos pro
Jon,.amentos,quando tteilmente se i ntercal~~orja 
um"'tercelro trilho para aca.bar a balo.leaç;.ío 
em Palanares e Alagoinhas, na Bahia. 

Graças á protecção que tem tido e~sa.s em
prezas, o Coverno não tem conseguido e!r.· 
c&mpal-a.s· mas faço votos parague o honrado 
Ministro Senhor deBsas informaçõ2s e da
quella.s que puder obter e animado pelo con
selho, aliá! muito co~petente do distinc~o 
relator possa levar ad1ante essa enca.mpaçao 
embor~ depois de encampal·as real!ze. o seu 
plano de não querer que o Est~do seJa mdus
trial. theoria com a qual estou em desaccordo 
porqiie acbo que em paizes como o n<ll!soo 
Governo não póde 9-eixar.de ~r o propulsor 
do desenvolvimento das vtas-rerreas. 

Si o Governo conseguir executar o dispo· 
sitivo da clausula do contracto, o Thesouro 
ficará livre de um onus permanente em ouro 
e a lavoura fica1'á melhor sel'vida. quando 
estiver llbertada da tarifa onerosissima dessas 
estraJas, sobrecarregada ainda. com .as ta· 
rifas ca.mbiaes que o Governo lhes concedeu. 

Para esse ponto peço a attenção do meu 
distincto collega, e estou certo de qu3 S. Ex. 
mantendo a disposíç-d.o do seu project«?, pro
curará elucidai-o com as luzes que JUlgar 
conveniente, afim de que o Governo, bem 

. instruido e melhor acenselhado, possa agir 
em prol dos interesses patrios. 

Eram estas as considerações que tinha a 
fazer, justificativas das em~ndas que apre
sentei, e como um verda.detro applauso. ao 
luminoso trabalho do meu hOnra•.!o amtgo 
cuja. dedicação ao serviço publico a Ca.ma: <l< 
sabe admirar, e folgo de render um preito de 
minha. homenagem, a.presentanrlo a. S. Ex:. 
as minhas saudações por tão importante tl"a· 

. balho. Tenho concluído. (3!1'ito bem ; m'l.tito 
17em.) · 

O Sr. I.eovlglldo Filgueira.M 
não torna á tribun't par.• clisclltir· o pare
cer eolJre as emnnrlas otTcrecidas ao projecto 
de Orçamento da desper.n do Minísterio da. 
Vi~ção,ncm para insistir ern argumentos que 
apresentou, porque não quer ron ba.r tempo 
a. esta illustrada. Camara no desejo em que, 
se,.unrlo esti1 informado, acha se de encerrar 
h~e mesmo a discussão deste projecto. 

Si se inscreveu para, pela 2" vez occupar 
a tribuna sobre o assumpto, foi unicamente 
para oiTerecer, era breves ponderaçOes, uma 
replica ao seu distíncto collega. de bancada, o 
Sr. Neiva. 

Com efl't!ito, S. Ex. iniciou a. serie de con
süler·ações que produziu em defeza de uma 
que sut,scrcveu com os seus collegas repre
sentante~ da. Bahia, estranhando que o ora.· 
(lor ti v esse de utilizar-se do assumpto para 
discutir negOCÍtS relati 'f' OS a poli tica. dO Es
ta-i o da Bahia, q11ando podia ter deixado 
sem reparo a. sua emenda, quG traduzia ape· 
nas o seu intu ito de prestar mais um ser· 
viço â. sua terra. 

Deve, por isso, tornar publico perante a 
Camara, que si !oi levado a tratar do assum· 
ptorelativo a tal emenda foi porque S. Ex. , 
cuja nusencia Iam~nh, semp!e ze!oso em 
referir-se a negoctos da Bahta, nao deixa. 
quando tem opportunidade, de fazer inserir, 
em telegrammas endereçados ao orgão offi
cial do seu partido, o seu nome, como tendo 
tratado d.e taea assumptos, entre os quaes o 
orador leu um em que se dizia qu e S. Ex. 
com seus companheiros de ban~a. haviam 
o:fl'erecido uma emenda. ao projecto de Orça- · 
mento da Viação, pedindo o restabelecimento 
de verba da subvenção ao Lloyd Brazileiro 
pelo serviço que a sua secção na B<\hia pre.s
tava. á.quelle Estado, e que a. respectiva dis
cussão havia. de · se tornar interessante den· 
tro do recinto desta Cit.mara. 

Ora, si até o momento em que chegou a 
vez de falbr nesta Camara., e já quasi orador 
nenhum se achava inscripto nem nenhum 
delles se havia occupado do assumpto, desrle 
que a discussão relativa a tal emenda do S1•. 
Deput.'l.do Neiva não t inha sido iniciada., pa
receu ao orador que foi em auxilio de um de· 
s0jo de S. Ex. provocando díscu~sã:o sobre a 
sua emenda, para que ell::. se tornassG real
mente interessante e o telegramma .expedido 
para. o orgã.o de seu partido não fosse depois 
contestado como falso, 

Si não estivesse adeantada a hora , si o il· 
lustre relator do parecer em discussão não 
tivesse declarado ao oradur que precisava. de 
subir novamente á. tribuna para. dar certas 
explicações a. alguns oradores que se occupa· 
ra.m das di versas emendas otierecidaa a.o 
projecto ; si o illustre leader da maioria da 
Camara, o Sr. Nilo Peçanha, desde hontem 
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não lhe tivesse pedido que desistisSe da pala
vra para que hontem m~smv fo;se encerrada 
a discussão do or·çamtlnto, o orador o.:cuparía 
por muito t •Jmpo, hoj~.a trii>uo:1 pa.ra. replica~ 
argumento por ar·gumeuto, ponder·a.ção por 
ponderação,<.:. tudoa os ar;:urnent"s e ponrle
dernções J!l'Od.uzidos pelo Sr. Nei va., especial
mente em rehção ao assumpto contido l!a. 
emend<~pela qual S. Ex . faz questão . 

Mas, como de dua.s uma: ou e~t.'\ Camara 
rageitará, de acoordo com o parecer da. 
Commissão de Orçameuto esta emenda, que 
manda. restabelecer a subvenção da. antiga. 
COmpanhia Ba.\J.\ann, hoje secção do Lloyd 
Br.,zileíro no Estado da Bahia, e neste caso, 
reservará para. responder aos argumentos e 
ponderações pl'o<luzidos pot• S. Ex. em outra 
qualquer oceasião,"m que o assumpto possa 
interessar á. CMnara., quer em discussão 
orça.mentaria, quer me~mo na bora. •.lo exne
•lieote; ou , esta emenda. •erti. appr•>Va•la e 
comprehem'e S. Ex. que, na :3" diocussão 
clB<;te mesmo prvjecto, o ~~~~u&pto pouerã. 
ain·la occup>\1' n a t tt.:nçii.o do oru.•lor. 

Por conseguinte, é Jnstillca~·el o •les9jo 
que tinha o Ol'a.dor de não c·:noorrer para 
que se pt'O !ou~~e o tlebate solm~ o p~r·ecer 
em di~cu~;;io c u•>S~:•."'ncerrn.r-~e h<o.ie me;mo 
n rliscus~ã.o •leste projt~··to orçament r10.para. 
qne amRnhi po;sa. ser submettido a votaçã0, 
de modo que uio haja mai.s pro;·ogacõ~s de 
sessõc.;, a.tten<iertdo a qu2 a inda carece de 
tempo c Se: .. :•no para. se pronunciar ~ob!·c 
todos os orv.~.n,entos. 

Por isso, •> orador c~ê não incidir nú 
tlesug-rado dos ~eus collegas, deix><ndu 6.e 
repl~ca.r ao di>cur~o do notre Deputado pela 
Bah1a, o Sr. Netva . 

Desejaria. t ::mbem, o orador, aproveitando
se da opportunhla.de, referir-se a coinciden
cias, quG poJem·. é 11er•hde, euscitar grande 
clamor da parte dos illustres Deputados, 
seu3 co-representantss do Estado da. Bahia. 
:Mas estes assumptos tambem podem ~er tra
zido~ ú tribuna em outra quulquer occasião. 

Essas coincidenci&s, diz v orador, são as 
da.s noticias de festejos annuncia.dos na. Ca
pital da Bahia, pa ra a recepçã.o do Sr. go
vernador Luiz Viann>t, ao me~mo tempo que 
se preparam bandos preca.torios em favor das 
victimas da miseria e da. fome que opprimem 
a população b lhia.na· •. 

Outra é a que hoje s~ lê em diversos orgãos 
da imprensa rl~sta Capital, de que S. Ex.~ 
não na qualidade de governador, porqu e está 
licenciado, e o governa dor actual do Estado 
à o Sr. Senador Tanajura, presidente do Se
nado, que o substitue lega.lmenta, contrahirá. 
um emprestimo de 3.000: 000$, constando-lh3 
que o t ypo 1oi de 82, juro ~e 7 • 1 c e com m is-
são de 2 l/2 •;, . · 

Carnar:> · V. VI 

O SR . SEABRA-Onde viu as condições do 
empr·estimo ? 

0 S lt . LEOVIGILDO FlLG UElRAS-NO Jornal 
do Commer-cio. 

O SR. (.'EABRA-0 Jo}·nal do Comme1·cio não 
se refere à.s condições. 

. 0 Sa. LmVIGILDO FILGUI>'IRAS-Deseja saber 
Sl foram estas ou nã.o as condiçõe:;. 

O Sa. SEABRA.- V . Ex. está. fantasiando. 
O Sa. Lsov!GrLoo FlLGUElRAs-Mall trato 

:>penas da coinoidencia des~a. notíciR. com a 
que foi pu hlicada no Jornal do Bra.::il, de 
•JUC entre as propostas otrereci.!as p<~ra o a.r· 
rendarnento das estradas de !'erro, inclu~íve 
a do prolongamento da. de Alagoinbas a Sii.o 
!"J·ancisco, ia. ser p refer ida à. a presentada pelo 
E~tado da B:thia. 

Pois, um Estarlo que se acha em condições 
rle coutl'ahlr um emprestimo r1e 3.000 :ú00$, 
p~tra acudir as suas ncces~idades ordin;~rias, 
está em con•lições ele ohtcr do Gove1•no Fe
der.: I o arren·la.mento de uma. estrada. de 
feno importante 1 

S6 si o fizer com a. clausula dB poder sub· 
arr·enda.J•, e o que parece é que, si a::sim fô1', 
tal subarrend~~.mento serà feito a propria 
empreza edificadora. 

O mais ficará para depois . 
O SR . SEABP.A-Espere a resposta daq•li a 

pouJO. 

. O §r. c :·tloge1•as-Sr. Presidente, 
qua ndo pela. primeira vez tiv~;. de occu!Jar a 
••ttcução da Ca>a, pa. r·a respomler a alguus 
dos oradores quê se teem refer ido ao assum
pto sujetto ao debate, deixei propositalment e 
para o meu segundo discurso as criticas !ei· 
t,as a alguns poutos do parecer, os quaes mais 
celeuma. teem levantado, e, ao contrariar as 
opiniões dos oradores que destes pontos se 
oct~upa.ram, procurarei não indivldualizar a 
minha re.;;posta ; mas, sim reunir o que tenho. 
de dtzer em torno do a.ssumpto, de .que di
versos, de en.tre esses illustrados Da2utados, 
se t eem occupado. · 

Devo, d~de ja, tratar da critica geral ao 
orçamento, que, longe rle cogitar de desen
volver iniuatrias, de auxiliar a. evolução in
tegral de nossa Patr ía, só COiita de extin
guit• serviços a contribuir para o tão dese
jado eq uilibrio financeiro, pela restricção 
~ímples e pura das ãespeza.s publicas. 

Ser -m:J-llía. faeil responder a. esta critica., 
a.lludindo tão sómente á. di1Hculdade de desen
volver serviços, quando não ha dinheiro para. 
~ustea.l-os, Vou além; entretanto, lembrando 
embora que. mais difficil ainda do que admi
nistrar sem dinbeiro é confeccionar orçamen
tos sem elle; lembrarei tambem que não é 

:15 
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tão pequeno o escopo da . . d. iminuição de dr.s·j as estaçÕ<!s; s~u materi!!-1 e li~bas !oram me-
pezls neste r:1mo do serv1 ~o publico. l horados, emf1m, o serviço fo1 melhorado. 

Entre o maximo attingido ,P·:>l' (:Stc . or~a- o SR. HELVECio 1\loN-rE-Quanto se gas-
mento em 1890, salvo erro ae me-mona. po~ tou 'I . 
minlla parte, e o nrçarnento ora p1'oposto a 
Camara, ha margem superior a 35 mil contos, 
e si esta margem não representa o que se 
podeJ'ia. attribuir á~ prodigal111anes r1os go
veroos passados e do propr io Con~resso, en 
tretanto bem most1·a a po>stbtl!d:lno que 
havia de custear os mc"lrnOS serv_iços com 
despezas menores, desde que a r~stri·~~o 
feita no numero de::tes mm;~os servtços nao 
é tão not&.vel quanto se afigura. 

Desta crise terrível que o Brazíl tem atra
vessado e em que a inda se cncont t·a, alguns 
bens provil'ra.m, e entre_ estes avu!~ ccrt~
mente o de terem obe·.ICCI•Io a. admiDJstruçao 
e o Congresso ao pt•incipio Ycrdndeiro de 
o! bar para as necessidades rc~es dos serviços 
sob sua tlirecçii.o, obri~a.l-os a estu•lar o me
canismo interno da nossa. ~dministrn.ç5o, e 
procurar o e;covo princrpal em _matA~·ia 
administrativ:~, a attenuaçüo das res1st·:ncms 
i11terna.s do appat•elllo a•ltninistrativo. 

As despezas t•eem sido reduzidas desde o dia 
em que o Poder Executivo e o Congresso Na
cional, de accordo. seguiram a. politics., não 
de cortes, mas de verdadeira economia., com 
grandes vantagens, sem prejuizo, antes com 
lucro para os serviços a que estas eco
nomias se applica.va.m. 

0 SR. HELVECIO MoXTE - Estes ser viços 
estão desorganizados. 

0 SR. CAL OQERAS-Sem demrganizal ·OS ; e 
é e!ta nma. phrase de que se tem feito, não 
direi uso, mas, abuso e que é completamente 
desmentida. pelo eshdo dos serviços a. que 
ella. se applica. 

Pódo-se dizer que, levando em conta ns 
perturbações que o paiz tem so1frido, to
mando em consideração a. grnve crise in
terna da administração, que tem· impedido o 
desenvolvimento daquelles serviços desde 
que subiu- ao Governo o emin~nte Sr. pr. 
Prudente de Mames,. os scrv1ços publ!cos 
foram or.gaui'zados e póde-se dizer que até já 
se a·cha.m normalizados. 

0 SR. HRLVECIO MONTE-Quaes são'? 
0 SR. CALOGERA.s-Todos elles. 
O SR. HFJLVECIO Mol\'Tl': - As estradas de 

ferro estão desorganümdas . 
. O SR. CAt,OGERAS - As estradas de ferro. 

diz o nobre Deput~do, c a.cceito a. discmsão 
nesse mesmo terreno. 

A Estra.!la. ele Ferro Central so:tli•eu aw 
1896 a chamada. crise de transporte; hoje em 
dia ~ta. S. Ex. chegar lá. e ler os rala tot·ios 
6 verá que ella tem tra;fego . livre para todas 

O Sn. CALOGERAS - Perdão, nem norma.
liz!l.çii.o pórle ser outra. cou~a. do que fazer des
apparecet· as causas de um estado anormal e 
isto niio se obtem á. custa do boas palavras, 
mas ue dinbeiro. 

0 SR. HELYECIO MONTE-E as outras 8S· 
tradas ~ · 

O SR. CALOGERAs-Nas outras o Governo, 
obedt>cendo à politica seguida pelo Congr<1~so, 
em má hora adnptada., do arrendamento da.s 
estradas de ferro ... 

o Stt- HF.L\"ECio MoNrE.-:v. Ex. foi con· 
trario; folgo mnito. 

O SR. CALQGERJ\.s-Sim senhor. 
Dos resultados do arrendamento não é re

SpOnsa.v,ll o Poder Ex-ccuti v o, clesde que foi o 
simples e puro c11mpridor de leis votadas e, 
quanto á. fórma. dos contractos, é urna. ques· 
tão que já f<li discutid;~ e á qual não quero 
voltar. 

Quanto a correios, digo ao nobre De_putado 
que coteje o serviço em 1896 ou · en.tao a si
tuação dos correios pouco depois da. revolta, 
o serviço que esta repartição prestava com o 
que hoje se nota.; veja. S. Ex. o desenvol· 
vimento notavel que o trarego postal tem 
tido, veja o estudo atu•·ado que tem mere
cido os problemas novos que se teein trazido . 
á discus!âo naquella repartiç-ão e verã. S; Ex, 
que nesse ponto, eomo nos mais, a acção be
oetica do Governo, de paz e tranquillida.rle, 
que foi o do Dr. Prudente de · Moraes, aliás. 
continuado pelo do benemerito Sr. Dr. Cam
pos Salles, tem produzido os ~ulta.dos a. que· 
ba. pouco a,lludi. 

Quanto a telegraphos, tamlam contesto e. 
affirma.ção do nobre Deputado peb Ceará. 

0 Sn.. HELVRCIO MONTE-Si estão bem or
ganizados, porque pede V. Ex. nova. regllla· 
mentação par~ elles ' · 

0 SR. CALOGERAS -Pelo amor de DeUS! 
si o serviço se desenvolve, apresenta. novas 
exigencias e si não encontrar o Congresso 
para attender· a essas exigencias, não sei a. 
quem poderâ recorrer. . · · 

Continuando a. minha argumllntação, direi 
quo o servtço de telegra.phos que ate ha. 
póuco representava um onus no orÇamento, 
pelo deseq uilibrio entre a receita. e a. despeza. 
poderá. no anno de 1900 apresentar, quando 
não saldo, completo equilibrio orçame~tario 
e basta. para. 1sso quo prosigam as providen· 
cias em boa hora votada.s pelo COngresso em 
ma.tel'Í<\ de tra.fego Megra.phioo e a polit1c3. 
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de restricção de construcções novas e o desen· 
volvimento dos melhoramentos na duplicação 
de conductores qne em boa hora. foi ínioi· 
ada.. 

Responrlido este ~parte. devo a.inda. c!izor 
ao nobre Deputarlo por Santa Ca.tharina, meu 
honrado collega e amigo, a. quem tributo, 
além de sincera amizade, verdarleira a(lmira· 
ção o Sr. Pa.ula. R:1.mos, que algumaq l acunas 
por' s. E:t. not<'~da.~. quanto ao serviço dé na· 
venoaoão, não podem correr por conta da, Com
mi'ssã!l. S. Ex. allu 'in, e com toda a razão, 
ao serviÇO do Lloyd e lembl'oua. conYenienc\a. 
de serem tom~tc.las medidas que p~rmittissem 
quo essas omprezas de navega~·liO marítima 
prP.sbsseín aos portos do norte e do sul os 
serviços que dellas se potia esperar. 

o Congresso nenhuma discussão pódo abrir 
sobr) o ponto de vista de modificação à.·sub~ 
venção concedida ao Lloyd. Ha. um contracto 
que est:i. de p8 e dean~ de uma d tuação 
eles ta. ordem, o Congresso só póde votar a 
verba para as obrigações contractuaes. 

Sei que essa. empre?.a tem atravessado 
crises muito serias e sobre as quaes os tri· 
bunaes já..tivet>am de S9 pronunciar. Entre· 
tanto, para. suspender o serviço da subvenção 
só dea.nte de um acto declaratorio !la ca1iuci
da.de, o.cto que escapa. ó. competencia. do Le· 
gislativo e que cabe ao Poder ExecutivJ; só 
nepoi.s da .expedição de8se acto, repito, po
derá essa. nova pbase ser tomada. em consi· 
deraçã.o pela Camara, para. o elfeito da. sus
pensão dos favores pecuniarios concedidos a 
eSS!I. em preza. 

Nesse ponto S. Ex. fez consideraçi'ie; que 
vieram robustecer o p:~,recer da Commissão, 
no septido da alta convenieocia que exJste 
em não :permanecer como onus normal do 
orçamento o regimcn das subvenções, questão 
longamente debatida e á. qual não pretendo 
agora voltar •. lembrando apmas que da ex~ 
istencia das subvenções r esult a a conces~ão 
do monopolio de faJ.>to , alta.mellte prej u1ici:l l 
aos interesses reaes do commercio desses 
port's do norte e do sul da Republica, por 
set• üm empecilho permanente e continuo á 
concurrencia, uo ico meio que verdadeira
mente dá rructos pela reducção dos fretes . 

Este serviço de navegação merece efl'ecti
vamente a. a.ttençã() especial .do Congresso 
para. que ao regimen das subvenções possa 
corresponder o desenvolvimento commercial 
dos diversps Estados do. Republtca, ·o que 
muito inbressn á União. convém á.doptal-o 
ao serviço tios pot·tos dos Estados. n unca im
pediodo que pz!a r.ermãnencia da subvençilo 
se impeça tl.1Uillo que deve sar o empenho 1la 
Re:publica-attenuar as resisteneias oft'ere
cidt~s ·á livre cqncurrencia. coli!mercial. 

Em relação a Estatística, féz·se uma critica 
á. Çommis&ão de Orçame!\t() po1' ter dimiuuiclo 

o pessoal nccessario para o registro civil, 
havendo. entretanto, augmento de trabalho. 

F.ase argumento do nobre Deputado por 
Santa Catha.rina não assenta em base real. 

O numero de auxiliares desse serviço de 
registro, que se elevou a. 30, era exigido pelo 
at1·azo e m que estava o trabalho de centra
lização e operação dos dados di!Terentes ao 
registro civil. 

Deviclo sos esforços do digno director geral 
da repartição, está. o trabalho em dia e das: 
duas turmas que existem actua,lmente só 
uma. convém que permaneça. Nem se fiUer 
colhe a critica do uobre Depu tado de que a 
Commissão eliminou um !ogar do quadro, 
qual seja o de cheft~ tle i11rma. 

s. Ex . neste ponto està. equ ivocado ; o 
chefe 1ie turma, como os outros, é da. livre 
uomeação e demissão do director gero.! de 
estatística ; não pertence no numero dos 
empregados c\o qua•lro e como to.t póde ser 
eu pprimido o .Iog&r sem i ncorrer·sc na censu
ra. rngimental. 

Deixando de lado outras criticas, ctJja. 
importancio. niio é das maiores e que por 
occasião dn. vot..'l<;ã.o poderei explannr, p31lSO 
a tratar rapld:~mente das censuras feitas á. 
separação proposta. pela. Commissão do servi· 
ço d;\ Rio tto Ouro do da luspectoria Geral de· 
OIJras Publicas. 

Não entro na pa.l'te rela tiva. á critica. 
que SG diz índividunliza•Ja, isto é, á d~eção 
que tem tido a quelle serviço. 

A Ca.rna.ra, que ha tres annos m~ conhe~, 
sabe qua nao teulJo por pabjtp disc1.1tir 
pessoas, mas sim methodos de adminis
tração' de sorte que só nroourá.rer na 
minha. resposta frizar os arguméntos que 
se basearem em motivos de ordeín publiCa.. 

Entre outl'as criticas foi dito qõe ó rilaú. 
serviço daq uella estrada de feúo, aj>ezar das 
gt•anrles dotaç1les que o· Congresso vótava, se 
baseava tão sómcnte na exiguidade real de 
suas dotações, em consequencia· da. r educção 
cambial. · · · · · 

Ora, esta censura Já.. tinha. sido prevista no 
parecer, pelo qual foi demonstrado quê, si a 
baixa do cambio podia justificar o augmento 
de p reço_ de c_:rtos ~ateriaes adquir!dos no 
estrange1ro, nao pod1a, de mOdo algum-, in
fluir na proliferação que tivera~ os q~a~; 
po!lia-se comprehender que fossem alterados, 
da accordo com esti situação produzida p ela 
btüxa. do ça.mbio, os salarios e · initNJs teri~ 
cimentos, mas nunc3. o alargame·nto. dos 
q uadros. · · ' · . .·· 

Este argumento não póde colher, e, entre· 
tanto, fvi exactam~nt l por este rn.otivo que·& 
verba distinn,da ao serviço !la Rio d'Ouro se 
desenvolveu c~m tanta ra.pide?.,que, em potiço 
menos lle tres annos, passou de 3CO contos a 
956, como aoonteeeu· em: !896. · · · 
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Como argumento capital contra a desan· 
nexação destes dous serviços, foi trazido o já 
muitas vezes repetido argumrnto na intima 
ligação que deve existir 'mtre o serviço de 
abastecimento e o serviço de trafego da Rio 
d'Ouro, 

Ora, não se podendo atacar os algarismos 
baseados nos dados forneridos pelo. rnspetoria 
Geral de Obras Publicas quanto a esta es· 
trada, declarou-se que ·.•a estatística niíc 
figuravam os transportt-; feitos em trolie~. 

Dou de barato qu9 ns,.m sêja, e que este 
serviço seja. mais impor! :.nte do que elfecti-
vameute é. . 

Pois neste caso r.ã.o esc-l. ahi mesmo nova 
critica feita ã. rnspector>, Geral de < 'bra~ 
Publica.s por não consignar factos de tal re
levancia.1 

ll(em a accus:1.ção, n!'m ''defesa procedem, 
entretanto, porque o facto arguido pouca in
fluencia tem no serviço t< tal da estrada.. 

Sr. Presidente, foi dit' com grande ser
presa minha, que o paroc'-lr, todo elle orien
tado no sentido da rlesann Jxação, era um dos 
principaes artigos em favor da permanencia 
do regimen actual e que o relator tinha., em 
diversos pontos, manlft~~tado a opinião ~ e 
que convinha. que os dous serviços ficassem 
anne:~:ados ; e foram cit.ados os seguinte.> 
pontos: 

•Hoje convem ainda considerar como linha 
principalmente destinada ao aba>t<cimento o 
trecho em que este constitue o mo ti v o pl'incl
pa.I do trafego•. 

De fórma que esta. phr0se onde proposital
mente eu salientei a necessidade de só poder 
ser considerado como annexo do serviço do 
abastecimento o trecho da estrada. onde ella 
constitue, por assim dizer ,a linha de serviços 
das novas canalizações em via de construcção, 
esse mesmo período, todo elle orientado 
contra a argumentação favoravel á perma
nencia do regimen actual, foi que serviu de 
base para justificar a. opinião contraria á que 
o relator sempre defendeu. 

Bem vê a Camara que não colhe este argu
mento, nem outros iguaP.s constantes de tre
chos do parecer lidos aqui pelo nobre Depu
tado pela Capital Federal, o Sr. Augusto de 
Vasconcellos, opiniões a mim attribuidas e 
que mereceram immediata contestação da 
minha parte. 

Houve, entretanto, um argumento trazido 
a. debate pelo nobre Deputado pelo Dístricto 
Federal, o Sr. Sá. Freire, qu-e deve mel'ecer 
maiores co11siderações por parte da commis
são • 

. Este argumento e o que se t•efere a prejuí
zos 'POssíveis para o Districto Federal do facto 
da desannexação, dado que, em vista da lei 
organica do Distrieto Feder·al, tenha esse ser-

viço de mais cedo ou mais tarde passar a ad
mínbtração municipal. 

RegEom este assumFto, Sr. Presitleute, os 
arts. 15 § 24 e o art. 58 da lei de 20 de se
tembro de 1892. 

Pelo primeiro artigo, está declarado qne, 
entr~ as funcções proprias do Con~elho .Muni· 
cipal, figura a de regular o serviço de abas
tecimento de a.gua, curando dos manauciaes, 
fontes, aqueducto;, etc. 

Porém este pa.ragrapho não pôde ser in· 
têrp,·et~do separadamente das di~p<:.siÇões do 
art. 58. ()Ode veem enumerados os serviços 
que. pelo dec:·eto de 20 de setembro de 1892, 
tinham de passar ã. dü•ecç\to do Dlstricto Fe
der31. 

Esse serviços eram o da limpeza dn. ci· 
rlade, das pt•aias, o da instrucção primaria, o 
da illuminação publica, o de e~gotos d:J. ci
dade, etc. 

Portanto, ficou claro que, em virtude da 
mesma lei que organizou o Distr i elo Federa.!, 
só tinham de passar em data. mais remc.ta 
os seeviços relativos ao abastecimento ue 
agua.. 

Não quBro discutir si a situação do Governo 
Federal, em relação ao -serviço de abasteci
mento de a~ua, e a de proprietario ou de 
rn•ro admim~trador de obras, que e!Iectiva· 
mente venham a pertencer à Municipalidade 
mediante \ll'évic accordo; .ma.~ o que é certo 
é que, nfl bypothese de ser mero admiuistra
dor de um ser\·iço, por sua natureza munici
pal, não fio.a alterada a e'!seocia dessa situa· 
ção desde que esse administrador, em yez de 
cuidar do serviço como um apparelho unic,o, 
o subilivide em dous, tanto mais quanto é in
contestavel qne, a. fundar-se na lei organica 
do Districto Federal a passagem futura do 
serviço de abas.tecimento p<tra a Munícipali
dade, só se poderá npplicar essa medida. aos 
serviços considerados como de abastecimento, 
na data em que a lei orgauica foi votada. 

Sr. Presicteute, eu desejaria responder a 
todos os oradores que se occuparnm do assum
pto; porem, antes de formular um requeri
mento que se torna necessario para adiantar 
ncssos trabalhos, eu pediria a v. E:x:. que me 
informa~se si ha mais alguns orad0res in· 
scri~tos. 

O Sa. PRESIDENTE-Nilo ha. 
o SR.. C.ALOGERAs-Neste caso,como a hora 

esta adeantada , solicito a prorogação da 
sessão por uma hora afim de que possa. ter
minar o meu discurso. 

E' approvado o requerimeDto. 

O Sr. Seabra (pela ordem )-Corno 
em vista da prorog:tção pedída pelo nobre 
Deputado, a sessão terminará muito tarde, 
desiste de responder ao Sr. Leovigildo Fil-
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gueiras na sessão de hoje, e pede ao Sr. 
Presidente que o inscreva para o expediente 
da sessão seguinte. 

A inconstitucionalidade seria muito dis; 
cutivel. mesmo para os §§ 12, 13, 14, 15 a 
16, para os quaes a Commissão acceítou a 
emenda, desde que esses paragraphos nad 

O Sr. Calogera101 (contir~uando)- mais visam do que modificar penalidadeS 
Julguei que as impugnações ao parecer, re- instituídas por um arto do Poder Executivo• 
!ativas a desanuexação rlo serviço, feitas pelos com força de lei, qual sejEL o regulamento da 
representantes do Districto Federal, viessem 1890, revig'lrado por uma lei de 1893, na 
acompanhadas de documentos technicos que qual se diz que constituem legislação subsi
me habilitassem a modificar o parecer que díaria dos Correios as leis e regulamentos 
elELborei sobre este assumpto; entretanto as -postaes anteriores na parte não expre;;sa.mente 
unicas impugnações por mim encontradas revogada. E' exactamente nessa disposição 
foram não se poder dizer que a. Estrada. de que se esteia a Comnâssão para manter o seu 
Ferro Rio do Ouro seja propriamente uma parecer sobre o assumpto. 
via ferrea desde que o seu traçado corres- Dizer que alguns dos paragraphog incre
ponde a uma. linha de serviço, e ao mesmo pados pela emenda tratam de assumpto pu
tempo declarar-se sem prons, que não me- ramente regularmentar, é ferir exattamente 
lhora sua situação pelo facto da sua desan- o principio de que disposição legal só por dis
nexação, salvo si o Congresso vo'ar os cre· posição legal póde ser alterada. 
ditos indispens~:~veis para dar completa so- Ora, todos os paragraphos,do I• !l.O 9°,que o 
Iução ao problema daquella estrada. nobre Deputado por Santa Catharina declarou 

Deante da argumentação que não se define, serem meramente :r-egulamentares. nada mais 
que não se ·corporifica, é difficil a tarefa do são do que modificações de textos legisla.
relator de combater accusações que não í'o- tivos, em virtude dos proprios actos que os 
ram formuladas. instituiram. 

E si me causa surpreza não terem si<:Io A' critica. feita a essas disposições, de qne 
ellas formuladas da tribuna. de~ta Camara, quando nã.o sejam inconstítucionaes ou não 
entretanto, eu mesmo para apressar o de- tragam augmen10 ou diminuição de venci
bate, me limitarei a salientar que nenhum mentos, representam medidaperroanente,não 
argumento de ordem profissional ou adminis- serei eu,mas apropria Camara que responderá 
trativa foi trazido para impugnar o projecto ao nobre Deputado,desde que ficou firmada a 
formulado a respeito deste assumpto, mesmo interpretação de que medidas de autorização 
porque não posso considerar como argu- não são consideradas como permllnentes. 
mentos meras affirmações, que se fa.z:em des- E si fo~se necessario trazer mais do que 
acompanhadas de provas sendo uotavel que essa. simples affirmativa par(). convencer a 
tanto o nobre Deputado pelo Cearâ, o 8:->. Camara, bastaria lembrar o precedente de 
Francisco Sá, como o talentoso Deputado muitas medidas já. votil.das no regimen da 
por Pernambuco, o Sr. Coelho Cintra, trou- actua.l reforma do nosso Regimento e que oon
xeram fortes conting~ntes para a defesa do sagram providencias de natureza analoga á. 
parecer, quer sob o ponto de vista adminis- que a Commis~ão propoz em relação ao ~er
trativo, como fez o primeiro, quer quanto ao viço dos Correios, sem que a Mesa julgasse 
lado profissional da que!:tão, como fez o Sr. conveniente applica.r censura á Commissã.o. 
Cintra. · · Observações analogas podiam ser feitas e o 

Devo tratar da pa.rte relativa ao serviço serão :por occasião da votação a. respeito do 
dos Correios. Sei que a essa disposição do pro- serviço dos Telegraphos, cujas disposições pre
jecto foi feita a increpação de obedecer tão coniz:a.d<~s pelaCommi.sl!ão obedecem ao mesmo 
sómente ao prurido de reformas, que se ma- principio de reformar por lei o que pol' lei. 
ni(esta todos os annos nesta Camara. foi estatuído, obedecendo ao mesmo tempo ao 

A V. Ex. declaro, entretanto, que si ha pr~ceito regimental. 
agsumpto no qual tem havido uma tal ou A fórmula empregada pela Commissão, 
qual continuidade nas reformas feitas pelo_ mandando derogar certas disposições do re
Congresso, obedecendo todas a uma orlen- gulamento vigente mereceu censura. de di~ 
tação, é exactamente esse dos Correios, onde versos Deputados .. 
a progressiva descentralização do serviço se Entretanto a Commissão nada. mais fez do 
tem manifestl!.do desde 1892 a. esta parte, que obedecer á norma geral adaptada pelo 
trazendo mais uma corroboração o projecto I Congresso em assumpto desta natureza. 
actualmente sujeito á consideração da Ca- Passo a tratar da accnsaçã:o feita à Com-
mara. missão a. respeito da emenda n. 6l,que dá au-

Dizer, como foi dito, que o art. 7° é in- toriza.ção ·ao Governo para adquirir as obras 
constitucional, fere dispos·ições do Regimento do porto do Ce_a,rá. · · 
da Camara, é ir mais longe do que justifica a o nobre Deputado por Santa Catharína de-
natureza das medidas nelle propostas. clarou que essas obras estavam caducas 
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o corno tal tiiiharn sidorhiclaradns após umallegio tinhacar\ucado. Em vistri. 1li~to, o não 
vida de :pl'orogações ein que a empreza passou tendo ~ido renov~do no orçamenlo actual a. 
gr<1.ndc tempo de sua existencia. até hoje. rnesma auion~açao, acha.n~o-se o Governo 

Disse tambem S. Ex. qne " seu ver as na contingenc1a de apro_~e!iar-se _aas bem
obras periencem ao Estado 11epoi:i da, caduci- feitori<~s já existentes, _J_a que it vemos de 
dade. apresentar en1enda halnlltando o Governo a 

Orá., alii ê que està. o equivoco do nobre tal fazer. 
Deputado; a. e<.tducidBde sem inâemnizaçiio os~~. HELvEciO MoNTE-V. Ex. sabe qual 
representa na nossa tecbnologia adminlotra- 0 valo!.' das obras? 
tiva o seguinte.;...;a. perda do pl.'íYilegio, qu~ : é 
o ·que se dcclá.ra caduco, nã(1 ímport<>·em te;:-
o Governo de indemnizar a empreza; porem 
seda ulii acto de veru;ldeira e:itoJ.>são querer 
o Go1'erno chamar a si a propri~ da de do~ 
obras feitas pelo concessionario. 

O S tt . CALOGE?.As-Não estou em con
dições de responcler a V. Ex.: porque ignoro 
o "l'alor das obras. Mas, neste caso, note V. 
Ex., eu tenho absoluta e inteira co11tlança. 
no Sr. Campos Sa l!I;!S, e especi<.~.lweute no H
lustre Mini~tro da Viação. A perda. do privilegio não import<\ na 

perda da pt•opriedade das obras, mus sim o SR. HELVECio MoNTE- Nlnguem ne~ta 
apenàs na cessação dos direitos decorrentes !lo isto, mas ]':óde nãq estar informado conve-
mono:polio concedido . nientemente. 

O~à, es~as obras são n~~essctrias no seu, 0 SR. NEIYA _ ·Tranquillise·se v. Ex., 
conJu.n~to, o Governo prec1"'a dellas, tem d~ 1 que, si 0 illustre Ministro não estiver infor
~dqUJrtl-as e 0 umco met? d~ cons~gun·m~" mado convenientemente o que não acredito 
tsto é renovarmos a autoJ.>;za.çao dada Elm le1s . . . ' • 
anteriores, habilitando o Governo â. encampar lnforma.r-se~ha. 
essas obras. O SR. CALOGERAS- Perfeitamentll. 

Ora., a não ser que se supponlHt o Governo Neste caso, si v. Ex. tem este receio, o 
capaz de adquiril-as por v<üor superiol.' ao dever de v. Ex. é informal-o colliplemen· 
que ellas effectiva.mente represente~m, não tarmente, mas eu é que não posso absoluta
vejo como dar-se a es;,a medida um c:mwter mente assumir a responsabilidade de negar 

_de nebulosidade que absolutimente não tem. a verLa. 
o SR. HELVEC!O MON'TE- v' Ei:. conhece o que lÍ f<J,cto , Sr, Presidente, e que o Go· 

as cla.nsulas do contracto? verno precisa adquirir essas obras, e, pa1'[1. 
0 SR.CALoGERA.s-Sim, ~enliOr. f<>zel-o , ha. necessidade de incluirmos no oJ.>

çamento a Yerba neces~aJ·ia. 
0 SR. HELVECIO MONTE-Dá um aparte, OSR. HÊLVEC!O Mo:<TE _ Necess~tria para 
o SR. CALOGEn..fs- Não ha irideinnizaçã.o ó Governo só éilste a. alfand·!ga.. 

por perda doprivílegío,díz o contracto; seria o SR. CALOGEIU..S - Si sú existe a nlfan
uma m.on~truosidade lldministratíva adinit-
tirino.S a. propríédade do E~tado sobre as dega, o Governo só indemniza.ré. u alfíl.n-
obras, uma vez declaratlo cadUCo uin privilé- dega. 

· Agora. o juiz da necessidade, da conve· 
glO. niencia dos actos do Governo, nã.o sou cu nem 

0 SR.HELVECIO MONTE- V. EX. sabe qtial o nobr·e Deputado, e o proprio Govet'llo. 
é o vàloi' das obras ? o SR. I4ELVECIO MoNrm - Perféltalnente; 

O SR• CALCGEiu.s -Sei que essas obras cmri a responsabilidade perante o paiz. 
custaram; mais ou menos; 180.000 libras, se- E' preciso que se note que, dln·ofs da 
gondo um folheto que corre impresso, sei entrega do e<lifieio d:i àJJ,llldega, jâ o Goverrid 
mais que o Governo tem necessidade dellns tem feito alli olJrâs, reôováçõe~; tem em· 
para. o serviço tlscal daquelle Estado' pregado c~pitaes. . · . 

O SR. Hl!JLvEbio MÓNTE. .:_ Nestâs condiÇõe-s, !\ã.o posso responder . a V. E:x. agora, 
sô tem a alfandegá. porque a llora esta esgot:útá; mas, responde· 

o SR. CALOGERAs-Si v, Ex. tem e. cer- rei, quando d 'projMto vier á 3' discussãO; 
{eza.. de. tudo quanto está allegaudo, deveria ·:virei â. tribuna, pará esclarecer o Governo 
deelaral·.o .n~ tribuna, afim de fornecer eie- sobre o que ha com relação ao pol.'to do ceilfa. mentos parJ. combater a eme;,da acceita pela 
Commissão. O Sa.· CALOGERA.S- SJ'. P1•esidente, outras 
.... () gue ·sei, Sr. Presidente, e que as obras emendas merecerr.m o estudo de alguns dos 
são .nece~:sarius, que o governo como taes nossos collegas ; poJ.>em, como se trata de 
ll!J· .. reputa, e que cstil.ndo autorizado por leí questõe~ de detalhe, que podem s ~r a.pre
a.IJ.Í~rior a. encampar as olmts, iless" regimen ciadas por occa.sião da votaoão, a títu.lo de 
entrou· em ajuste com a empreza ,cujo privi-1 encamínhal-a e como estou no empenho ma-
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x imo de resumir quanto possi vel as minhas 
observações, farei ponto aqui e mais uma. vez 
agradecerei aos nobres Deputados, q ne estu~ 
dara.m este Orçamento, a preciosa colla.bo
r!lcão. que m~ deram e as expressões dema
Siado benevolas que emprega.ra.m,dirigindo·se 
ao humilde relator do orçamento. 

· VozES-Merecidas. 
O SR. CALOGERAS-As informações comple

mentares, ue que a oa.mara. ca.recer serão 
immediatamente fornecidae pela com~issão 
por occasião de votar-se o projecto. (Muit~ 
bem ; mu1to bem. O omdor e cumprimeu· 
tado.) -

Ninguem mais pedindo a. palavra, e encer
rada a discussão do art . 1• e successi vamente 
dos demais ar tigos do projecto n. 133 do 
1899, ficando adiada a votação. ' 

O Sr. Presidente - Nomeio o Sr. 
Alfonso Costa, para substituir o Sr. Eutllidcs 
Malta, na Commissão de Reda.cçüo. 

Passa-se á hor a destinada ao expediente 

Vão a imprimir as seguintes 

RRD!.CÇÕBS 

N. 42 13-1899 

Iledaccão firuzl do pr-ojecto n , 42, deste cmno , 
gue autor i::a o Go-verno a d espender com a 
reparação do material fiuct·v,ante da Armada 
as economias etfectv.oActs nas divdrsas verbas_ 
do Orçame>tto d ·t M1rinha para o p •·esente 
exe;·cicio, transferindo-as pam o, de «Mate· 
teria! de Const?'ucça:a Naval l> do re(erído 
orçamento . 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. • Fica o Gover no autorizado a des.:. 

pender oom.a repal"ac,1ão do material flúeltu
nnte ua armada as economias e!r~:ctuada.s nas 
di versas verbas do orçamento da marinha pare. 
o presente exercício, transfer indo-as para. a. 
de~ Material de ConstrLlcçã.o Navab do refe• 
rido orçamento. 

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

O Sr. Eugenio Tourinho ($111'· Sala das Commissões, 6 de outabro de 1899· 
plent_e de 4" secretario) procede à leitura. do -F. Tolentino.-Arthur P_ eixGto. 
segumte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do S~. _I • SeClret&rio da Senado, de hoje, 

transmtt~uldo o respectivo autogra.pho, de\·i· 
da~D:ente sanccionado, do decreto do Congt•eEeo 
Namonal, mandando vigorar ng, ~~~gislatura 
de 1900 a 1902 a. lei n. 407, de 6 de novem
bro de 18\16, que fixou para a prt~sente o 
subsidjo dos Deputados e Senadores tlo Cou~ 
gresso Na.ciona.l .'-lnteirada. 

Do Ministerio nos Negocias da Fazend;~, de 
5 do corrente, satisfazendo a. r equisição desta. 
~amara, no offlcio n. 439, d'l S de agosto ui~ 
ttmo.-A' quem fez requilliç[o. (A' Commissiio 
de Fazenda.) 

Requerimentos : 
De João Heuchet em addita.mento ao seu 

ant~rior requerimento . dirigido ao Cnngresso 
Nae~ona_! em 28de agosto ultimo, referente il. 
preta~~ da Ccmpanhia Colonização e In· 
dustl"la de Santo. Catharin&,--' A' Commissão 
de Obras Publicas e Colonização. 

Do juiz de direito bacharel Francisco da. 
Costa Maia, pedir..do que seja autorizado o 
P?der !ll~ecuti vo a passar-lhe o deClreto de 
dispontbtlldade para t odos os e1feitos, pa· 
g~do-se lhe os vencimenws a que tiver di· 
r e1to.-A' Commissão de Constituição, Legill· 
Iação e Justiça. 

N. 103 F-1899 

Redacção final do projecto n. 103 deste ann9 , 
quo autori:z-J. o Poder E-cecuti1!0 a a_brir ao 
.Ministerío da Jv.sliça e N egocios Inte,·ioJ'e$ 
o credito de 1:616$935, supplementar á 
1Jer6à n . 1 f - J v.stiça Feder .. tl-do art. 2• 
da lei n. 560, de 3 t de d e::embro de 1898, 
pata pagamento dos 'Vencimentos do escrii:ão 
:seccionot do E otado de !3. P aulo, Anthero 
Gomes Baróooa. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto~ 

rizado a. abril• ao Ministerio da. Justiça e Ne" 
gocios Interiores o credito de 1:616$935, sup
plementar á verba n. ll -Justiçtl. Federal
do art . 2• da lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 1898, para :Pagamento dos vencimentos do 
escr ivão secciona l do Estado de S . Paulo; 
Anthel·o Gomes Barbosa, nomea.:io de aocordo 
com o art. 93 do decreto n. 3 ,084,de 5 de no· 
vembro de 1898, sendo : 

Correspondent e ao pe:;;iodo de 3 a. 31 !1e_ dé-
zembro de 1898 ........ . .... , • . • llB$935 

Exerclcio de 1899., . . .......... . 1:~ 
fazendo as necessarias operações ; e revoga
das as dispõsiçõen em contrario. 

Sala das éommissões, 5 de outubro de 1899. 
-F. To~entino.-Arlhlw .P~~oto. · 
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N. l37B-l899 
Re<lacçho fitaal do substílut:•o offereciclo 1112 3' 

discussc!o elo proiecto ".· 137, d<!s/c aurto, 
cor.cedendo,para todos os tffcitos,aos patrõ:!s
mó•·es ?MIMados nos termos da lei a. 178, 
de 9 de dezembro de 1897 (lettra A. do nu· 
•mero 10 do art. 1°) as 'llaMagens e 'tegalias 
concedidas aos o{ficiaes das classe~ aílllexas 
d ·J. Armada Nacional e dando ottt1·as pro
'l>idencias. 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. I· • Os patrões-móres. nomeados nos 

termos d:t lei n. 478, de IJ de dezembro de\ 
1887 (lettra A, do n. 18 do art. !•) ,gozarão, 
para. todos os efi'eitoe, das v;~nta.gens e rega
lias coneed idas aos offlciaes das c! asses a.nne
xas da. Armada Nacional. 

§ 2." A' esses p:ttrõss·móres será concedirla 
reforma, por invalidez comprovada para todo 
esforço activo, nos postos o com o soldo de 
2•• e i• • tenentes, cont&ndo-se-lbes o tempo 
nos termos da. citalla lei n. 478 (lettra C do 
n. 1) . 

§ 2. • Os mestres do Corpo de Officiaes 
Marinheiros, que contarom mais de 30 annos 
de boDs serviços, serão rerormados. por 
invalide;>, provada, no posto de 2'' tenentes, 
com o roldo da respectiva p11.tente. 

§ 3. • Os contrl}.-mestrea e guardiães do 
citado corpo, que estiverelll nas condicões do 
paragrapbo antecedente serão reformados nos 
postos de mestres ou contra-mestres, imme· 
diata.mente superiores, percebendo o respe· 
ctivo soldo oü ord~<na<lo. 

Art . 2.• Aopatrão-mór da Gapital Federal 
seria abonados oa vencimentos d<l 1• tenente, 
des!ie que roote mais de 30 annos de bons 
serviços e a graduação de capit.ão-tenente . 

Paragrapb.o unico. Para a reforma. neste 
car!!o, nos termos do § !• do art. 1 o desta. lei, 
subsistlrà, p9ra. todos os effcitos, o disposi
ti vo da. citada lei n . 478, lettra C. 

Art. 3 . • Revogam-se as dísposiç.ões em 
contrario. 

Sala. das Commissões, 5de outubro de 1899. 
-F. Tolefltino. - Arthur Peixoto. 

N. 146 B- 1899 
Redac~cTo fmal do projecto n. :146, deste am'IO, 

gue faculta aos estudantes que, na data 
desta lei, jd tiv~rem sido appr01lado3 em 
·uma ow mais ma terias do curso preparai orio 
que SB eu;ige para a m:uricu~a r. as escolas 
de ensino supeYior, terminarem seus estudos 
prestartdo exames pa'tciaes ate 13 de de:em· 
bro de :1900 

O Congresso Naciona.l resolve : 
Art, 1. • Aos estudantes que, na data. 

desta. lei , já tiverem sido a.pprovados em 

uma ou mais ma terias do curso prepara torio, 
que se exige para a matricula nas escolas de 
ensino superior, e fllcul!a.do terminarem seus 
estudo·s, prestando exames parciacs até 31 de 
dezembro de 1900. 

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

Sala dasCommissões, 5 de outubro de 1899. 
-F. Tolentino.-A.1·tlmr Peix oto. 

Vão a imprimir os seguintes 

PR.OJECTOS 

N. 46 B - 1899 

Redrrcç<"lo p wa .!J'' discr~sstto do projecto n. 46, 
dr~st u •.mno, que exiye que as St'ttl••nç.r.s fina r.'S 
d:. comp•:l r; r~cia do ::iuprc·mv Tribwnal I•i:· 
deral e quando .:st•!julyu.: colkctiuamc»l<' 11a 
fórma da Conslituiçtío e das leis •!m 11iqor, 
sejam prof~;ridas com a prc:s•mça de :10 JlCio 
-menos, d~$ juizes d r;s impc:ditlos claqw(•ll<! 
tribunal e dá out,..ts providencias 

o Congresso Nacional resolva : 

Art. 1.• Sempre que o Supremo Tribunal 
tiver ~e jul,zar, nos casos de ma competen
cia, comprebendidos no art. 59, ns. I e 3 .da 
Constituição, ou quando em qualquer ple1to 
se envolver quostão de ilH'Onstitucionalidade 
das leis da União ou <los Estados e de trata
dos federaes, as decisões dnaes serão prof<:)ri· 
das com o concurso de 10 pelo menos, de seus 
membros desimpedidos. 

Nos demais casos, as decisões ~erão · prore. 
ridas peht maioria dos membros do Supremo 
Tribunal . 

Art. 2.• Dentro de 30 dills depois de veri· 
ficada a. vaga entre os juizes do Supremo Tri
bunal Federal, o Presidente da Republica 
deverá prover o seu preenchimento. 

Art. 3. • Podet•-se-ha oppor embargos de 
nullidade de sentença e do proceSSo, bem 
como emba.rgos infringentes do julgado às 
sentenças ftoaes elo Supremo Tribunal Fe
deral. 

Art. 4 .• No julgamento das appellacões e 
embargos será permittido ás partes o debate 
oral, guardadas as formalidades que o regi
mento estatuir para a. bôa ordem dos tra
balhos. 

Art. 5.• Revogam-se as msposições em 
contr:~rio. 

Sala das Commissões, 6 de outubro de 1899. 
- Joiio Galeão Oar-oalhal, relator.-Xauitr da 
Sil:oeira, presidente interino.-Lwiz Domin· 
çues.-Iríneu Maclw.do.-Leone~ FiUw. 
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N. 103 G- 1899 

Redacção parr> nova discussão, em Dirtucle do 
art. 133, do regimento imen>o, da emenda 
app>·ovada na 3" d ;,cussr1o do p>·oje c to ".i 03, 
deste anno, 1tuMri:ando o Poder Excutivo 
a alrrir a" J1finisterio cZ't, Justiça e Negocias 
Interiores o credito necessario para paga
mento ao le>lte cathedratico da Faculd,tde de 
J1fediciaa do Rio de Janeiro, D?.HzlLrio S~a
res de Gouvêa, dos ordewtdos que lhe siío de
vidos dw·ante o t .,mpo em que esteve privado 
do exercício das Stt Js {wacçoes, po>: acto do 
Govenw, posteriormente annullado. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. I.• Fica o Poder Executivo autori
?.atlo :t nbrir ao Minístcrio drt Justica e Nego
eios Interiores o credito necessn rio p&ra o 
pa~a.mento ao lente catherlratico da Faculdade 
de Medicina do Rio de J:tneiro, Dr. Hilario 
Soa.res 11,~ Gouvêa, dos ordenttilos que 1:1c são 
devidos durante o tempo em que esteve pri· 
vado do e.~ereicio de suas f'uncções, por acto 
tlo governo, posteriormHnte annullado. 

Art. 2.• Revogam-m as (lisposições em 
contrario. 

S:~la das Commissões, 5 de outubro de 1899. 
-P. Tolcntino.-Arthur Peia;oto. 

N. 103 H - 189g 

Reàacçito fina! para no1Ja discusstto da emenda 
appr~vada na 3• discussüo do projecto 
n. 1.03, deste anr.o, autorizando o Poder 
Exectttivo a abrir ao .lJiniste,·io dn J~stiça e 
Negocios Interiores o credito extl"aordinario 
de 4;200'3, ao cambio de 27, para premio 
ào bachare~ Jose Augt~sto Barn~o de Mello 
Rocha, de accordo com o art. 243, do de
creto n. 1.1.59, de 3 de dezembro de 1892 

O Congresso Nacional resolve : 

Art. 1.• Fica. o Podér Executivo a.utori-
7,;ttlo a abrir ao Ministerio da Justiça e Ne
gocias Interiores o c:·edito extraordioario de 
4:200$, ao cambio de 27, para premio ao ba· 
charel José Augusto Barreto de Mello Ro
cha, de accor<lo com o art. 248 do decreto 
n. 1.159, de 3 de dezembro de 1892, farendo 
as operações de credito necsssarias. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em 
contra.rio. 

Sala das Commissões, 5 de outubro de 1899. 
-Francisco To~entino.-Arthur Peixoto, 

Camo.ra v. Vl 

N 103 I-18f\0 

Rerlacçr'to pa,·a >lOVa di.<c~tlsrio, c;n vil'twTe do 
rut. 133 do ;·cgimento lnlr'1'm, dt emenda 
approvarla na 3" díscusst!o do projecto n, 103, 
d~stq anno. auto>·i.:ando o Porler Exec:tti"o a 
ab1·ir ao Ministerio da JBslíça e Negocias 
Intel·iores o credito exlraordinario de 4:200$, 
ao cambio de 27, para premio ao Dr. 1.'ito 
dos Passos de Almeida Rosas, de accordo com 
o art. 248 do decreto n. 1..f5g, de 8 d~ 
dez;embro de 18g2 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. ·1.• Fica o Potler Executivo autorizado 

a abrir a.o Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores o <lredito extraordinario de 4:200$, 
ao cambio de 27, para. premio ao Dr. Tito dos 
Passos de Almeida Rosa., de accordo com o 
art. 248 do credito n. 1.159, de 3 de dezem
bro de 1892, fazendo para isso as necessarias 
operações de credito. 

Art. 2,0 Revogam-se as disposiQ1les em 
contrario. 

Sala das Commissões, 5 de outubro de 1899, 
-F. Tolentino,-Arthur Peixoto. 

N. 110 C~l899 

Parece>· sobre as emendas offe>'ecidas prtra a 
3" díscttssão do projccto n. fiO do corrente 
anM, que -orç,, a receita gera& da Republica 
para o ll.'l!erczcio de 1900 

A Commissão de Or~mento vem dizer sua 
opinião sobre cada uma das emendas offere
c\das em 3• discussão ao orçamento dare
ceita. Mais de uma emenda rejeitada. em 
2" discussão foi restabelecida agora nos mes
mos termos, e, como a Commissão não modifi
cou o seu modo de ver, restabelece o seu pa
recei', esperando da sabedoria da Camara que 
o seu voto seja confirmado. _ 

Emenda n, f 

Ao n. I do art. I.• 
Antes das palavras «leis em vigor» accres.. 

cente-se: «observada a modificação constante 
do n. 1 do art. 1' da lei n. 559, de 31 de 
dezembro de 1898.» 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
J. A. Ne,ua. 

A Commissã.o não acceita. a emenda-Con· 
cordando com a ídéa que nella. ~e encerra 
pede toda via a sua rejeição por eu tender di· 
rectarnente com a tarifa.; e como se acha em 
discussã:o um projecto de lei relativo á tarifa, 

i6 
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ahi deve ser ella. apresenta.da, caso a com
mi5sii.o de Tal'iras jà niio a tenha tomndo em 
consideração • 

Emenda n, 2 

Ao n. 2 do art. 1.• 
Substitua-se pelo seguinte: Expediente dos 

generos livres: de direitos de coneumo, nos 
termos dâ lei em Vigor. 

Sala. das sessões. 30 de setembro de 1899.
J{)Sé Jl!urtinho,-Elias Fausta.-Alencar Gui
marães. 

A Commissão acceita. a emenda. No pro-· 
jecto de lei propon~o uma nova tarifa, como 
nas tarifas anteriores ba um capítulo refe· 
rente ao expediente dos generos livres de 
direitos de consumo, e como é pansamento 
da Cama.ra votar nesta scssiío o referirlo pro
jeoto, convem que a emem.la seja acceita, 
afim de evitar-se contra.diccões entre o 
que determinar· a tarifa que vae ser votada 
e a lei da. receita que deve vigorar turnbem 
no proximo e~ercicio. 

Emenda n, 3 

Ao art. I•, n. 29. 
Em vez de : dito de 2 '/. sobre o capital 

da.sloterias federâ.es e 4 'I• sobre as estaduaes, 
e mais 100 réis por fracçií.o de bilhete de lote
ria, exposto á venda cobrado por estampilha, 
1.000:000$000. 

Diga-se: Dito de 2 '/• sobre o capital das 
loterias federaes, 4 ~ 1 o sobre o das esta.d uaes, 
cuja extracção se faça. nesta Capital,2 1/2'/o 
sobre o das estaduaes extrabidas fóra, que te
nham venda n~ Ca.píta.l Federal, e mais o sello 
~dhesivo d~ 5 ° ;. sobre o valor do bilhete ou 
fracÇão de bilhete, qúe fôr exposto á venda 
nesta Capital, quer sejam de loterias federaes 
quer estaduaes-4. 000:000$000. 

Sala das sessões.-Eugenio Tourinho. -
C<Jelho Cintm e outros. · 

A Camara. acceitou o sello de 100 róis por 
fraeçã.o de bilhete e não ba razão para que 
esse seno, ou o succedaneo que lhe dá a 
emenda, 5 oj. do seu valor, incida sobre a 
loteria estadual que se extrllhir no Estado, á 
custa da redueção do imposto de 4 • I o e, não 
incida sobre as que forem extrabidas nesta 
Capital. 

Si não é esse. porém, o pensamento dos 
autores da emenda, si o sello de 100 réis ou 
os 5 "/o do valor do bilhete, ape:zar da re
dacção da emenda, devem recabir sobro umas 
e outras, o que se deve deprebender à vista. 
da emenda que os mesmos Deputados otre
receram a.o art. 8", então deVQ a Commis~ão 
declarar que de modo algum põde concordar 
com a reducção do imposto lle 4 •r. a 2 1/2 
par:~ as loterins estaduaes, cuja. ex.tracção se 
fizer nos EstadoB, 

No momento actual essa emenda viria pura. 
e simplesmente favorecer uma. unie<t loteria. 
que aqui se vende sob a denomínacilo rle
Agave Americano, o que não ~~ e nem púdc 
ser intenção do~ autores da emenda.. 

Como, porém, a Commissâo acceita a idéa 
apresentada. pelos mesmos Srs. Daputados 
no ar~. 8•, propõe a seguinte sub-emenda: 

Em vez de « e mais 100 reis IJOl' fracção 
de bilhete de loteria. exposto a venda, cobrado 
por estampilha » : 

Diga-se : 
E mais 5 •j. de sello ailhesivo sobre o va.lor 

do bilhete ou fracção de bilhete da loteria 
exposta a venda. 

Emenda n, 4 

Ao art_. 1• ,n. 26, accrescente-se: elevado a. 
~O$ o sello das petições, requerimentos ou re
preseutacões dirigidas-ao Congresso Nacional, 
solicitando pri-vilegias. concessões, subven
ções, isenções de direitos, prorogações de 
pratos, relevação de mui tas,índemniza.ções ou 
quaesquer outros t"a.Yores commerciaes e one· 
rosas ao Thescuro, e a 20$ o das petições ou 
representações de interesse pessoal, taes 0omo 
pedidos il.e pensão e reversão de montepio ou 
meio soldo, augmento . de vencimentos. li· 
cenças, contagem de tempo para qUalquer 
elfeito, reversão, reintegração ou qualquer 
outro de que se origine dírecta ou iud.irecta· 
mente onus 8.0 erãrio publico. 

Sala. das ses&ões, 29 de setembro de 1899.
Cupertino de .Siqueira:--Rodolpho A1ireu. 

A COmmissão não acceitti. a emenda. Longe 
de diminuir-se o imposto das loterias esta· 
duaes, que não sã.o extrabida.s na Capital Fe
deral, o que se deve é evitar que se façam 
e:x:tracções de loterias estad uaes. fõra da Ca
pital Federal com o fim quasi exclusivo de 
serem vendidas aqui, não se subordinâiJ.do, 
no emta.nto, aos 1Jlanos e moldes das loterias 
tedera~s, que são sujeitas a onus e funccionam 
sob .a.. fiScalização dó Go-rerno Federal. A Commisã.o á.cceit.'t a primeira parte da. 

· E' essa. f!'cilida.de que tem contribuído para emenda. Não ha.razão pat>a que essa seria 
a.~,a.rg_~r o Jogo,~· o que é peíor •. tem concor- de requerimentos que sã.o dirigidos ao COn
rido.l?ara ado~ça~ de pl~no~ e extracção de [ gresso, visahdó privilegies, concessões, inde
loterza~ que ~ao verdaderro JOgo do bicho. mniza.ções, não 11eja sujeita. a um tributo ra.-
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zoavel. Quanto ás petições para pensües licen
çr,s, reclam;lçÕes de direitos, etc,, acha a Com
missão cxa.ggerada a..taxa. de ~O$ e propõe 
que seja o sE!llo commum. O direito de pe~ 
tiçiio ó garantido pela Constituição e seria um 
crime tornai-o inexeq ui vel ou difflcultal-o aos 
pobres, a todos os que carecem de meios e 
recursos para defender os seus díreito3 e i·e· 
clamar justiça. · 

Emenda n, 5 

Suhstitua-s:! o n. 30 do art. r o pelo s~ 
guinte: 

30. Dito sobre vencimentos() sul>sidios, ex
ceptuaclos. os vencimentos dos juizes federaes, 
de accorao cotn o§ 1' do art. 5i da Consti· 
tuiçâo Federal. 

Sala das se~sões, 30 de setembro de 1SD9.
Cupc1'1in o de Siqt<Ú,. t, 

A Commissão acceita a emenda. O motivo 
unico que se peide dn !' para isentar os venci
me~tos dos juize~ federae~ do imposto tle que 
cog1ta o n. 30 do art. 1° é o que dispõe o 
§ 1• <!.o &rt. 57 deConstituição. A rnedídD ,como 
e.sttí. consiguada na emenda, a.brangera,pois, a 
todos os qu~ forem ou estiverem comprehen
didos no referido § 1° do art. 57 da Consti
tuição .. Urna e:x:capção dessa ordem, quando 
os vencimentos de todo o funccionalism o estão 
~eit?S_ao impo~to, ~ópóde j1lstitlcar-se por 
ulSJlOSlçao constituciOnal, CUJO respeito todos 
devemos ter, por ma.is odiosa que :pareçrr .. 

Emenda a, 6 

Ao.n. 38 do art.~·.; onde ae diz-ii:nposto 
de 2 1;2 '/,, etc.-d1ga-se: . 

Imposto de 2 1/2 •;. sobre a renda do capi
tal empregado : 

a) em acções de debentu!'"es e quaesquer ti
tulas d~ companh~as ?u sociedades anonyma'S 
com sede no Dtstr1cto Federal e nos Es
tado~; 

b) em títulos de divida. publica interna da 
União {apoliceB); . 

c) em lettras bancarias, hypothecarias e 
quaesquer outras pi'odüzindo juros. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
Ani.::ia de cibreu. 

A Commissão hão. aeceiti a. omehda., espe. 
rando que a Cama.ra ni.antenha o voto que 
sabiamente deu ein 2' düctissão. 

Aqui reproduz o parecer que jà deü e qutl 
lhe parecé irrespondi ver : ' 

<~:A Commis~iW não acceita a emenda. 

11. primeil'a parte já está consignada em loi, 
esta eru vig,;r,e o lm po8to vao srmdo cnbrado, 

A segunda purte ref 1re-se aos titulas pu· 
b!icos internos. 

Pensa a Commissão qUI.• o imposto de renda. 
sobre fundos publicas, para ser justo, mo· 
ralizadar e razoavel, deve inctdir sobre os 
titulos ue colloci<ção no estrangeiro e sobre 
os que estiverem no paiz. Ora, quanto aos 
primeíros,não e prudente nem opportuno que 
so os taxe na. Gccasião em que com os porta• 
c! ores desses titulas entramos em accordo,aflm 
de suspender os pagamentos em especie; 
quanto aoS' segundos, seria injusto taxa.l-os 
isoladamente e muito especialmente quandó 
:ts uttimas conversões de 6 e 4 •(. ouro eln 
5 •;, papel reduziram de muito os lucros que 
percebiam os pôssuidores. 

Por outro lado,é principio corrente, imposto 
pelil. le,lluade <los cuntractos, que não se (leve 
taX<ll' a renda de ti tu los publicas em occasião 
em que estes se acham desv~~oloriZa.dos, muito 
ablloiXO do par. E' mesmo perigoso, em occa.· 
sião em que o credito não está fortalecido, 
lançar mao de um recurso que, si póde dar 
alguma renda, trará. maior depreciação a 
esses títulos, profundo abalo ao credito, go· 
rando de~coufbnças e podendo produzir certo 
panico. 

A terceira parte da emenda não deve ser 
acceita.. 

Quanto ils lettras hypothecarias, porque 
essas estão profundamente depreciadas. 

Longe, pois,de estabelecer medidas que ve· 
nham mais aggravar a situação desses titulas, 
convem cogitar-se de meio~ que firmem o cre
dito hypotheca.rio, que deem ás lettras hypo· 
thecarias as seguranças e gara.ntias,para. que 
estas possam circular e como capital possam 
desenvolver a producçãa. 

A pa-rte referente a lettras bancarias não e 
clara, poaendo em sua generalidade attingir 
a titulas,' a etreitos de commercio, que não -
podem, ante a crise financéirã. e econoinica 
que vamos atravessando, ser gravados de 
o nus. Essa providencia iria ainda di fficultar 
cs depositas nos bancos nacionaes, o que seria 
mais rima difflcrildatle a vidâ dos IÍOSSOs Ül.Sti
tutos de credito.» 

Emenda n. 7 

Ao ri. 4.4 úo art. 1 • : 
Supprima-se tudo o que vem depois das :pa~ 

lavras""':'sobre bebidas-pois jã. está. em dis
C•Jilsão na Camai'a a. léi regulando O eonsumo, 
- Seriedello Corrêa. 

A Commissão acceita a eme:rida. Esta ém 
discuss>•o nu Camara a. lei gera{ sobre os im= 
postos de consumo, com o fim de estabelecer-
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se certa ordem e coordenação a. esse tri~ 
buto. 

Ahi, pois,tem inteiro cabimento as emendas 
que foram acceitas em 2" discu.~são sobre ea:1e 
assumpto. 

Emenda n, 8 

Ao art. 5•, no final do n. 1, accrescen te-se: 
depois de publicados os respectivos editaes 

· por espaço de 30 dias. 
Nc final do n. 5. A-ccregcente-se: ·no ser

viço aduaneiro. 
Na. lettra. (a) do n. 5 onde se lê - interpe

t ração-diga-se: interposiçãr.l,e accrescente·se 
ao final: n. 489, de 15 de dezembro de 1897, 
art. 11.- Ser;;eddl<J Corrêa . . 

A Commissão acceita as emendas acima. 
consignadas. 

A primeira importa em uma garantia e 
visa. evitar os exames c surpresas, e as 
duas outras são de simples redacção. 

Emenda n. 9 

Ao art. 2•, n. lX.- Em vez de bacillos, 
diga-se: bacellos. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899. 
Calo geras. 

A Commissão acceita. a emenda, pois corrige 
um erro de impressão. 

Em/inda n . 10 

será. concedida a franquia postal, na vi
gencia. desta lei, ás publicações da. Directotia 
das Secretarias Ameriean .. s (União lnteroa
cional das Republica.s da Arnerica) e á Re
vista Industrial de Minas-Geraes. · 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899. 
- Calo geras. 

A Commissão acceita. a primeira parte da 
emenda por se tratar de assumpto que tem 
caracter internacionaL 

Quanto á. segunda parte, a que diz r es· 
}leito á Revista industrial de Minas Geraes, 
a. Commissã.o não concorda, apezar de reco· 
nhecer os serviços que presta essa. impor· 
tante publicação. 
. A isenção, porém, à r evista mineira. impli 
ca.ria isenção a um grande numero de outras 
revistas, dever-se·hia mesmo entender a 
todas as r.,vistas scientirtcas, e mesmo a 
todos os orgãos de pubiieidade, e isso acar· 
reta.l'iadest:alque grande na rendn, postal . 

Emc;tda n. 1.1. 

Ao art. 2', n. XI, accreseente-se:- 5.200 
metros de tubos importados pela Camara 
Municipal !la cidade tio Curvello, para uba~· 
tecimento de agua potavel da mesma. Cl
dade. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899. 
- Cupertino de Siqueira.- Rodolpho Abreu. 
- Augusto Clementino.- Hem·ique Ytt.z. 

A Commissã.o 3CCeita. a emenda, mas pede 
licença para. repetir aqui o que i!iss'l wbr_e 
emenda itlentica , lambem de Deput>Jdos mi· 
neiros, para isenção de 5.500 me tros de tubos 
para. a ::;amara. ua. cidade de S. Gouçalo de 
sapucahy. 

A Commissii.o é em principio contraria a 
isenções de direito>, pois acamara. nã.o ignora 
~ue a. fonte principa l de receita. da União é a 
importação, importação que está. sujeita a. 
diminuir já. pelo desenvolvimento crescente 
das iudustrhts nacionaes, já. pelos omcs qu e 
advirão dos 15 • (o em ouro a. vi gorai' no pro
ximo exercício. 

Comprehende-se, pois, que com orçamentos 
que ha longos aun"Js estão desequilibrados 
não é razoavel que estej<~. a União a despojar
se de recursos de que não póde e não deve 
prescindir. 

Ainrla não ha muitos mezes. tratando desse 
assumpto, dizia o inspector da Allandega. da 
Ca pita. I que era. nessas isenções que esta v~ a 
chaga dos nosso> males e que era prec1so 
cauterizal-a. com ferro em bra.za . 

Tratando-se, porem, de materia.l para o 
abastecimellto de agua, a Commissão opina 
que seja concedida. a. isenção, como excepção 
e como estimulo âs ca.maras municipaes para. 
que vão envídando esforços afim de beneficiar 
os seus municípios de !Delhoramentos,que se 
traduzem em satisfação a. necessidades tle 
primeira ordem. 

Emenda n . 1.2· 

Ao art. 5•, § 3'-depois das palavras ma.
cbinismos de lavoura , accresceute-se-e ma· 
chinismos destinados a engenhos centraes . 

Sala das sessões, 28 de setembro de .1899.
Eugenio Tourinho . -lf'Ialaquias Gonça!'IJ' s. 
Francisco Gurgel.-Neiva.-Rodrigues Doría. 
-Acklberlo Gui1rwracs. 

A Commissão acceita a emenda. 
Ella importa em um pequeno auxilio à la

voura do norte. Essa é em grande escala a. 
da canna,que, depois de prulongada. crise pela 
desorganização do trabalho e pela excessiva 
baixa. no preço do assucar,qnasi esteve a des
apparecer. Hoje, que melhoraram os preços, 
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essa Javoul'a. e3tá reanimando-se e vae pro
cur:wdo reconstituir·-:;e com m10lhor'!S ele
mentos para luctai', E' pur isso que hoje Sll 
vão importll.ndo apparelhc:~ !ll()de;·uos, que 
extrahem 8 1/2°/ 0 e 9 •;, ele assucar Lle qua
lidade superior, em vez de 3 e 3 1/2"/., de má 
qualidade, como fazem os v elhos. Accre~ce 
qu e a adopção des~es novos apparelhos vem 
resolver o problema da separação completa. 
t1o fabrico do ussucar e do cultivo da cll.nna, 
o que vae permittindo a.o lir~>rador occupar
se exclu~iva.mente do 8eu ct~mpo.Convem.pois, 
que a. Camara vote a emenrla que importa. 
em auxilio á lavoura especialm(mte de Ser· 
gipe, .Aiagôas e Pernambuco, a. grande :z;ona 
s.ssucareira do norte. 

Em~;nda n. 13 

Substi tua-se á de n. 3, do ar t. 5": 
Nt\ vigancia des ta l"i os machinismos p:!.1':l. 

lavoura, mater iaeM rle cust.do e p~ça..> souro· 
sa.lcntes, e os ffi<lCh inismos, seus soln·e;;alcntes 
e ta mbem os materiaes 1le custeio tle ;niue· 
r ação, import:.1.clos directamento pela la' oura 
e industr·ias anxilím·es, ou p elas emprP.;a~ de 
mineração, para consum~ proprio. pa:~nruo 
sómente uma taxa de rugistro r.! e 5 • f. r1o 
valot• o!licial dos objectos intt·o,tuzinos,ti•:a ndo 
isentos de quaesquer direitos allamlegat•ios. 

Parngrapho unico.Fka.riio snjeitas á. roulta 
de dobro ne direitos que üev<õriam ter p a.!.;o 
a.s emprezas que t iverem importaclo mu.<.:hi· 
nismos e materia.es para uso alheio. 

Sala. das ses~ões, 28 de setembro de 18~9.
Ermirio Coutinho .-Gonçrllucs R amos. 

A Commissãoacceit.a a. emenda, mas propõe 
que St>ja.m supprimidas as se-guintes pala.vrns 
" e industias a,ux:iliares ~>, pol'que isso é wgo 
e póde dar lo~r,u· & e:x igencius incabíveis, as 
qu aes. si !o~sem attendidas, d€s'~lcariam de 
muito a r enda. 

Emenda n. 13 A 

Ao n. 3 do art. 5•: Depois das palavas: ma
chinismos da la vou r a·- accresc;mte-se: nos 
tet•mos do art. 424, §§ 27 e 28 da Consolidaçr1o 
das Leis das Alfandegas, de 1894.-Coelho 
Cint1·a. 

A Commissão acceita a emenda. No art. 424 
da Consolíd<~çiío está o assumpto regulado e 
discriminado, de modo a evitar duvidas e 
abusos. 

Emetul<~ n . 14 

peln. lavonra ou p~las empre:;:as do mineração, 
pa.r•a. cons umo prupl'ir>, eompr~hendem SÓ• 
IDI:nte a.,; suu~ta11cias cltimicas o explosivas, 
os mcta lloide-< e met"e~ ~imple s, neceosat•ios 
uos tral>alltcs ela. bvunl'a e de mine;·açiio, 
prc~cerlendo sempl'e autorização do .M ini~tro 
úa Fazentla, a quem devem as emprez:J.s re· 
querGr t aes favores. 

Sala das sessões, 30 de setembro ue 1899.
J ose .Jlurtiuho.-E/ias Fa ,!sto. 

A Commis~ão a.cceita. a emenna m odHlcada. 
O termo gcnerico-matel'ia.es de custeio é 
vago e pôde Llar lagar a abusos. E· assim que 
ah i se deveria · comprei.J.ender o carvã.o, os 
combustí veis, at é mesmo roupas e geueros 
de a limeutação d o pessoal. A oommissão, pois, 
acha salutar a idéa <l<t ememla. e pP.c:IP. á Ca
mara ~~ :~.pprnvnçii.o do s~;:uint.e :su bst itutiYo: 

Nos matmiac~ de cu:; tr~io impot·ta.dos dir c · 
ctn:nentc pe la llwout·a ou pula:~ emprtzlls do 
rniueraçfto para consttmo propr ic, comprehen· 
dom -~e ~ô111nn te a.> su t,~tancias chin , ic<~ $ c ex
plo,;lv.as, tl'illws ];i_,cauville pa.ra trat ;spoi·tc 
do;; nnu.,r:tes. met" llo1des e metaecl strnple~ 
neces~arios il'l u (;Jlto~ trah;tlhos, prec~ueur.lo 
sentpl'O uutol'izaçrto tio Ministro Lla Fu·1.enda., 
a qucl!l tiovem as em prezas requerOl' t a es 
Cavor~s. 

Ao n. 3 do ur t. 5° accresceute-se : e 
be:n assim os u tensí lios e apparelhos para 
pesca., qunndo importados por indiYidu os ou 
coutpanhias que a explorem directame;lte. 

Sala. d~s sessões, 2tl de setem bro de 1899.
Rodrígues Doria .- Eugenio Tourinho. 

A (',ommi~ão não concorda com a emenda
Em gera.! a. indu~tria. da. pesêa entre nós é 
exercida por indivíduos espalhados pela costa 
e aos quaes fallecem os meios de aproveita
rem-se da conce:;silo q uc pretende fazer a 
emenda . Para. evitar, pois, que intermedíarios 
gan anciosos possam aproveitar-se da conces
são em detrimento de pobres pescadores, a. 
Commissão p refere aconselllar a rejeição da 
emenda. 

Emenda n. 1.6 

Ao final do n. 4, art. 5•, accrescente-se: 
precedendo sempre autorização do Ministro 
da Fazenda, a quem deve ser requet•ida e en
viada a lista. dos objer ,os que se pretendem 
despachar livres de t:treito. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899-
JI)se Murtinho .-Eiias Fau~to. 

Ao n . 3 do art. 5• accrescente-se: Nos ma- A Commhsã.o acceita a emenda. Essa vem 
teriaes de custeio importados directamente atteuder a uma urgente e precisa. neces;;;idad~ 
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de ftscalizacão, evitando abusos, E' certo hrn· ferido pelo a:rbitrio. Por ultimo, ti o Governo 
bem qu0 n:ts di~posiçõ~s preliminnT"es dn. ta .. autoriza·1o a or·gunizar um m:!ulamAnto das 
ríft~ varia~ i'encões s:"i.o su h0rdinadns :L d~s· allímdcg:1s, attendcn:lo ás condições do com• 
pacllo do ~linislro rla Fa~ 'Udll. e como o 11. 4 merci'>, industrías e n~.vegação t1:L Unii\o, 
tlo [lrt. :,• concrde isen•:li• 'S a. <:ortos p~nero; reunindo dbposiçües e;:po.Psns- o IJllC é uma 
de que não co:zita. n ta.r11':1., cnn\ em qne S'l o~ necessid,.t!o das mr~is iw porto.ntes, atteuto o 
submetta s.o regimeu consignado na ememla desenvolvimento que tem tido o commercio 
para evitar a.bums. j entre nós, 

Ao n. 5 do art. 5. o Supprima-se. 
Saladas ~essões, 30 de setembro de 1890.

L•â:: AMlp1,o. 

A Commis~ão não acceita a emenda. Todas 
as disposições consignadas no n. 5 sito •le alta 
necessidade no intuito de regul:uizar c pôr 
ordem ao serviço aduaneiro, dnndo meios ao 
Governo de agir e exercer um:\ effcctiva 
ingpecção sobre todo o serviço. A unica obje· 
cção foi feit:1 á. lettra e, na qual não se 1\(1mitte 
recurso dos actos e dccisõrs proferirias dentro 
da alçada privada pelas alfamlegas, taes como 
as de multa. por infracção de leis e regula
mentos, mas e~s:\ pro;-idencia é 11 eceS!Jaria ja 
para dar maior f.:~rça moral aos inspectores, 
ja para. evitar abusos que tanto teem contri
buído para entibiar o zelo com que honrados 
funccionarios servem ao fi~co. Por outro lado, 
o paragrapho unico dá. a,os interessado~ 
o direito de reclamação <tO Ministro da F<t· 
zenda, quando porventura o inspoctor da 
Alfa.ndega, dentro do prazo de 30 dias, não 
haja feito a. devirla communlcaçtto. Accresce 
que todas a.s disposições abí ronsigna.das visam 
garantir o direitd · dos interessados, quando 

Emende• n. 18 

Ao !1. G do art. 5.' Supprima-se. 
Sala. dns sesoões, 30 de setembro de 1890.

Lui::r Adolpho • 

A Commissão não acceita a emen,.la e espera 
da sabedoria da Camara que mantenha o voto 
que já deu ne1te nssumpto. Sobre a.s varias 
disposições dC> n. 6, a Commissão, depois do 
largo debate t1•avado na Carnara e do est11uo 
que fez da. representaçã.o do commercío im· 
portador nestl\ Capital, por íntel'medio d<\ 
Associação Commercial, ch~gon a convicção 
de que essas disposições dc•·em ser mantidas, 
feHo3 os peq ucnos retoq nes que o reta to r 1lo 
presente rarccet· indiaa nas emendas que Cor· 
mulou. O relator do orçs.ment'1 da rcc,~ita 
declara se prompto a 1lar na. tribuna da 
Garoara as explicacli'S e os esclarecimentos 
da que Cll.reça qualquer Deputaria para criem
lar o seu voto em assumpto que vis& tornar 
mais etrectiva. a anecadação aduaneira, que 
tem por intuito evitar e reprimir fraudes e 
desvios que se teem inreli~mente tornado fre· 
quentes. A Com missão reproduz aqui o pare· 
cor que já. deu á. emenda. exactamente ideu
tlca, em 2" discus6ão: 

A Commissão não pôde de mo(lo algum accsitur a emend<\ aeima. 
Uma. üas maio1'es nece~sidades d{l. Republica é a fiel e exacta arrecadação de SUI!-5 

rendas, especialmente d:1. renda aduaneira. E' certo que não carecemos de novos impostos, 
si forem evitados os des,ios qua se dão pelo contrabando, pela frau le, pela desidia dos 
funccionarios, quando não incompetencia. Seguramente uma avultada parte da receita 
aduanGira. deixa de ser arrccailada. e dahi a necessidade de providenci(I.S que procurem 
evitar esse grande mal, obriga.n•io os empregatlos a maior zelo e a um tro.balbo mais 
se rio e cuidadoso. 

Obedecem a. essa p1'eoccapa~ão as disposiçõ~ q_ue a Commissão consigna e propõe que 
sejam incorporadas â Canso \idação. 

Para mostrar á Cctmar,\. a conveniencia. da.s l'eferi,las disposiçõGs, a Commissão com a 
ma.ior lealdade pa:>sa a estudul-a.s isoladamente. · 

Art. 1.'' Os serviços interno o externo tlas Alf<tllllcgas <la Capital Federal e dos 
E.stados durarão o mesmo tempo que os das Capatazias, das pontes e das descargadas e em
barQues, níio fórma do art. 77 da Consolid<lçãa d:ts Leis da~ :U(andegas e Mesas de Rendas, 
todas as vezes que o Julgarem conveniente os inspectores das alfandegas o. bom dos inter
esses do commercio e d;t boa regnhtridade do servico. 

Esia providencia é necessar\a para aproveitamento das. melhores horas do tmbalho 
dia.rio em todas as alfandegas e · uniformidade .do serviço publico fiscal em todos os 
portos.: previne diíllculdades qne, en1 d\Vel·sas épocas, experirn,enta a. Alfandegada Bahia, 
e outr~~' ~íll s~as descarga~, e annuUo., ()01119 tanto con l'élll, a excBpç5.o ocliosâ,'que uão stl 
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coaduna com a nova ordem ife cousns, aberta. Í\ Alfandega da. Capital Federal, pelo art. 78 
da mesma. Consol id<zçilo, com prl'jUi?-<>, o que é para. ossignalar, de seu comm<Jrcio e nave
a-ação; sendo n excepção t anto mais peril!osa quanto é ce1•to que j:\ tem sido a. principal, 
sinão a caUSiL unica., por mais de uma vez, de crises de descargas DO porto do Rio de 
Janei ro. 

A objecção que se tem í•3itO n esta providencia. ú que temos lei a respeito, :pois pelo 
art. 77 da ('oMolidaçao, os inspectores estão autorisados a prolongar, geral ou parcial
mente, o serviço e determinar que se f:lça em qu alquer dia. Em primeiro lo"ar essa 
disposição tem s i1lo entendida no sentido de p rolongar-se qunsi sc;mpre a hora d'o ex:pe
diante das 3 horas da tarde em deante e nunca. no sentido de aproveitnrem·se as me
lhores horas do dia - as da manhã.. - Tem·so entendido mesmo que a. disposiçã.o é ap.pli· 
cave! ao serviço interno, não•a.ttíngindo o serviça das con1et·enctas, -o .Que não se dã. 
com a medidA apresentauadn pela Commissão. Em segundo logar a providencia evita., 
em bem do commercio, quando haja necessidade, uma excepção odíos-1. á Alfandega. da. 
Capit!!-l Federal, onde pelo art. 78 o serviço de de:;cargas começa. às 8 hor<IS e termina 
ás 3 e para as outras alfandegas começa. das 5 é.s i e termina das 5 ás 6 horas da. 
tarde. 

A providencia, não ha negai-o, previne r;inda as difilculdades que em diversas épocas 
experimentam algumas estações fiscaes (Aliandegas) em suas descargas, e anoulla., como 
tanto convem, uma. excepqão odiosa. quo abEolutamente não se coaduna. com o regimen 
repttblicano, abet'ta a All'a.ndega da Capital Federal pelo art. 78 da referida Consolidação, 
com prejuh;o, o qne e para a~signalar, d•1 seu commercio e n;Lvegação ; sendo a. excepção 
to.uto mais perigosa quanto é certo ~ne já tem sicto a principal senão a caUS[I. unica, por 
mnis 1le uma vez, de crises de desc,:ugas no porto do !tio da Jaoelro. 

As crises de desc:trga a. q U!l acima. refere-se a. Commissão, bem como as experimentadas de 
quando em vez na Alfandega desta. capital , teem, até hoje, uma unica. explicação, e esta., 
como se sabe, r eside priueipa.lmente no pouco tra.be.lbo que desenvol\·e, em geral, o pes3oal 
aduaneiro de toda. a Republica . 

Os factos estão ahi, em todas as Alfandegas, par11. a c.lomonstração do asserto da. 
commissãv. 

As repartições publicas, como r cmedio ao m:-.1, sô teem pedido no Governo, até hoje, 
maior numero de trabalhadores e elevação de salarios, nunca, porém, augmanto das horas 
de seu trabalho dia.rio, no expediente interno, para o deBa.(ogo do externo, e pa.ra. elle 
'[.lroprio, que sempre ;e amoo~a., não t endo mais o possivel e necassario andamento! 

Quantos e quaes os servicos do expediente interno das Alfandegas que estão ou se 
acham verdadeiramente em dia.~ 

As p~·orogações de e:cpediente, a juizo dos chefes das repartições, não dão, como não 
teem dado ·até hoje resultado de especie alguma á. Fa.zenda, ao commercio o á navegação. 

A primeira part~ do art. 77 da Consolidaçlto das Leis das Alfandegas e Mesas de Rendas 
rerere-se clara e exclusivamente ao serviço interno das repartições fiscaes, pois que do 
serviço extero.o das mesmas repartições ellpecialmente tratam os §§ !•, 2" e 3• do alludido 
artigo, não tratando, entretanto, note-se bem, do serviço das conferencias e desem ba ra.ços 
das mercadorias a bordo ou sobre agua, ou mesmo nos armazons e trapiches alfandegad,os, 
antes dns 9 às 3 horas da. tarde, ou das 10 às 4 horas. 

SI é certo que nesta Capital e em Santos as Alfandegas teein funcciona.do fóra das horas 
regimen taes (das 9 ás 3 llorns da tarde, ou das 10 ás 4 hor<J.s), não é menos certo que esse 
funccionamento nunca attingiu ao serviço dos confer!lntes e escripturarios que servem nas 
conferencias, durante as primeiras horas do dia, ou pela manhã, que é o que se pretende 
cotrio mais conveniente aos interesses do commercio e da. navegação. 

Art. 2.• Fica extensiva a todas as Alfandega.s da Republica a disposk.ão. do art. 479 . 
pa.ragraph9 unico, da C!;!nsolidação c!tada, referente à Alfandegada Capital Federal. 

Nã(} ha razão de ordem ~mblica. que possa aconselhar a excepção entre repartições 
identicas, do mesmo regimen, cujos chefes e empregados são escolh idos e nomeados QÔr 
um só poder, sob as mesmas ou iguaes "formalidades . · 

A objecção que se apresen ta ao· artigo e que são necessa.rias as duas conferencias a que 
a meitida em questão vem abrir a porta aos abusos e ás fraudes. Não procede a objeccão. 
No art. 479 declara-se que no caso da nota. conter todos os requisitos exigidos pelo· ar t. 476 
e refel'ir-se aos generos a grauel ou àquelles que, tendo uma só taxa. 1h:a na Tarifa,, não 
:possam o:fferecer duvida ~bre sua qualiftcaçã.o, limitando-se a acçã.o fiscal á verificação ' 
da quantidade , medida ou peso, pode1"d. o chefe dt\ l'epartição dispensar a: 1" conferencia. · 
No pa.ragt·apbo unico, para a Alfandega do Rio de · Janeiro, e!lta.belece·se que poderá. 
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tambem ser dispensnda a primeira con ferencia. n qualqne1' outro, si a nota, além de men
cionar todos os re')uisitos do nrt. 476, contiver a. t.lech•ração de qualid.rde xt<pe•·ior - isto da 
ta:m noais alta a cohra.r. Como, pob, huvex•a f1•amle si trat>L·>ié qn:ont•• à qualit.lat.le do genero 
superiot• e que tom ~· pagar n tn:xn mais a.lt~'? ema conferellcia bastará. para a. d~termi
uação da quantitlade ou verificação de cont,r;cbundu. 

O artigo proposto ainda m•.) ra.\isa. o facto notorio, que clecot-ro da circumstnncia de não 
poder Alfand~g11 ~d~uma da.1• vencimento aos milllar•JS o centonares de milhares dos 
despachos que hoje são ahi proces;;ar1os de <lCcordo com n s tl is;lo$íçcics ClUUisticas de n ossa 
Tarifa., que faz o comm<'rr:io su bdividir o seu expediente de t.lesemlJaraÇo aduaneiro de 
importação, quadrn;>licnudo ou décuplica.ndo os 1n-ocessos dessa in!inida1e de a1Jer baçóes, 
nas c! i versas secções e dcpendencias das Alfandeg-as. 

Quanto mais <iccomposto t'Ür o despacho das n-.c•uras, que tem tambcm por principal 
objecto evitar a applicaçlio das m ultas (le di,-eitos e m dobro, ma is desdobrado fica o numero 
dos despachos e o exr.00.1ente i'ntt-t·uo, que se to1·na qunsi invencivel nas Alfaudegas. 

Desde que não é poseivei multiplicar. nem conoem, o numero de conrerentes para as 
primeiras co:lferencias. chamadas internas, de modo a irn)Jrimir ? andamento preciso~ e 
tão pouco nao se ua a.,- ~o3c">ões d;ts ,urandegas o pess,Jal de esci'lpta suJilc1ento, o unwo 
recurso é leualisa>' simplesl'llente, por ei'sa dh;posiçii.o a pratiC~\ geral mente em vigor. 

Que as .tua~ couf,~rencia~ pouco valem, temos a pNva U .lS diífet·enças Mbrad,ts uas 
11ortas dtN allida, quasi s13mpre guarnecidas por empregados zelo;;os, competent es e sobretudo 
)lOOest~">S . 

E' tle notori•'•la rlê puhlic'l que não lw. empregado de fazenda que nii.o prefira o set·víço 
adunnciro por an~or aos proventos das multar,;; e de ~ereru (<h i collocados, fa.zem questtTo 
capitol. 

Soccot·ren rlo-se de emJJPnbos de toila orolem para serem desi~n:.dos para. a~ con ferencias, 
obtida es~a. ~raça. qu,•:::i :<<'mprc com prej,,i::o c/, l!>,pc•lia .. t e int,;orno d~$ -secções, ji1 augm••n· 
tado pcln. suiJdivbão dO$ riespachos, empen hlllll-se tJ!ll'_tt cbtel.' o:rorcicío nas p ortas de sahiarr , 
o cldoraola do ernpregulo <tdm-.neiro . 

Os addidos. os extínctos, mesmo os empregados Je das~e.s o.x:.nexas (cajJah~züls, etc., etc.) 
não poucos logram e.\ercer ;oqneJJas l'unc,·õas. 

O expediente ii:Iterno. entt•ctanto, de revi'$:io àos dl'3pach();;, liquíoi:tçiio de ma nifestos, 
estatísticas , et c ., permanece qnasi a.bam.lon<.tlo ou p m iunol;uren te prejudicado, por·que o 
peswnl e cccup<••.lo n<..s .!"• conferencias , ou para is~o d!sL!·abido . De:;de que a;; por t: .s de 
:;a hHns nas Aifande~ 1s não estej am f! Uarn•,cidas pol' empt•egad(IS de int elr;L com petencia. 
o reconhecida probidn.ole. n;tda ~· v:-oveit:·. f lua~. Quatr-o on snis c'OnCI!r enchts . 

Não se e;~:plica como é ')Ue nas .~ lran le:,'aS veern-se :~··, ~ .. ·c i•• f'scr ipt nrarios como 
conferentes de sab.ida. nos pri nci'paes fJ<)utos fisca&s, tr.1piclles, otc., .o o p11sso c1u~ os conlii
reotes de titulo vão para o servi~o da con rerenciu de amostras, vistorias, etc. 

A merUdil. proposta, pois, a lém de moralisnr a. vroxe a r1opt;:d''• imprime unif. Jr 
midarle fiscal ao serviço e uma vez,- <\e accor.Jo com o que consig-n<~.m outros artigo~ da 
receit>\ sobre conhecimento;, re sp!>fiS<ÜJilitbJes d~\s notas ou de~puchos, contribuíra pura. 
uma t\sca lisação ID<IÍS eli'ecth·a . De mais, apm·<v.los mõ secç~o respectiva o manife>t o, 
as folhas de üe;;carza, o valor dos couheéimentos com o escrur.u lo devido, principalmen te 
no que intere>sa a 'ree~porta9iio c .o t ransito_, >alvnla podet·osa de contrabandos , se tem 
assegurado de modo ethcaz dtl1gencms a<.luaoe1ras que valem mats do que a 1" cou rerenci!\ 
ou interna . Com efreito, o Rbandono ou sacrifício de quasi todos o> serviço:,; inter nos das 
Alfand.cg ns tem dado em resulbdv qua;;i o desamparo Ji:scal. 

Art. 3. • O serviço das con ferencias de mercador ias deve ser ta.nto quan to possível 
confiado sómente aos conferentes de numero. No caso de se nchar vago algum Jogar de 
conferente, ou no de impedimento tle algum àos mesmos empregados ou por affiuencia do 
serviço, o chilfe da repartição deverá. de preferencia nomear os 1•• e 2'• escripturarios. 
Quando entenda dever lançai' mão de 300 e 4"• escríptura.rios preterindo os 1 os e 2•• escri~ 
pturarios de sua repartição, deverá. em officio commuoical" ao direetor das Rendas as razões 
que teve p a.ra isso. 

Não e explica.vel a substituição dos conferentes, empregados superiores e de numero 
por 3os e 4' • escriptura.rios, com prejui7.o dos ! <•• e 2•• dit{)s, quando e carto que os acce.ssos 
principalmente, e as substituições oro ou tros carg os da mesma repartição, obedecem a 
melhores normas, respeittmdo-se as gra.du;1ções ou maiores cathegoria.s. 

Si o I• escripturario, ou outro f{Ua.lquer empregado, não inspira confian ça para as 
substituiç11eS , o inspector que informe e j ustifique ao director das Rendas a razão d e seu 
juizo, como deve !az:el-o por dever de lealdade. 
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Tolerar nas repartições empregados que nfi.o inspiram confiança, ou que não estejam 
nas condições de substituírem os que lhes ficam immcdiatamente superiores, é falta não 
justificada. 

Os chefes que nella incorrerem devem ser rigorosamente punidos. 
A providencia supra se traduz ainda em gnrantht do empregado, contra as injustiças 

dos chefes, que muitas vezes, em casos de sub~tituições, preterem direitos de ;dguns de 
seus subalteJ"nos, ~em razão de ser, para attenderem tão sómente ás sympathias, ou às 
recommendações de altos protectores da poiitica local. 

A Commissão insiste na adopção da emenda pol'que é de facto o serviço de confArencia 
o mais importante nas alfaudegas- Da competencia e honestidc1de do conferente depende 
quasi que exclusivamente a boa arrecadação das rendas e como tem elles pelo menos a pre
sumpção legal da competencia,a elles de pt'eferencia deve ser con!iado tão delicado serviço. 

Quando não ti verem a honestidade precisa, um inspector zeloso, que conhece o seu 
dever e que é responsavel pela boa arrecadação na repartição que dirige, deve ter a 
energia de informar ao govemo para que este providencie a bem do Thesouro. 

O que se não compreltende- é que por protecção, por intervenção da política e do 
compadrio, se desiguem empregados subalternos par,, serviço tão importante, compre
teriçào dos mais graduados, porque ioso abate o moral do empregado, quebra <t disciplina 
e prejudica o :oerviço. 

Art. 4. 0 Pelas rlifferença.s de qualidade e quantidade provenientes de erro de c!assifi· 
cação, por desleixo, que r :"sultem descaminho ou extravio ne dire:tos, e tambem das con
ferencias de ma.nifestos, aved1ações de notas e outros documentos de receita ou que tenham 
com el!es relaç;'io, result<:mllo i;maes prejuízos, verificados contra a Fazenda publica e que 
não forem sati&feita:; incontinente pelos interessados, donos, consign:ttarios ou despachantes 
das mercadori&s, sendo db~o culp:vJos os conferentes ou escri pturarios que funccionare.m 
nos despachos, respondem estes pelo prejuízo iudemnisaudo-a por ueio de descontos men· 
saes de lO "/o, em seus vencimentos alé:n das penas de Cod. crimind. Os ci1efes das repar
tições são responsaveis na i'órma das leis vigentes quando deixarem de effectuar no tempo 
devido a reierida cobrança. 

A medida se impõe, não ha negal-o, pela necessidade que tem a Republica de consti
tuir um corpo de funccionarios publicas mais zelosos e chefes da Jnaior responsabilidade. 

A ol:\jecção mais séria feita ao presente artigo é que já existe lei ; é que o art. 120 
da Consolidaçao providencia a respeito. 

Não procede e~sa o~jeção. O art. 1'20 não estabelece penalidade alguma, e tractando 
de um modo vago e generico do assumpto é tal vez a causa principal de não se encontrar 
na triste historia da administração da Fazenda uma só condemnação pelo Poder Judiciario, 
tendo ao contrario varios arestos firmado a Lloutriua de que não ha responsaveis. 

A presente disposição tem a vantagem de abranger os conferentes e todos os empre
gados e especialmente os que servem na l• secção á qual e.stá subordinado o expediente 
dos manifestos, despachos, emtlm o apuro de grandes responsabilidades das mercadoriil.s 
sujeitas a direitos, e que si não fór exercida com zelo contribue para U.escaminho o preva
ricaçõe;:; sem numero. Além das falsas averbações, das omissões rtas declarações de quali
dade e qu<1.nti<l<1.de, é commum o clesapparecimento de manifestos, conhecimentos, folhas de 
descargas, guias que viciadas se prestaram a fraudes nos desf.lachos. O art. 120 da Conso
lidaçrio e a medida do projecto não são antagouicas, não são tambem a mesma cousa, e 
sim completam-se. · 

Art. 5. 0 A cada um dos conhecimentos de carga, que devem vir appensos aos mani· 
festos de que ti'<Lta o cap. 6°, do tit. 7" da Consolida.ç(io, acompanhará de l de janeiro de 
1900, em deante, declaração assignada pelo carregador, que a escreverá, ou fará escrever, 
das mercadorias do v0lume ou volumes de cada um dos referidos conhecimentos, devendo 
a mesma ser authenticacla, na fórma do art. 345, da Consolidaçcio, e conter todas as for
malidades necessarias á organisação immediata de despachos regulare> no respectivo porto. 

Os capitães ou mestres das embarcações não se prestarão á legalisação dos conheci
mentos de carga, sem que o cárregador exhiba uma tal declaração, cuja tillta ou diver
gencia lla mesma com o ccmteúdo do vdume ou volnmes, no porto do destino, con~ídera-se 
in iracção de legtslação fiscal, sendo no caso de falta de um tal documento puuido::; o.o cul
pados ( capitiies ou mestres) com multa igual á do art. 363 da Consolidaçao, e o impor
tador ou importadores do genero, em ambos os Cllsos, com multa igual aos direitos do 
mesmo genero. 

Cama r a V, V! 
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Adül}tac1a a providencia, marchar-se-ha para a perfeição do serviço fiscal, podendo-se 
em pouco tempo supprimir os manifestos, pois estes aggravantlo, como aggravam, as des
pezas da navegação, muito trabalho e despezas acarretam tambem ao serviço interno das 
,..,lfandegas. 

Apparclhe-se, pois, por semelnante forma o serviço aduaneiro e reduzir-se-ha, sem o 
menor prejuízo, ou antes com lucros signiticativos, os quadros de seu pessoal. 

Ainda mais : poder-se-ba prescindir tambem da classe de intermediarias nas Alfan· 
degas , clas~o fatal, que tantos prejuízos lhes tem c:m sano, chegando-se afinal á perfeiç~o 
almejada a que alludiu-se acima, do negociante não ter outro trabalho além dos de exhib1r 
na repartição o seu conhecimento, pagar os direitos e receber de prompto suas mercadorias. 

A declaração de que trata este artigo exerce podel'osa influencia na fiscalisação das 
rondas; concorre para o desapparecimento dos despachos de - ignoro o conteúdo- dimi
nue consideravelmente as Juvidas nas classU1cnções das meecadorias; adianta bastante 
ao serviço das conferencias, tornando-o mais rapido e seguro, como convém que o seja ; 
é a todo tempo importante elemento pará quaesquer pesquizas de mister, em confronto 
com os respectivos despachos, etc., etc., e ainda regulador o mais prompto e perfeito par~ 
a avaliação e entrega dos generos nos leilões aduaneiros ou vendas immediatas ao depo-
sitaria ou depositarias. -

As penalidades do referido artigo obrigam, como tambem se verificará, os capitães ou 
mestres e importadores a se esmerarem pela fiel observancia da nova disposição, bem como 
os carregadores ; estes, pelo receio de serem debitados nos portos de destino, pelús impor~ 
tadores, pela importancia das alludidas multas, que todas podem ser decretadas, em vista 
da disposição do art. 169 da Consolidação das Leis das Al{andegas. 

Regularisado, pois, o serviço das referidas declara.~ões, os manifestos, que são méras 
cópias dos conhecimentos de carga, perdem sua razão de ser, e da mesma sorte a maioria 
dos ser viços d:t l • secção, nas Alfandegas, e d'ahi as facilirlades necessarias aos contri
buinte::! e economias importantes que se deverão fazer. 

Tem-se apresentado contra a medida a objeção de que o carregador terá difficuldades 
para fazer a declaração exigida-A commissão não apprehencle o motivo dessa clifficuldade. 

Que o cn.rregador sabe sempre, como ninguem mais, os generos que embarca, com o 
interesse legitimo do negocio, pelo que factura-os ao destinatario, sob os verdadeiros 
preços, a borlio do vapor que os recebe até o porto do destino, sem esquecer, como é 
natural, a qualidade, quantidade e pesos bruto e liquido de cada um dos objectos e generos 
ele sua exportação. 

Que o mesmo se dá com o importaior, que por sua vez sabe a qualidade e quanti· 
dade dos objectos ou generos de seu pedido ou encommenda, ao commercio, ou mercado 
exportador. 

Que, finalmente, nos casos de generos e objectos mandados á consignação precedem 
quasi sempre, cartas ou cousas que poem embarcador e consignatario ao corrente do ne
gocio em todas suas minudencias, não ha qnem seriamente conteste. 

Nestas condições,a providencia suggerüla é perfeitamente exequivel e tem toda as 
opportunidaie agora que se cogita de facilitar, sob cautelas fiscaes imprescindíveis, o ser
viço commercial nos portos da Republíca, 

As declarações do n. 5 não são outras sinão as elo art. 341, n. 1 a 8•, da Conso~ 
lidaçao das Leis das Alfandegas, eliminadas apenas de taes. numeros as expressões -
qunnto possivel- de que nelles em outros circumstancias so faz uzo. -

Si é justlt a exigencia das declarações de taes numeros aos capitães ou mestres das 
embarcações mercantes, mais justa será com certeza feita ella ao embarcador ou embar
cadores dos generos, como se pretende, para maior presteza e segurança do serviço 
fiscal . dos portos e facilidades consequentes ao commercio importador. 

Para cada uma das novas declarações do n. 5 deve ser expedido um conhecimento 
de carga, dos em uso até agora. 

Escriptas por extenso, como devem ser, taes declarações , excepto na parte r elativa 
aos ~umeros e marcas elos volumes, em folhas inteiras e não emendadas, pelo embarca
dor, 1s~ntas de ra~uras, .en trelinl~as, ou c.ousa que duvida, faça, serão visadas pelo capitão 
do navro ou pelo 1mmechato officml, preCJsltndo ambos os seus cargos, e mais tarde 
numeradas e authenhcadas pela autoridltde consuhu, para terem o conveniente ues
tino, como actualmente. 

Assim, presa cada uma uas referidas lleclarações ao seu respectivo conhecimento 
de cal'g"a, mediante a numGraçilo e rubrica pelo an·ente consular, sob os sellos actuaes, 
~'ec·üo enviadat; ellas ás respectivas Alfamlegas 

0

como acima, 11cou dito. 
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Recebidas essas declarações nas Alfa ndegas, os inspectores as farão logo calcular 
a copiar, procurem-as ou não immediatameota os intereSs(ldOs, lançando mão para isso 
do pe~soal do serviço interno da maior competencia, do modo que quando os donos dos 
genercs se apresentarem pa~a os necessarios pagamentos, munidos dos impt·escindiyeis 
r.onhecimentos de carga, sa1bam àe prompto o quantum a pagar, podendo reahzar 
logo e,ses pagamentos e retirar mais facilmente suas mercadorias sob a con(erencia 
unica da sabida pelo competente empregado aduaneiro. 

Adaptada. a disposição do n. 5, perdem os manifestos a sua ra~ã.o de ser, 
e neste caso as multas que lhes forem applicaveis, {leia legislação fiscal vigente, pus·sam 
a incidir sobre as declarações que lhes ficam substituindo, para todos os e :!feitos. 

Eis o modo pratico de proceder. 
O embarc1dor, no estl'angeiro, apresenta ao <:apitão ou mestre da. embarcação a 

declaração em fórma de que trata o n. 5 com todos os dizeres dos ns. 108 do art. 341 da 
ConsoUdaçcío das Leis das Alfandegas. 

O capitão, ou mestre, o:ll:amina·a, e, achandO·a conforme, a rubrica, expedindo o 
necessarío conhecimento de carga, em uzo. . · 

Assim, entrnndo o capitão, ou mestre, na posse da alludida declaração, por elle 
já rubricada, a prende a uma. 2• via do conhecimento de carga que lhe é referente, 
para. a seu tempo apresentai-a ao agente consular, pam numeral-a. rubricai-a à reínét
t ol-a ilcompetente Repartição Fiscal do lugar de seu destino, tão exacta.mente como 
procedem os mesmos Agentes com os manif.1stos. 

Recebi:!os %les papeis (declaração a conhecimeuto de carga) pelo inspector, ou 
chefe da respectiva. Repartição Fiscal, este os numera e rubrica, por sua vez, diatrl..,. 
buindo-os parnlogo no peBsoal competente, sob cuja guarda. e rssponsabilidade ficam, para 
a necessaria trnducção, classificação e calcnlos, conforme a Ta.rlla vigente e organisação 
dos respectivos despachos, devendo as declaracões-origina.cs serem devidamente emroas
S!).dos, sob o numero de ordem de cada uma das embarcações a. que pe1•tencer a carga, dia
riamente a.rchivadas no gabinete do inspector, ou em compartimento a}lnexo ao mesmo 
gabinete do iuspector, e de empregado especialmente designado para tal pelo mesmo 
inspector, importando o extravio ou vícios de qualquer dos referidos documentos originaes 
em demissão dos respoosaveis, além das penas eriminaes em que os mesmos possam 
ter incorrido, pelas circumstancias do facto. 

Organis~dos os despachos pelos empregados competentes, em vista das taes decla
rações, como llcou dito, irão os originaes das mesmas deelaroções com os respectivos 
conhecimentos de carga para o archi vo especial a. que já. se alludiu, ficando os despachos 
assim ja promptos, na respectiva secção, sob os cuidados do respectivo cheCe, de modo 
que, quHndo a parte apresentar·se ahi, na referida ~ecçã.o, COJI! o seu conhecimente em 
forma, prova do direito qu~ tem para tomar cont:> do genero, se lhe pussa fazer imme-
di&.tamente pagar os direitos devidos á Fazenda, e mais facilmente a entrega do genero. 

Isto posto, recolhido o conhecimento apresentado pela parte, em mão do éompe· 
tente empregado aduaneiro, pli'oSeguem as tres alhtdidas vias de despa~ho; depois de 
uma dellns lançada no livro de- Rec~ita Geral- o curso ordinario da C'WisoUáaç!Io 
com as modificações ou alterações que se tornarem de mister. 

Da providencia do n. 5,'do referido projecto, resultam· incontestaveis vantagens : 
A' navegação de longo curso, por ficar isenta das despezas de traducção e cópia, 

dos manifestos nos respectivos portos; 
Ao commercio, por se ver isento de exigencias e explorações de intermediarias, etc., 

etc., e de maiores serviço~, mediante uma remuneração qualquer, a titulo de- expe-
diente- se assim se julgar nece~sario; . 

Ao Fisco por ficar na pos'Se de documentos da mais alta valia para seus estudw 
e :pa:;quizas, a todo o tempo; 

Ar s empregados fiscaes, todos, porque todos, assim, terão occasião de se porem ao. 
corrente da Tarifa, exercitando ainda as materias de seus oonhecimentos, o qire cer• 
tamente ~:stá no interesse do Fisco. 

E com ~ disposto não ~averà dimiJ:~uição de serviço, póde·se dizer, porque deSi;lp
parecem mmtos outros serviços, dos mantfestos e dos despacho~, a. cargo' dos él'Il'pregados 
1iscaes; não sendo innovação - in to.tt<m - o servico. da, organisação dos despachos pelos 
mesmos empregados para os negoctantes, ou contr1bu1ntes, pam pagamento, r~tirada 
e sahidt>. d~s ~ercaclorias, porque os ditos empregados já.. desempenham serviço seaw 
lbante; p01s e certo que, quando encontram, em volumes de passageiros, obj.ectos ou 
mercadorias sujeitos a direitos, fazem por si os respectivos despachos, na tórma do § 5" 
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do art. 397 da Consolidctç<õo das Leis d as Al(c<r.rlegM, a~signando as competentes notas 
pa1·a os v~gamentos na The;;ourn.ria da Reparti~;iio . 

Julga. a commissão assim simplil1 c;1do em parte senil.o jà., de; futuro com certeza,, o 
processo de despachos, que é uma via dolor·osa. para o commer•eiautl!. 

E' assim que começa pelo (wl de arm r.::em ondo estii(' em deposito os volurnes para 
averbar nas duas vias o numero ele m<H'c:rdorhs armazenadil.s e e~ci'Íptura<.li\s nos seus 
livros de entrada, Afflrma alli o empregildo no ue~paclw si u~ volume5 existem ; nos ma
nifestos tem o empregado .respecth·o da fazat• ns mesmas verbas, nol:tn.Jo em relnciío a 
tO<los ou a cada. urn a data da apresentação das notas. Completas essas declaraçõ~>s, são 
levadas ao distribuidor, que tem de dosiguar o courer~ute ou determinar o cale Jo dos 
direitos; esses diver:;;os despachos, que podc.ritl llHer reduzido~ <t um ''iio au thesoure!ro, que 
teem de attender ;to calculo de cad:t um, c l a. uç~r a >"l:rb:t de pag.1mcnto, e avs escri · 
pturarios que, para esse s·~rviço, sá•1 em gr:rrvle n umero, pai'<• lnuç:.t-os no~ livros de R(; · 
ceita, um por um, verba por verb<t nas sua~ casas Pl\ IP!'i•t :; : - importaçào, .. rmr: z; : na;;en;, 
capatazias, estatísticas, multas e rlepositos, vert..a~qu.: ;,e :lmonto:.rn ••ut ., .. lumu,, ;; •· rolumn~ s 
para difftcil conferencia no tlm do dia. S.'ltisfeitos PS~es r e'jubitos, v oltii.C> a •; manífestC>, nu 
qual t eem os empregaúos de lançar em fnnrte a caú1• verba o numero do docuru~nw <.la R~
ceita. Este · trabalb.o é um dos mais moroso~, não ~ó pelo gran•!e nnmero de rrt::tnifc~to ., 
que se acham ao mesmo tempo servi mio ].ara <>S desp:~.chos de mercad(•rias de d iversos 
navios como porque as indicações da~ mnrcas n fio são rle orriem a, ser immeóia.r.:.m.::.:t·J 
apanhadas. De novo são os despachos presentes t\O diõtribu iolor p •<.ra d;!signar o conf0-· 
rente, que entregnrà :\. nlef'~adorb ; não segr1P.m pam :t mão deste sem p:tSS!<r p or •luplu 
protocollo, o da porta para to·.lo lançctmento, e o de remes:;n no empr·egar1o. 

Não está completo o cyclo ainfla. Alll é que v:lo t er lug:•r as muis delie<Hlns oper·n
cões : exame de t (ldo o d•''pacho, de:;de seu i.1icio . veritlcaçüotlos calculos, rc~''is i :;tio dos 
volumes ao fiei depositario "om as precis~s indicr.ções, exn.me dos artigos mcmciPnados no, 
despachos úe accordo com a Tarifa. o reme:;sa Hnal i\ a·• Secção para a revi>ü.o e e5tatistica.. 

Art. 6. • Os gener0s de import~~.ão de fncq <letet·iora.-iio, unrn ver. esgotados os pr:rzos 
durante os quaes podem p· rm~neco•· no,; eutNpost()o, àl'rnazens e trapiches ~tlf~ nrlegados. 
serão incontinente arl'olitd'•" e com igual promptifliio uvi~ndos seus donos ou con~ignario,;, 
por editaes pela imprensa 0\1 carta orl1cial r egis trad;\. no Correio, sendo couhecitks, para 
os despachar e receber nP prazo do 30 dias, ,;ob pena. de, findo elle, serem ditns generos 
ou vendidos em leilão adu meiro, no correr elo martello, ou cedidos ao respectivo depo
sitaria, si este os quizer, m•·lliante pagamento liltegral dos direitos devidos á Fa~encla.. 

A providen()ia evita a aaumulação de mercadorias n os arrnazens e depositas alfande
gados, como se sabe que ·existe : umas j á sem o menor v~llor, po.r inutilisadas; outras 
depreciadas, e, fioalrriente, outras aggr:.wadas em SêU custo por dospe~as de armaz«namanto, 
e todas, pelas rJ.zões expost1s, de ditflceis v endas . 

A CommiSI!ão poderia aqui apresentar a e~tatlstlca de g rande numero de generos de 
rliversas qualidades, que aonualmen te na. Alfandega de S;mtos sil.o lançados ao mar como 
imprestaveis, completamentA inutilisados e apodrecidos, com e:torme- pr~juizo do fi;:;co, que 
si os mandasse vender a tempo poderia. r·e~elJe~ senão int<>gralmente os direitos, ao menos 
em parta. A providencia ''i~a evit<t.r esses PJ'oj :.ri;:os, an meno~ qu:mto aos gsneros de facil 
d eterioração. 

Art. 7.• Os generos mandados vender e 1u l•~ i l :í.:. nrln;' l1!.<ro ~erão divididos em lotes, 
devidamente numerados. eendo os licitante;; nv i ~:;.cic.s 1),; d i,visão, '[JOr editaes pela im
prensa, dous dias antes do respectivo leil1ío, dll ~'end<J e;; te e.O:ectu11r-se ~empre pela ordem 
da numeração dos lotes. 

A medida moralisa os leilões, estabelecendo ncll;;~. uma ordem e uma. r egularidade 
que não são para desprezar . 

Art. 8, 0 Nos leilões aduaneiros sõ serão aL::'litl:.:. ;; ,< L :1 r pessoas idoneas, devendo 
o leiloeiro exigir quando assim o julgar convl·nient .:; ~s ga.;·antias n ecessariaa. Na. falta 
dest·as será o mesmo leiloeiro responsavel pelos prejuízos que vier a. ter a fazenda 
nacional. 

A providencia evita os factos deploraveis que se dão nos leilões, em tod~s as Alfan
degas, entre os quaes o de alguns licitantes darem seus nome:; trocados para, no caso de 

. não encontrarem, acto continuo, prom pto lucro na veuda. do genero que arremataram, o 
aba.ndone.rem á propria repartição, n ão o proour~ndo mais . 



SESSÃO EM 6 DE OUTUBRO DE 1899 133 

----·-------------------------------------------
A Commissão póde affirmar á Camara, por informações que colheu o relator do pre

sente parecer, que os abusos nos leilões aduaneiros são extraordinarios. Não raras vezes 
usa-se o expediente de dar nomes trocados de modo que si o arrematante consegue en
contrar comprador das mercadorias com lucro, vae buscai-as, e em caso contrario as 
deixa, sendo prejudicada a Fazenda Publica. E' certo que o Por1er Executivo pelo decreto 
de 27 de dezembro ele 1897 no intuito de corrigir esses abusos determinou : 

« Art. I. Feita a arrematação nos leilões ele que trata o capitulo VI do titulo VI da 
Nova ConsolidaçtTo das Leis das Al{andegas e Mesas de Rendas, será o arrematante obrigado 
a dar um signal de 20 o f o do valor de !la e, dentro de 48 horas, a entrar com o restante do 
preço para o cofre da Alfandega, sob pen~, si o não tir.er, de incorrer na multa de 20 "/o 
do mesmo preço e de ser recolhido á cadêa, onde permanecerá preso á ordem do respectivo 
inspector ou administrador, até que complete o pagamento e a multa correspondente. 

Paragra pho uni co. Si decorridos I O dins de prisão o arrematante não entrar com a 
importancia do preço, serão as mercadorias de novo postas em praça e elle relaxado da 
prisão, perdendo, porém, o signal que será recolhido em pagamento da multa.» 

Mas a verdade é que essas disposições pelo seu excessivo rigor não foram applicadas 
jamais, pois não ha exemplo ele uma só prisão effectuacla, tendo os abusos no entanto se 
reproduzido. Sendo conhecida a clientella qne frequenta esses leilões, pensa a Commissão 
que o melhor meio é estabelecer· que o leiloeiro é responsavel pelos prejuízos· que tiver a 
Fa;~,enda, todas as vezes que se derem taes prejuízos sem que elle tenha, como lhe faculta 
a lei, exigido a garantia precisa. 

Art. 9. 0 O despacho denominarlo de- ignoro e conteúdo- ou o que não contiver 
todos ou alguns rlos requisitos e solemnidades legaes indispensaveis, não será admittido 
em rep·1rtição fiscal alg-uma, sem que o seu agenciador, por meio de requerimento ao 
chefe da Repartição, demonstre a impossibilidade em que está para por si fazel-a tão ex
act.amente como lhe exige a lei. 

A medida é de necessidade para impedir os muitos abusos que por um tal meio se tem 
introduzido nas Alfandegas, com prejuízo de seu expediente diario e risco certo dos 
interesses da Fazenda, maxime em se tratando de productos novos, que chegam ao mer
cado pela primeira vez. 

Não é rara nas Alfandegas a exploração da boa fé e algumas vezes da incapacidade 
dos empregados fiscaes, por meio dos taes despachos de- ignoro. 

Dar, portanto, maior valor á concessão, dilficultando-a, é medida urgente, de grande 
e especial alcance. 

Em regra, os despachos a que se refere ·a disposição acima são feitos com fim abusivo 
e por isso pensam varias funccionarios de Fazenda que deveriam elles não ter entrada em 
~ossas Repartições aduaneiras. A Commissão pensa porém que podem dar-se casos em que o 
Importadc•r, ou pela demora do conhecimento e factura, ou por outra causa estranha á sua 
vontade, se ache na ignorancia dos objetos encerrados nos volumes que vai despachar. 
Nesse caso, para não soffrer delongas, para não sujeitar-se ás despezas dobradas de arma
zenagens, para evitar prejuízos e apressar o despacho, o rectlrt>o que tem é o de-ignoro 
o conteúdo.- D'ahi porém a erigir-se esse processo como meio commum e ordinario de 
despacho, ha um abysmo. A Commissão pois, sem privar o commerciante honesto de um 
processo, de que precisa e deve usar em certas circumstancias, procura evitar os abusos e 
cercear um grande numero de fraudes que se fazem á custa. de taes despachos, contando-se 
com a desídia ou pouca competencia de certos empregados, desde que a multa pôde ser 
supportada sem inconveniente . 

. ;Art. 10. O despachante, ajudante de despachante ou qualquer outra pessoa que, 
a JUIZo do chefe da Repartição, se tornar demasiadamente frequente na apresentação de 
taes despachos, ficará prohibido de despachar na mesma Repartição. 

Os motivns determinantes desta medida residem na justificação supra da providencia 
do art. 9. 0 

Art. 11. A prohibição de que trata o art. 189 da Constituição, uma vez determinada 
nas Alfand~gas :pelos respectivos chefes, só poderá ser relevada pelo director de rendas. 

A prov1denma aconselhada pelos factos, que se teem dado em todas as Alfandegas, de 
annullarem os inspectores, com a maior f'acilidaclc, os actos uns dos outros, sem maiores 
pond~raç9es, á proporção que se substituem, o que tem sido e é uma ameaça constante á 
fiscal!saçao d::cs rendas publicas. 
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Cassar, pois, esta faculdade de que não teem sabido usar os inspectores, é acto da mais 
bem entendida prudencia. 

Art. 12. As fianças dos despachantes das Alfandegas serão prestadas em apolices da 
divida publica ou em moeda corrente, de 5 a 15 contos de réis, reforçada ou reformada 
conforme o valor dos interesses commerciaes e responsabilidades por elles geridas semes
tralmente. 

Paragrapho unico. Fica abolida a fiança idonea. 
Art. 13. Nenhum despachante da Alfandega funccionarà sem que os seus livros, 

escripturados nos termos da legislação em vigor, tenham sido devidamente examinados 
pelas alfandegas e apura(las as suas responsabilidades annualmente. As faltas ou alcance 
serão no prazo de 48 horas liquidados, sob pena de lhe ser privado o exercício da profissão. 

As disposições consignadas nos arts. 12 e 13 são necessarias para reprimir fraudes e 
abusos, tendo sido improficuas as medidas tomadas em mais de uma circular. Cada nego
ciante tem pela lei em vigor o direito de despachar por si ou por seu empregado, e si em 
geral não usa desse direito é quasi sempre porque, transferindo o conhecimento, escapa á 
responsabilidade. Em França, para se evitarem esses abusos, instituiu-se nos de-spachos o 
característico da escriptura publica, o que entre nós não se conhece. Necessario se torna 
pois estabelecer a fiança ·em dinheiro para o despachante, e convindo cortar de vez os 
abusos pensa a Commissão que se deve exigir entre nós o que se exige nos Estados Unidos 
dos donos da:> mercadorias, imponclõ quer ao importador, quer ao intermediaria responsa
bilidades legaes e claras. Sendo estas effectivas e reaes, ter-se-ha conseguido o alvo que se 
almeja na fiscalisação, porque as fraudes, os desvios de direitos de toda sorte teem muita
vezes um agente activo de que se torna cumplice o funccionario- é o dono da mercadorias · 
Convém pois , apezar das disposições vigentes- art. 48 do Decreto n. 3217, de 31 de 
dezembro de 1863, em virtude da má interpretação dada em ordens e avisos posteriores. 
a adopção da seguinte providencia: 

Art. 14. A autorisação de que trata o§ 2°, n. 7, do ::trt. 476 da Consolidaçiro elas Leis 
das Al(andegas deve ser dada no proprio despacho, nos seguintes termos: «Autoriso ao des, 
pachante F. (ou ao meu caixeiro despachante F.) para uespachar as mercadorias constantes 
desta nota, responsabilisando-me por todos os seus actos nellas praticados pelos direitos 
devidos à Fazenda Nacional, conforme as mercadorias elo conhecimento e manifesto, por 
todas as faltas, descaminhos de direitos, independente de mais formalidades ou fórma ele 
processo. 

Art. 15. Os artigos ou mercadorias importados, que pertencerem a differentes classes 
da Tarifa e forem encontrados occultos ou não, e dos quaes não se fizer especial menção nos 
despachos ou notas, serão considerados como contrabandeados e apprehendidos, seguindo-se 
os termos do respectivo processo. . 

A primeira. disposição é de urgente necessidade. Ella foi copiada da lei ft·anceza, e vem 
evitar prejuízos ao Fisco. Em geral o negociante transfere o conhecimento para eximir-se 
das responsabilidades que lhe podem caber, e é esse abuso que a Commissão pretende 
evitar. E' commum, é frequente mesmo virem mercadorias do estrangeiro com a designa· 
ção- á ordem -no conhecimento. O portador de tal conhecimento o entrega a pessoa 
habil, que tenta sem responsabilidade os meios de illudir a Fazenda, quando o não consegue 
com a cumplicidade do empregado. 

A segunda providencia vem tambem evitar uma fraude frequente e commum- qual 
a de em caixões de louça n. I de pó de pedra se acondicionarem objectos de metal, 
como colheres e garfos de crystophle, na esperança de que possam passar isentos das taxas . 

EmendJ n. 19 

Ao art. 5°, n. 6, lettra V, Supprima-se o 
que se segue depois da palavra ConsoUdaçcio 
até as palavras- no respectivo porto. 

A segunda parte redija-se assim : 
Os capitães ou mestres de embarcações não 

se prestarão á legalização dos conhecimentos 
de carga sem que o carregador exhiba uma 
tal declaração. 

A falta dessa declaração ou divergcncia da 
mesma com o conteiulo do volume ou volu· 
mc3, no porto do cle~tino, consillera-se ini'ra-

cção da legislação fiscal, sendo punido com 
mui ta igual aos direitos, em ambos os casos , 
o importador do genero ; os capitães ou mes
tres,porém, serão pnnidos com multa igual a 
do art . 363 , da Consoliclação, sómente pela 
falta. ou não entrega de um tal documento.
.Serzeclello Corrêa . 

A Commissão acceita 8S emendas acima. 
A primeira manda supprimir as palavras

e conter todas as formalidades necessarias a 
organização immediata de despachos regu
lares no respeeti v o porto-e nisso não vê a 
Commissão inconveniente: 
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1°, porque o intuito da Com missão, exigindo I para dizer si 3S estadias Cora.m inueviclnmento 
do omba.rcador ou c:trregaúor a <leclara<;ão occa!'ionaàas pelas alf;,ndegas ~ 
das mercadorias do volume ou volumes fie Para. o:; interessados tod:l. demora de es· 
cada um dos co•Jhe<limcntos de cal'gas, n~te ta·lia h:l.via s••mpro de s•Jr leYada á conta das 
era o de permittir a al!'andega a con. al!tmdegas, das ,1emo1·as nas d~scargns, da. 
fecção dos despachos, c sim dar-lhe um meio lillt!Lde meios matct•i;~es pal'a a, rl cscargn., etc. 
mais do nsca!íz:~.çfi.o e de exercer weihor a e (1~hi I!;clamações frequentes. 
conierencia.; 

2°, porque nã.o dá. Jo~a.r a obje(l{;i.i.o qoe 
S·) apresentou de impossibilidade por parte 
do carregador de fornecer detalhes qU13 sup
poem o conhecimento exa.cto d~ nosso. Ta· 
rifa. 
Co~ a emenda proposta o que ~e exige 

e possível e conveniente, possível porque 
pede-se apenas que o carre:la:lor decla.!'e em 
caso de fazen r!as por exemplo:- si é· lin~:o. 
si é seda, si é seda e algodão, etc. - $i são 
lenços de seda cu de linho-c assim de u m 
modo genel'ico : conveo;enle porque essas 
declarações permitth·üo confl'onto com as 
declat·ações espec\fica.rlas que fize1• o nego
ciante para o despacho corrigind<l ao mesmo 
tempo os abusos ào i[Jno,:-sa o co1Utretdo. 

A segu nda parte da emendo: é de redacção_ 
EJL.1. visa ~sponder a objec~ií.o fllita pela 

Associação Commerctal desta Capital I']Ue, 
impugnando a disposição ern mais ele uma 
publicação, argumentou sempre como si no 
referido artigo se estabelecesse a puni~'l10 t1os 
capitães ou mestres de embarcação pela. dí
vergencia da declaro.ç<i:o com o que encerms· 
sem os voium~s. 

Comquaoto o artigo da lei ela Receita 
esteja claro, comquanto ahi positivamente 
se estabeleça que a multa aos capitiics ou 
mestre;; d e embarc.1ç.ão é sómente pela falta 
do documento. o. Com.missiio para e>itar que 
se continue a interpretar tão mal esse artigo 
resolveu dar·llle a rerlaccão da emenda. 

Emenda n. 20 

Emr:;1da n. 21 

Ao n. u, letl r o. XI. Em vez de-director 
de l'end?..s-dig2.•se: Ministro da Fazenda. 

A' lettra. XV!. Excepção das do expedielrte 
pa1•a os ca~os ,·!~.-ignoro o conteúdo- acceitos 
pCll:lS a lfandeg:;,s que r_outinuariio a ser de 
11 /'2 a lO "/0 .-Ser::erlelw Corr~a. 

A C0mmissão acceíta as emendas. 
A primeix·a tJOrquc de fact o o r ecurso rleve 

ser c!írigi.do ao Minisiro, que, 1lepoisde infor
mado <levidamente. poderá ou punir o iospe· 
ctor que por :~rtitrio e violench\ ti ver mal 
procr;c\ido, ou :~.ttender a p~rte 1Jorque a. 
julgue suíiicientemento castigada e emen-
d<tu(l.. . 

A s~undo. pm·t•} é n(JI)e~satia. A mu.Un. de · 
ex pediente nos c:.sos ilc- i;;nor-a se o conteúdC( 
- é feita pelo eXCi!SW de trabalho que aca.r~
~eta a confcrencl<J. cspccillcllr1a, que taes rl&spa,.':i 
chos exigem. Corr.o,porúm ,e, ses despachos YiíD' 
so tornar menos freq_uent{)~. c só são coneé
didos no c3so em que o negocia.nt e realmente 
ignore o oonteüno dos volumes a despacha.r, 
a emenda est<~belec<l um :~n•iocipio razoavel 
o de exigir uma mulla que corres)'londa ape· 
nas a uma. certa. retribUiGãO pelJ trabalho a. 
mais que tem o pessoal aduaneiro. 

. Emenda t'-. 22 

A' fiscalização () unífic<1.çã.o dos S()rviços 
das a.lfaml~gas com o fim d~ assagurar 
mdhor arr0cadaçã.o. Accre~cante-se O!lde cou
vi ct' · 

Ao art. 5•, n . 6, i•t fine do n. 1• accre- Art . Para a. exportação de mercadorias 
scente-se: 11ara qualquGr dos portos do Brnsil, serão os 

Todas as estadias indevidamente o~casio
nn.das por culpa das alfanclegas correrão sob 
;:~. respon~bilidade dos inspecto1•es.- se~·:;e
deUo Corrêa . 

exportadnrcs on C.1ri"é~~'ldores, ú :1 1 ele janeiro 
de 1900-c~m dea.de, obríga(ks a a presen tarem 
no COllsulado braúleiro do Jogar de onde pro· 
C,'i!ercro as ID't:::'Cado:Ü.s. cfuas factura.s que 
sorao a.utllenticadas pelos respecti-vos con· 

A Commi.~são não acceita a emenda . Ella snles, sendo uma entregue ao expeditor para. 
vinha de facto obrignr os inspectores a m~r ncOl:npanhnr o destino ela carga, c outra fi
rem ela faculdade que llles concede 0 art. :;o ear~ !lO con~ulRdo que, por .sua ,vez, reme~· 
n . 6, ·lettra r, pois qne :e.c,~ vam responsa v eis tcra. a autor1<lade que aa Cap1tal l! edera._l es~1· 
pelas e.st<\dias • indevioamente occasiona.lia;; ver cncarr0gada. pelo Governo da orgamzaçao 
por culpa das alfandegas, isto é, pol' desídia. da esLatJstJe<t gers.l. . 
e falta de trabalho por par·te do passos.!; I Para?r~p~'l~ Os emoluman t~s devzdos po~ 
ma~. eoruo l$SO poderá provocar frequentes essas t,1c. UI a~ consulares serao os estabele 
reclamações. a Commis~ão aconselha. a rejei- cldos pelo t:ecNto. 
cãc da emenda,, com o que contordou o pro·. S(l,la das sessões. 28 de sekmbro de J89i}. 
J>rio autor. De facto, quem poderá ser o juiz Jrne MuYtitdto .-Etias PattSw.- VictQrif'IC 
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1lionteir•.-Nilo Peçanha.-Rodolpho Abr,u. 
-Franá1co Sá,-Alencar Gttimarães.-Fran
cisoo Veiga. 

A Contmis5ão não acceita a emenda. 
Em sna opinião consignr~ ella uma idéa 

boa, ut.il e de grande importancia, mas por 
isso mesmo não deve sor estabelecida apenas 
por um exercício. 

A emenda em questão deve ser co!loc1cla 
nas disposições preliminares da tarifa, pois a 
factura deve sempre ser um documento pre· 
sente á alfandega para a conferencia dos des
pachos. 

A apresentação da factura é uma necessi· 
dade em nosso paiz, pois nella tem quasi sem
pre o conferente um meio seguro de proceder 
ao calculo elos despachos. 

E' certo que a factura apresontada á alfan
dega pócle não ser a verdadeira, ou a expres
são da verdade, mas para esses casos, sempre 
que houver desconfiança, a lei dá ao empre
gado o direito de < alcular os despachos to
mando por base os preços do mercado consu
midor, além da faculdade de lançar mão de 
outros recursos. 

Emenda n . 23 

acabar com o jogo de lotel'ias; infelizmente, 
porém, a existencia do contr;tcto com a com
panhia de loterias nacionaes,qne não póde ser 
annullado sem indemnização, e a impossibi
lidade em que está o Tbesouro de providen
ciar desde jit sobre um grande numero de 
instituições qne carecem e vivem dos auxilias 
que lhes confere n, lotel'ia federal, priva o 
Governo, e tambem a commissão, de assentar 
a3 bases de suppressão immediata de tal 
instituição . 

Convém,porém,restringir.-lhe ~· esphera ~e 
acção, e cereal-a de prov1denc1as que nao 
permittam abusos. . 

E' por isso que o art. 1° autor1za o go
verno a regular oassumpto como jrtlgar con
veniente, pois é sua intenção evitar que cor
ram loterias que são verdadeiro_ jogo do bi
cho, e prohibir que se faça a venda nas . ruas, 
nos bonds, em altos gritos, o que offerece um 
espectaculo pouco edificante. 

A lett.ra a) supprimindo-sc as palavras «e 
vendidas» consagra o que já está estabele
cido, assim a lettra C. 

São reservados ás loterias federaes quatro 
dias da semana e ás estaduaes dous dias, 
para a extracção, sendo livre a venda, o que 
decorre de qul3 as primeiras são um serviço 

• organizado pela. União, conf~rem uma gran-
Accrescente-se onde convier de somma de beneficios especialmente a in-

. , . . stituições da Capital Federal e devem ter 
~rt. FJCa o P?der I~x ecutlvo_ autortzad? neste~ mercado certas preferencias. _ 

a _regular, c?mo JUlgai convemente, o s~t- Os dous outros dias da semana sao reser
v190 de loter1as fecleraes e estad?aes do D1s- vados á extracçâo das loterias estaduaes,mas 
tr!Cto Federal,ob~ervadas as segmntes bases: para que essas não descambem para 0 jogo 

a) direito exclusivo para as loterias fede- do bicho, para que se evitem abusos e a ex
raes de serem extrahidas e vendidas neste ploração do povo, a lettra c impõe que os 
distriéto, em quatro dias uteis de cada se- planos sejam pautados pelos das loterias f'e
mana, mediante o pagamento do imposto de del'iLes e approvados pelo Ministro da Fa-
2 °/o sobre a importancia da respectiva emis· zenda, e que as extracçõss se façam sob a 
são ; inspücção do fiscal das loterias federaes. 

b) direito para as lotei'ias estaduaes de se- A concessão dos quatro dias exclusivos ás 
rem extrahidas e vendidas neste districto em loterias federaes já existe hoje, não é uma 
dous dias uteis de cada semana, mediante o in novação como se vê do seguinte: 
pagamento fio imposto de 4 "/o sobre a emis-
são da loteria ou série de loteria, logo que fôr O regulamento n. 277. de 22 de março de 
exposta á venda ; 1890, expedit.lo pelo Governo Provisorio da 

c) para as loterias estaduaes gozarem desse Republica, sendo Ministro da Fazenda o emi
direito, deverão sujeitar previamente á ap- nente Sr. Dr. Ruy Barbosa, dispunha : 
provação do :Ministerio da Fazenda os respe- «Art . 1. • E' permittida a venda. nesta ca
ctivos planos, moldados pelos das loterias fe- pital dos bilh ·' tes das loterias dos Estados fe
deraes e Eerem extrahidas neste districto, derdos, autorizadas pelos respectivos gover
sob a presidencia do fiscal das loterias.- nos, comtant.o que a seu respeito se satis
Serzedello Con-eia . façam as condições estatuídas nos arts 2°,3° e 

A maioria da Commissão acceita a emenrla 
modificaclil. Sobre a r 2ferida autorizacão foi 
ouvirlo o governo que com ella concordou 
suppriminrlo-se nas lettras n) e b) as pala
vras: e vem-tidas, O Governo actual, e com 
elle a Commissão de Orçamento, é rie opinião 
que seria medida altamente moralizadora 

4° deste regulamento e q••e a wa ellJtracção 
se etfectue nestr.! cidade , sob a presidencia do 
fisca l elas loterias.» 

(E' esta uma das providencias consignadas 
na lei da receita, ora em debate.) 

O art . 2° desse regulamento dispunha o 
seguinte : 
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«Não desfructarão a faculdade consignada 
no artigo antecedente RS loterias dos Estados 
cujos planos se nã? pautnrem p elo adaptado 
pant as loterias da Capital Federal. 

(Os interessados nas Jotel'ias elos Estarlos 
aggrediram a Commissão de Orçamento, por 
lhe a,ttribuir a inclusão dessa salutar provi
dencia na lei em elaboração, mas ella é da 
maior moralidade e da maior garantia.) 

E, finalmente, no paragrapho unico do 
art. 5•, dispunha o seguinte: 

«N<t execução deste artigo s .1 Pl'ocederá 
sempre, porém, tendo em vista a condição 
essencial de não preterir o sorteio de 20 lo
ter·ias ordinarias >~nnuaes desta Capital e 14 
mn.is, pelo menos, das que so destinam á in
demnisação de que trata o art. 14 da lei 
n. 3.349,d~J 20 de outubro de 1886.» 

As loterias dos Estados eram, pois, apenas 
toleradas: de modo algum, se sahirem do 
regimen da prohibição da venda. ellas pas
sarão ao do equiparação em direitos e rega
lias ás federaes. » 

A lei clizia claramente que ellas . ser iam 
vendidas, t r.ndo.se em vista a condiçcio essen
cial de mto preteril· as fecleraes. 

A condição G• elo cántracto celebrado em 
30 de abril de 1896 (relatorio de 1896, pag. 
276, ministro da fazenda Rodrigues AI ves) diz 
o seguinte: 

«A sociedade obriga-se a 1·eàlizar quatro ex
t?·acções por semana.» 

O regulamento determinava que em taes 
dias não podiam set· extrahidas outras lote
rias. O que, porém, de modo expresso evi
dencia o pensamento, que continuava a do· 
minar a anministração, de nã.o permHtir a 
concurrencia das loterias estaduaes ás fe
deraes , é que n, clausula· 11 • desse contracto 
(vide fls. 277 do citado relatorio) estabelece 
que: 

«No caso do Congresso prohibir a venda, 
nesta Capital, dos bilhetes de loterias esta
duaes, o Governo tem o direito de rever este 
con tracto para reduzir o capital e porcen
tagens excepcionalmente concedirlas á socie
dade, em attençã.o á concurrencia de taes lo
terias.» 

Este contracto, que foi apresentado no Con
gresso, nã.o soffreu impugnação. 

Antes, foi elle que serviu de base ao art. 24 
da lei de 10 de dezembro de 1896, que não o 
alterava sinão para a troco de novos onus 
augmentar·lhe o prazo. O contracto assignado 
a_3l de dezembro ·de !891, na clausula 4",. 
dispõe: 

«A Companhia terá o direito de effectuar 
quatro extracções por semana.» 

Camal'a. v . VI 

E o art. 6° do regulamento actual deter
mina: 

Art. 6. • ·As loterias,cujos bilhetes tiverem 
de ser venrlirlos no Districto Federal, fic>~m 
sujeitas á ordem em que se acharem inscri
ptas ou r egistradas, assignando-lhes o fi scal 
a dat::t e hora em que se deve proceder o 
sorteio, de accordo com os respectivos thesou
reiros, contractadores ou agentes, tendo em 
vista a comlição essencial de não as collocar 
em dia em que tenham de ser extrahidas as 
loterias annuaes desta Capital, não as prete
rindo, nem prejudicando as da Sanla Casa 
da Misericordia e E>stabelecimentos annexos 
do Montepio dos Servidores do Estado e dos 
Institutos dos Meninos Cégos e dos Surdos 
Mudos, garantidos pelo art.l4 da lei n.3.348, 
de 20 de outubro de 1887. Só em relação ds 
loterias elos Estados p .? derd h~wer SJrteio de 
mctis de ttmc em um dia.» 

De tudo isto deprehende-se que desde o 
Imperio as loterias fe(leraes tiveram certas 
vantagens quanto ao mercado da Capital. 
E isso o tem reconhecido tcdos os ministros 
de fazenda até hoje. 

Como porém, a Commissão entende que se 
deve distinguir entre direito de extrar.ção e 
direito de venda, como convém que as lo
terias estarluaes possam ser vendidas em 
qualquer difl. desde que se snbmettam ás 
exigencias legaes, a Commissão propõe que 
nas lettras a e b supprimam-se as pa,lavras: 
«e vendidas. » 

Desta fórma as loterias federaes terão qua
tro dias para suas extracções, as estaduaes 
dous, mas a venda de umas e outras far- se
ha livremente uma vez respeitadas as pres
cripções legaes. 

Desapparece por conseguinte a idéia odiosa 
do monopolio pela garantia dada á concur
rencia. 

E' certo que as loterias federaes ficam com 
certa preferencia, mas, além de que esse é 
o regimen de long<t data estabelecido, accresce 
que essas loterias teem pesados onus, distri
buem largos beneficios a um grande numero 
ele instituições especialmente da Capital Fe
deral, razão por que neste mercado devem ter 
preferencia. A providencia moralizadora está, 
porém, nfl. lettra c, que subordina todas as 
loterias á approvação do Ministro da Fazenda, 
que não admittirá planos que transformem 
as loterias em verdadeiro jogo do bicho. 
Os planos serão submettidos ao Governo, e 
todos sabem que isso obrigará os concession a 
rios a distribuírem em premi os a maior parte 
do valor total das loterias, reservadtiS a parte 
rlo imposto e uma parte razoavel e honesta 
de lucros ao concessionario e das despezas,-o 
que não se dá nesses planos feitos apenas 
com a ganancia do jogo e de lucros avultfl.dos. 

i~ 
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Emenda n . 24 

Ao art. s•-Redijn·se assim: 
NenbUIII bUhete de loteria. estadua.l ou !'e

dera! sera exposto a venda nesta Capital, 
sem que esteja convenientemente sellado, 
na razão de 5 % 5obre o seu valor, sendo 
appreberididos os que não as tivere1:1 nes tas 
condições. 

Onde convier: 

Só poderão ser vendidos nesta. Capital os 
bílhetes de lotel'ia que e:;tiverem 11as condi
ções estabel~ciilus pelo §lO do art. 24 da lei 
n. 428, de 10 de clezembro de 1896 . 

Ar t. Do imposto de 4 °/o arrecadado 
pela. extraeção das lotorias e;taduaes nas 
terças, qu . ..rtas, sextas e s!luba,lo,:, serit dis· 
tribuida annualmente, por trimestres ven
cido~, a quantia. de 800:000$ pelo modo se
guinte: 

Instituto dos Cegos e dos Surdos 
Mudos . . . ... , .... .. . .. .. ...... . 

Asylo de S . Luiz da Ve lhice Des· 
amparada .••....••. . ..•.•...•• 

Instituto dn Infancia «Moncorvo 
Filho:~> ........... , ......... ... . 

Montepio Geral dos Servidor es do 
Estado ..••. •• •••••. ... •..•...• 

Para. continuação das obras do 
edificio destinado á «Materni~ 
da.de» ........ .......... .. . .. .. 

Para o Instituto Profissiona l de 
Meninos (Ca:Pitn.l Federal) . . . . .• 

Para o Asylo da IoJancia Desampa· 
r ao a «Magalhães· Bastos» ..•...• 

Para a Polyolin ica Geral do Rio 
de Janelro ...... . · . ...... . .. . .. 

· Par a a Aca.demia Nacional de Me
dicina da. Capit al Federal. ...•• 

240: 000$ 

10:000$ 

15:000$ 

]00:00~'$ 

60:000$ 

30:000$ 

30:000$ 

lO: COO$ 

5 :000$ 

Para o Lyceu de Artes 
e Olllcios tle Floriano-
polis ...... . ... . .. · · • 

Para o Hospita l dG Cari-
dade ............ • ..• 

Para o Hospital de Blu-
menau. , ... , . ..... ,. 

5:000$ 

5:000$ 

5: 000$ 

Paro o Lyceu dQ Artes e OIIlcios 
de S. Paulo •. . .•...• . ••. . .. •.. 

Idemdn.Bahin. . . ....... 6 :000$ 
Para o Centro Operaria 

Benefirente tla. Bahia 
Iclem il Beoeticencia dos 

Funccionario~ Publi· 
cos da Bahi a ....... . . 

Para o Ho>pitnl de Ca
ridade de Goyaz • .... 

Idem r:ollcgio S<tllt' Anna 
\le Goyaz ...... •• .•.. 

Idam Hospital de Sabará, 
em Minas ...... .. .. . 

Idem Casa de Caridac1e, 
do Mar do Hespaohn. 

Idem Asylo de lnstruc· 
ção, de BarbacGna. ... 

Idem, idem Curvello, 
em Minas ......... .. 

Idem, idem de Sete La· 
gôas, em Minas .. .. •• 

Idem, idem de Pitan-
guy, Minas . . .. .. ... . 

7:000$ 

2:000$ 

10:000$ 

5:000$ 

3: 000$ 

3:000$ 

3:000$ 

2:000$ 

2:000$ 

2 :000$ 

15:000~ 

15:000$ 

15:000$ 

15:000$ 

15:000$ 

Sala das sessões. 30 de setembro de 1899.
Eugeaio Tourinho.-Coelho Cintra .-Tolentino 
dos Santos.-OtJidio A b1·antes.-Car los de Na
-uaes.-Augusto Se t>ero.-Oscar Godoy.-Etoy 
de Sn!za.- Lamcnha. Lins.- Ov.pertino de 
Siqueira. 

A emenda ao ar t. 8•, a Commissão aoceíta. . 
Ella. vem corrigir o inconveniente consagrado 
em disposição que a. Camara a.cceitou, contra 
o voto ila Commissão. 

15:000$ para cada u ma das c..tSas 
de misericord ia ou hospitees de 
cariflade dos seguintes legares: 
cidade de Campos, no Rio de ,Ta. 
neíro; E•pirito Santo. Ser gipe, 
Alagôas, Perna.mbuco,P;Ir ahyba, 
Rio Grande do Norte. Ceará, 
P iauhy , Maranhão, Pará, Ama~ 
zonas e :Mat to Grosso . ... • ..•... 

Para a Santa Casa, de 

A segunda emenda., a Commissão ju lga pre
judica.da desde que aconselllou a a.cceitação 
da emenda em que se autorizou o Governo a 

195:000$ regular o assnmpto do modo que mais oon'~>e · 
niente ju/.ga1·. 

Pelotas ... : . ... . .... . 
Idem, de Porto Alegre. 
Para o Asylo ·de Mendi· 

cidade, de Pelotas •.. 

Pa.ra o Hospital de Cari
dade, de Cor ityba .... 

Para o Asylo de Alie· 
' nac!.os .............. .. 

5:0005; 
5:000$ 

5 :000$ 

7:500$ 

7: 500$ 

Quanto a terceira emenda, a Commissão nã.o 
a.cceita. As importancias dos impostos de 2 a 
4 '/• são precisas ao Tbesouro. Depois, a e:x:-

15:000$ t racçã.o de lotetias esladuaes em quatro dias 
vinha. prejudicar as loterias !ederaes, preju
dicando o Thesouro, qua não receber ia o im
posto destas, prejudicando-o ainda porque os 

l t>eneficioB que as estaduaes iam . con ferir pela 
15:000$ emendA. s,•hem do proprio Thesouro, pois sa.

hem do imposto de 4 •;. que as loterias 
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J•nl''wt pr~H~~•tcmcntc. E' certo que naultima 
parte da NnHld:l •I ' sl!'ihm•m-.~e ''ct·.~a tle 800 
contos e:n hom~llci..,H. 111n.G isY'• ··~ fl!ito :i. cust:t 
d;L rcducç:"1o do illlimsto e tla concesoíifJ Lle 
qttatro t!iaa p.m1. <'XIt·ncç1io da~ h·tcr\aR cs~a
duaes. Ora, do duns 11ma: c.u e9~es qu:1t.ro 
tlias >ão dados com lH"ojnizo t!:t exlr~.ccão 1l1~s 
fedcrncs, ou não são. N" primeira hyp:J!he-;e, 
estas são prejndicatlas c impossível é •·ea.lizar 
a scrie de beneficios que razcm iJ. Mígericor· 
dia, ao Montepio o ao Lyceu de Artes e oflt
cíos, etc., além ne ser prejutlicado o Thc
souro. Na S8gunda bypothese, augmenta-se 
espantosamente o jogo, o que se faz é desen
volvel-o, é íi]festar o mercado da Capital de 
maior numero de loterias do que .Ft tem. Em 
ambos os casos é conveniente a rlljeição da 
emenda. 

Emeada n. 25 

(Caso seja. approvada a e•ncnda dos St"s. 
Eugenio Tourinho, Coelho Cintra e outros, 
sobre loterias). 

Diga-se: 
Do imposto de 4 °/, arrecadado, etc. 

~00:000$ em vez de 800:000$000. 

.Accrescente-se : 100: 000$000 destinados ás 
obras do Lyceu de Artos e Officios mantido 
na Capit:ll dJ. RepÜblica pela Sociedade Pro· 
pagadora das Bellas Artes. 

Sala daa sessões, 30 de setembro de 1899 
-Irincu Mu.charlo. . ' 

A Commissão julgou prejudicada a emenda. 

Emenda n. i!6 

Art. 9.0-Supprim!l.-Se, por já estar pre
visto nas disposições preliminares do projecto 
de tarifa ea discussão. 

Sala das sess~es, 30 de setembro de 1899. 
-Josd Mtwtinho.- Elias Fausto.- Alenca)' 
Amripe. 

A COm missão concorda. com a emenda. 

Emenda n. 27 

Ao art. 10.-Supprima-se. 
Sala das sessões, 30 de S3tembro de 1.899. 

-Pauta Ramos. 

A Commissão não concorda. com a emenda. 
Em tcdas as leis orca.mentarias se encontra 

tal disposição e ainda este anno'vem ella na 
propost11 da receita. e despeza. 

Si nã.o fôr approva,la a emenda. suppres
siva ao art. 10, queella sejl assim redigida: 

Contin11ar~o em vigor todas as disposiçõ~s 
das leis rlc orçamentos antecedentes, que não 
versarem sobre a fixação da. receita e despeza. 
sobre n. aut0riznção para alterar ou marcar 
vencimentos, crenr, reformar ou supprimir 
repartícGes e alterar a legislação ft'!cal e que 
não tenham sülo expressamente revogadas. 

Sala das sessões, :30 de setembro dé 1899, 
-Panla Ramos. 

A Commissão acceita. a emenda. Ella muda 
tl.s pa.la.vas augmentar-para alterar-e ac· 
crescenta. depois de relormar-« ou suppri
mir.}>- Não ha iuconveniente algum em 
taes modificações. 

Emenda n, 29 

Na. vigencia desta lei 1l.cam '(lrohibidos os 
chamados pagamentos por encontro de con
tas, feitos a.o Thesouro Nacional por esta.be
l~cimentos bancarias e:n dívida para com a 
Fa.z~nda Federal, sendo Yedado a.o Governo, a 
pretexto de amortizar esse debito, adquirir 
edificios,embarcaçlles ou outras propriedades 
a cargo dos mesmos bancos. 

Sala. das sess1íes,30 de setembro de 1899.
Galeúo Carvu.llwL-Barbosa Limu., 

A Commis:são não acceita a emenda. 
Sendo o assumpto de grande revelancia, o 

relator do parecer procurou conhecer do 
Governo o seu modo de ver sobre a. conve
niencia. (la acceitacão e ouviu a informa
ção de que a emenda vinhit contrariar as 
intenções de Governo com o fim de ir redu
zindo os debitos dos bancos para com o The
souro sem, todavia, causar abalos aos mes
mos institutos de credito em período de crise, 
como o que vamos atra1•essando. O Governo 
em todos o3 accoruos feitos, tem procedido 
com o maior zelo e cnídado, acautelando os 
interesses do thesouro, ja acceitando o que 
convem e pode com vantagem se:r acceito, 
ji\. mandando proceder a rigorosas e cuida
dosas a valiaçõ~s. 

Emenclu. n. 30 

Artigo additivo: 
A Sociedade Propagadora das Rellas Artes 

e dispensada do P.agamento do fôro annua1 
pelos terrenos que, no Districto Federal, 
occupa. o edi.ficio do Lyceu de Artes e ·officios, 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:28+ Pág ina 50 de 58 

140 

E' igualmente r-:Jleva.da do rJago.mont.o do~ 
fóros atrazados, que porventura esteja. d•~
venào. 

Sala das sessões. 30 de setembro de 180\).
Irineu Machado. 

A Commissão acceita. a emenda, visto como 
os direito$ ou tributos provenientes desse fôro 
J.Jertencem á União como proprietaria. do ter
reno. 

Está certa a Commissão de que a uma insti
tuição como a. uo Lyceu de Artes e Officios, 
que honra este paiz, que presta úS mrüs rele· 
vantes serviços á ínstr-ucçã.o do proletaria•lo, 
a Camara não recu;;ara o que pede, insigni
ficante auxílio a uma instituição que e entre 
nó,; a prova de que pórle e vale a inicia ti r:t 
individual quando posta. em acção por homen~ 
àe coração e de Y011tade. 

Emen~as H • .'31 

E' o Governo autorizado a admittít• :i cir
cubçiio bilhetes posta e~ (cartc 1->o.~tale) de 
industria privada, guardadas as disposições 
regulameutares, relativas aos bilhetes-pos
taes officiaes, sa!vo na parte concernente á 
càr do papel e da tinb de imrJressão. 

Xste.s bilhetes deverão ter as dimensões de 
Qm,l4X0'",09, no ma:ximo e om, 12X0'",08, no 
mínimo e a consistencin de bilhetes-postaes 
officiaes. 

Poderão cantor no anverso os mesmos dize
res dos bilhetes ofil.ciaes, e no verso, vinhetas, 
impressões, gravuras, cbromos, etc., sendo 
porteados com sello adhesívo do Correio, cor
respondente á tax<L respectiva.. 

Não será permíttido o uso das armas t1a 
Republic",J.. 

Sala das sessões, 29 de setembro de 1899.
Calogeras. 

A Commisslio acceita a. emenda. A provi
dencia nella consig-nada Pstâ adaptada em 
varias paizes e como esses bilhetes pagam o 
sello devido, é de ~t\recer a Commissão que 
seja acceita. a emenda. 

Eme11da n. 32 

zendo }lara tn.l fim 11equíslçii.o de uma ilha 
situada no ancoradouro doR navios morc1nles, 
preparada. para. esto serviço. 

O preço da acquisiçií.o da ilha. sar1i. pag-o 
em prestaç~es annuaes, com 50 'I· do pro
dueto da taxa arrecad1.1.du.. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899. 
-P,tttla Ramos. 

A Commi~sã:o recusa a 1" e acceíta a 2" 
em~nda. 

Rea1mentB •! uma. necessidade a organiza· 
~ã.n :lo serviço 1le intl:.tmmaveis e explosivos, 
c!lD.n~.11;d o pa1 a o The;;ouro a renda de a.J•ma.
z~: ,: •. ;(c·n~. que sobe a milhares r1e contos, 
rc1Hl:l. c"<a que é percebida por particulares. 

l'j,j tle kcr·ozenr:, foram deposí tados nos tra· 
piciws partkul:1res em 

18\H............. 284.149 ca.ixas 
[!l(15............. 3:{8.520 » 
18!1!.! ..... ........ 3í0.34l » 
J 8\Ji . • .. .. . .. . .. . 234. ll6 1> 

Tota.l. ........ 1.~67 .126 

Ou a media a.nuual de 316.781 c~ixas. 
Supponrlo que o Governo cohre a. taxa de 

500 réis por volume e que as 315.781 caixas 
se conservem um mez mt dh1s nos armazens, 
teremos a renda annual, pu.ra kerozene, de 
mais de 158:000$000. 

A Cornmissão acceita a emenda additiva 
rAjeitando, porém, a primeira, porque, si o 
Governo não usar rla autorizaçã">, não tem 
logar 11 arrecadação de 200:000$ de que 
trata a I• emenda. 

A Commissão julga de alta conveniencia 
afastar da. cítbde os deposítoa de generos ín
fiamrnaveis e isso é f,tcil em uma bahia como 
a do Rio de Janeiro, onde ha. ilhas que admi· 
ra velmen te se prestam a esse mister. 

Emenda n. 33 

Onde convier : 
Na vigencia desta lei é o Governo auto

rizado : 
I. A estabelecer nn. Estrada de Ferro Cen

Armnzenagem de in:tlammaveis e explosi- trai do Brar.il tarifas especiaes de expor-
-vos, 200:000$000. tação com fretes fixos e protectores da pro-

Aoorescente-se : 

Sala. nas sessões, 30 de setembro de 1899 __ ducçã:o nncional, especialmente para os ge-
ner!'- alimenticios. 

Paula Ramos. L. Adaptar nos trens expressos ou de 

Additivo: grande ulocida.de, para os generos de facil 
dete1·ioraçã.o ou que por sua natuNza re-

Fica o Poder Executivo autorizado a orga- queiram transporte rapido, bem como para. 
ni:~:ar, no exercicio "Vindouro, o serviço de os animaes, os fretes actualmente fixados 
deposito de inf!ammaveís e explosivos, fa- ,para a IJcquena velocidade. 
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JlL Reduzam-se do 30 •f., os f'retes sobre o j Emenda n. 35 
ca11l llr!spachado ern l)~taujo.~ quo nilo gozem . 
rln fa\·m·es es1..,ciacs. .companhms de Segui·os-Em v u:r. de 8 " /o-

Sala do.s sessõ ·s, ':!!! dr• sctP.IIlb!'f) de JllOO,- d!I(O.·!!O: 25 •f,. 
CrqUJ;•tino de Sigv.f!i>'a.-Gflr•çalv·~ llaH,,s ,- ~ula t!a.s sc,sõel!, :10 de setembro de 180:J.-
Edua1'do P ime,.lct,-J,mJ ]]o;•íf'acio.-Pad•w [,·meu lrlacha,~o. 
Re~ende.-1Jde(o129o Alvim. -Al(redo Pii1to. 
-Antero Botelho. - Rotlolpho Paí:wzo.-.Ta<ío 
Lv.i::. - Monteíro de Barroi.-Jferwiqv.e Ya:: . 
- Rodolpl;o Aúrcu . - Francisco Veí[Ja. -Fe;·. 
rcira Pires.-AI~aro Botel/lo ,-AI!!J<~sto Cle· 
t11enti1W. • 

,, coremissiío não G.cceita a err:enrla , ap,,za.r 
de r<:co.lhc~er •1ue consigm\ i1iea uprov•;l
tavel . 

Em mo.:s de um par·ec.er e em mais de U!i: 
asnimpto ~obre tarif,,s de c~tradas de fer·ro,' ~ 
Camara t r.m li r •atlo a uoutrina de que a al · 
teraçãu e conl'ecç;.i.o de tarirus. uma \'E!Z e5ta· 
l,el•2c<das as bases pr~lo Congresso, é atlri:~ui
ção do l'ot.ler Execu tivo. Só esse, conhecendo 
bem o movimcnt.l tias ví:>s f<~n·cas <!o Estb.do, 
o seu trafego, pôde regulat· o. que~tão de tv. · 
rifns. 

Como, pcr~m. a emenda r: stó. em fol'ma. de 
autoriz:tção, a C,•rrmli,siw níLo ve;·ia incor.
veniente em sua acc~ítação, pois nã4) ha re
ceies de perturbar-se a vid<\ de nossas vi:.s 
ferreas alterando as condições de sua receita 
de moclo a prej uuicar a renda. a arreeaúar, 
desde que o Governo vae ser juiz, sinão fôra 
a questão de principios, já firmados em mais 
ele um parecer. 

A Com missão d .we declarar, porem, que as 
providencias consignadas são u teis e por isso 
a.credita. que o Governo as porá em execução 
desde que de !I e é a. competencia pa.1·a a.ltemr 
tarifas. 

Emenda n . 34 

Accresc3nto-se ontlc con>ier: 
Sã.o isentos de direito 20 v~gõe~ · p~,ra 

tran5porte dn gado, irnporta<los pela Compa
nhia Brazil Great Southe1'1~ Railt~ay. 

Sala das sessões, 30 de setembro de 1899.
Victo!·ino Monteiro. 

A Commissão não acceita. a emenr\1t. Em 
virtude da elausub XI do art. 3° da. lei 
n. 559, de 31 da dezembro rio 1898, é conce· 
dida. isencão de direitos de importação para 
macbioismos e material importados para a 
construcção de estradas de ferro. 

Orn , a estrada em questão adquiriu du
r ante a construcção o seu material e si hoje 
,julga conveniente 11dquirir mais 20 vagões, 
deve fa.zel·o sujeita aos direitos, pois o inter
esse é da propria estrada, a lém de que im
porta. um dever a.ftm de at tender ãs necessi
dades de seu trafego. 

A maioria ela 0Jmrní~são não aeceita a 
em'3nrla nos termos em que está. redigida . 

Pensa a Commis5ão que é necc,ssarío sub
metter as compa.nhins de ~egurus maritímos 
e terrestres estrangeira~ t\ uru regimen qu e 
não anníquille as companhbs nacio'na.es su
jeitas a. um sem numero de impostos dív!lrsos 
de modo que niio podem concorrer com as 
congeneres e~trangeiras. 

A Camara deve ter em consirlcração :~. idéa 
,tP. que as co!npa.nhías estrangtliras dessa 
ord~:-m qua aqui funccionam, fazem a. ll:·ena
gcm d" la!"gús capit>~es n3.donacs para o 
e>trl.ngeit·o e isso nos é prejuàiciul e dil:ecta
menlc;, va.i concorrer para. a má situação 
camhía.l que temos. 

A Commissão l•rop5e, poi~, o seguinte sub
stit uti>o: 

Eleve-!'re de 8 °/0 a 15"j, o imposto d.~ sello 
fobr e o valor do premio annual das apolices 
tJ ,~ seguros terrestre:; e marítimos ~míttidos 
por coru p:\nhias qua não teaha.m séde no pa.iz 
e nas respectivas renovações. 

A Commi!são julga aio da. de seu dever pe
dir á Camm·a a approvacã:o das seguintes 
emendas: 

Emenda n . 36 

Ao art. l", n. 20, accr<"scente-se - exce
ptuanõo do imilOsto os bilhetes de pequeno 
cu:;to, até 500 réis. 

A emenda. acima. é necessa.ria, pois o trar 
fego das estradas de ferro entre estações ac· 
cusa. uma dimsnuiçã.o espantosa , devido, não 
a.o preço do bilhete, mas sim aos impostos que 
elevam o custo do bilhete de modo despro~ 
p:JrcionaL 

Emenda n . 37 

Ao art. 1•, n . 26, accr.escente-se - isentos 
os despachos nas estradas de ferro, inferiores 
a 2$009. 

A emenda é r3zoavel e justa. Ao preço de 
2$. já o sello do papel corresponde a. um 
imposto de 10 •; •. 

Emencla n. 38 

Fica elevada a 1 /2 •/. a taxa. de 1/ 4 a que 
se refere o art .. 108 do regu lamento appro
va.do pelo decreto n. 9.370, de 14 de feve
reiro de 1885. 
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A Commissão acha necessaria a e:.menila,' os alylos aqui {undad~s. pa1·a a S cmta Casa 
pois a taxa de l/4 não paga tlS ll!>~pc?.as com da 11l.'i<crico1'dia, oqHi estabelecida , ptu·a a Po· 
a. ~enovaç~o elos títulos extraviados. /icli; ;ica, que a <'Ste po~o prc.<ta os mais aui· 

Sa.la. das Com missões .. outubro de 189íl.- [}>10/~dos servíçv~, pa1•a o Lyceu ~e A1·tes e 
M~y 1·inh, presidente. _:Sc;·.:edello 0 or1·r.a, re- O/fie lOS qv.c aqtn educa o p1·ol~carwdo, fJa~" 
latJr.-Alcindo Guanaua1·a.-B·ueno c!e An- e~ses ctsylos ~uc_a.co!h~m ~s o1·plwos das fa11H• 
àro.ria, com restricções.- .1v.,auseo Monte- l•a.s 21w a~"" vtvem c rcs!dcm. 
negro, votei contra. as letr.-:ts a e b da Argumentava S. E~. a favor da proroga
emenda. n. 23 e contra :1. ementi:1, n. 35. - ~ão com o augmento de 500:000$ cc onus á 
Marçal Escohr, com restrkções . - J;Uo Pc· Companhia Nacional de Loterias, :para a.ppli· 
çanha; .-C'r..Zog-:ras. - A ugtrsto S Jçcro, vencido cações de caridade. 
quanto ás emendas spl·esentadas pelo Sr. Como não acccltnl' 11g0la que, sem novos 
Eugel'lio Tou ri!1ho e outros e o Sr. Sel'zEXlello favores, sem prorogação, ~em ~e ferirem di· 
Corrêa, ambas referentes a lotel'ias, por ser reitos adquiridos, so tirem, não 500, porém 
favora.vel ã. primeirá e contraria á segunda. SOü:OOO$ para a> instituíçoos de caridade 

Voto a favor da. emenda do Sr. Eugenio rlaqui e dos Estados, alliviado por esse modo 
Tourinho pelas segu intes razões.: Elle a.b· o orça.mento da desper.n. ? 
solu tamentc não inclue a proro)':nção do con· Aecresce que par ;\ ~e conseguir esse resul· 
t!'3cto de loterias, contra a qual mo tcnllo l:\do, basta. que se respGite a. legislacã.o e.m 
batido, uam mesmo sob a fürma de autor i· vigor e o veto ex presso nominalmente pela 
7.:tÇ':iO, que já >;~J •liss!) ser tlc vontade do Go- Camnt·a.. contra nüo só ll. prorogação co1uo ir. 
verno, quando a;;ora, que con llecew.os o (JUe cousigna~ão de noves favores às loterias, fa. 
a res1•eito ú o ,·eu pemamt·nto, vc-se elle vores propostos novamente na emenda do 
diametr<tlmeote oppo,to . Sr. Scrzedello Correo., 

W o quo re t1cf'reh~nde dos ~eg~intQS Com a approvação da cm~nda llo Sr. Eu-
pcriOdos, q~c. tramcre,·o do relator1o '~o "enio Tourinho, o imposto de loterias ren· 
11lustrado M;mstro da F~;.cnda, t;;lv-cz o ln!l.t;; derâ, não 1.000:000$, como está no projecto 
be_m.vensado de quant.o,; tenham apressntado da. rec i~ita , porém 4.000:000$. além dos 
mm1stros d~ssa. pasta: 800:000$ a mais distribuídos em beneficios de 

« Por mais lle uma fei!a, longo reriodo de caridade. 
mais de meio seculo, que t :mto é o t empo de Nenhuma rDzão, pois. de ordem publica ou 
perma.nencia. de tão prejurticia\ instituição, de ordem moral, J;;Óde determinar a rejeiçfio 
t em o Governo solicitado do P oder Legisla· de tão salutares medidas, como as que a 
tivo medidas, não só repres~ivas ao seu as- emenda contém. 
sombroso de~13nvolvimeoto, mas tamtem e Si se argumentar que a Companhia. de Lo· 
pr_incipalmente golpe decisivo, que a exter- t er ias ~a_:iouaes ver-se-ha obrigada a. pedir 
mme de vêz. a rewsao dr: seu contracto, porque será 

Esse mesmo desejo de extermínio a tão batida em concurrencia, e isto pelas que 
devastador cancro social ex iste no meu pagam ao Thesouro o dobro do que ella paga, 
espírito e existirá. no de V. Ex . que, por t ant<> melhor, porque teremos então de mais 
certo, reelama.rã. co Congresso Nacional cner - cedo dar o go~pe decisi-vo contra. a instituição, 
gicas providencias para sua extirpação, sem o perigo das indemizações para o Estado. 
si não immediata, porque ha. direitos adqui- Infelizmente isso não se dará, não podemos 
ridos a respeitar, pelo mez:os em azada. op- esperar t.al resultado, porquo os seus lucros, 
f Ortunidade, que com c.dma e criterio de- mesmo com a approva~ão da emenda con· 
verá ser fixada pelo patriotismo dos l~la- tinuarão a ser grandes, como se pédo depre· 
dores da Republica.» bender de s.eus balanços. 

Não se podendo, como não ~e póde,extirpar, Sen~o assim, J?OiS o contrario nioguem 
de momento, sem -graves prejuizos para 0 podera demont;rar, que separemcs do mal que 
Thesouro, provenientes das inclcmnizvções . fazem as loi.orJas a p~quena van~agem que 
que teria de p~gnr, pela cessação dos rendo- [ ell(ls podem l1ar-o rmposto ma10~-e que 
sis simos negocias que faz com o actual con- pa :rt~ ~este .volte ao povo em ben~fi~1os a In-. 
tracto a Companhia ele Laterius, 0 que se stttmçces pws, de caridade e de ensmo. 
de-ve fazer, como muito bem disse o bourãdo A emenda do Sr. Eugenio Tourinho, que 
relator da Receita, é tirar da lama d~ jogo, em grande :pn.r·to não é si não a consignação 
do pantano das lolerie<s, todo o beneficio que na lei da receita-dns medidas approvadas 
fõr possivel, criaudo-lbe onus em bem da pela Cn-mara. na segunda. discussão, e que 
caridade. deixaram de ser completadas na redacção, 

Muito bem disse S . Ex. quando declarava estabelece mais a. probibição da venda de 
sm· ra.:~:oavel que tivesse preferencia no mer· bilhetes que não estejam competentemente 
cndo da capital a loteria que concort'esse para selladoe, e tambem a daquelles que não es· 
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tejam nns condições estu.bclecicia.s na lei para 
sua coafeCI;ào. 

meado por ;tviso n . 10i3, de 26 de outubro 
de 189~, o co:Jsiderando : 

Voto. pois, a. favor da. referida. emenda . 
Quanto ú. emenda do Sr. Serzedello Corrêa, 

quQ reveste uma fórma. nova de autorizaçuo, 
pois autorizando o Govl3roo a regular o ser
viÇO de loter-ins como ju?oa;· ll!aÍ$ cGI'l1lBniente, 
estabelece, entretan to, como deve essa. regu
lamentação set• feita, voto co:.tra, porque ella 
contém as disposições quasi completas-as 
capitaes pelo menos-dos rejeitatlos artigc•s 
8• e 9". 

Alter a o actual coutracto lle loterias fe· 
dora.es, sómeute com a. concessão de novos 
favores. 

Não póde o Goveruo preferir a uma auto· 
rir•l.~.ã.o ampla. para. regu lamentar tal serviço 
essa que conlém n. emenda, com 1·est ricç!les 
que f a voreccm uma companhia, augmen ta.udo 
favores ao seu contracto, j:i. de si extL·aordi· 
naríamente vantajoso. 

O pensamento do Governo ó conltecido pelo 
luminoso rela.torío tia Fazenda .ê parece uma. 
garantia . 

E' com mais calma que essa questiío deve 
ser estudada ; não sera na onda. de interesses 
contrariados, que elln. tem levantado, que se 
ha. do encontrar a sol ução verdadeira . 

Confiante nos intuitos nobilíssimos do Go· 
veroo, que guarda. a preoccupação de apres~ar 
a e:r:ti?"lX!.ÇÜO elo de~Jastadot· cancro social, ml· 
norando os males que o mesmo possa. causar 
antes de conseguido aquelle resultado , acho 
que o que seria. ra.zoa.vel era uma. emeodn, 
que nenhum limite creasse na r~ulamenta· 
ção do servico de loterias á. ~~o cçao benefioa. 
do poder publico, concebida nos seguintes 
termos: 

«Onde convier: -Fica o Poder Executivo 
autorizado. a. r~gular como j ulgar mais con
veniente o serviço de loterias federa.es e esto.
duaes no Districto FederaL » 

N. 142 A-1899 

Pa1·ecar sobre a emen&' offiJrccida na 3"' clis
cussüo do projccto n . 142, deste anno, que 
autorüa o P ode1· &ecwi~o a abrir ao 
lllinisterio da Jusliça e N egocias Interiores 
o credito de .27:000$, s!lpplementar à 
r ubrica. n . 37- Corpo de Bombeiros - ao 
art • .2• da lei '~ · 560, de 3t de dezembro d e 
1898 

Presente á. Commissão de Orça.mento a. 
emenda. do Sr. Rodrigues Lima. ao projecto 
n . 142, de 1899, para. que seja autori:sado o 
Poder Execut ivo a abr1r o credito de 8:000$ 
para indemnisar ao Dr. João Paulo de c~r
valho das despo~s que fez naEu:rop~t. quando 
desempenhou a: commissão para que toi no-

Que r ealmente por acto do Ministerio do 
Interior, em cata. de 26 de ou tubro de 1894, 
dirigido ao dí!'eetor da Faculdade ele Medi
cina desta. Capital , foi encnrrega.do,de accordo 
com o art . 40 do Codigo de Ensino, o Dr . João · 
Paulo ue Carvalho de proseguir na. Europa. 
em seus estudos de psyr·hologia e:xperimenta.l, 
afim de que venha essa materia. a fa.zer 
p..wt.e do curso t\e physiologia abi professado; 

Que, comquanto consta;;S:e do orçamento de 
1894 a consignação de 8: 000~ p<tra. .viagem 
scinntifica. de um lente da reter i.ta faculdade 
<L paiz estrangeiro, ficou esta lntac:ta ; 

Que, finalmente, o art. 40 do Codigo de 
Ensino dispõe quo, dada a nomeaçü.o de lente 
para Yiagem de instrucç~o. ser-lhe· hão conce. 
didos os meios n~ccsao.rios a sua subsiste no ia, 
transporte e pesquh as, o <J Ue não tbi p rati
cado, mesmo posteriormente ú nomeação, 
em hora fosse o pa gam.~nto solicitado pelo re
ferido doutor em jo.neiro de 1805 ; 

Pat•ece á Com missão que, haw;udo sido pre
enchidas n;t designação t odas as formalidades 
eJ:igi<.lus pelo art. 40 do Cooigo de Ensino, e 
dar-se a cil•cumstanci;~ de consignar o respe· 
c ti vo orçamento verba parn tal despaza., a. 
emenda está. no caso de ser acceit.a. 

Sala das commissões, G de outubro de 1899. 
- Mayrútk., presidente e rela.t.or.- A ugusto 
Seeer:~.-Bt~cno de Andraàa.- Alcindo Gua
nabara .- Ser::eclello Corrêa.- JiarçaZ Es
cob,tr , 

EMENDA A. QUE SE R.EFERii! O PARECER SUPR.A.. 

Accrescen te· se: 
Art . Fica. o Poder Execu tivo autOrisado a 

abrir ao Mini.sterio da Justiça. eNegocics 
Inter iores um credito e:xtraord inarto de 
8:000$, pare. indemnisar ao Dr. João Paulo 
(te Carvalho, lente de physiologia da Faeul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, das des· 
peza.s que fez na Europa quando desempe
nhou a commissã.o para que foi nomeado 
por aviso n. 1673, de 26 do outubro· de 
1894. 

Sala da.s sessões, 9 de Eetembro de 1899.
RodrigC'es Lima. 

N. 14.4 C -1899 

Pa~·ecer soore as emenda$ offerecidas pti.1'a 
3 • discussiio do projecto. n. 144, deste an110, 
quo fla:a a despeza do Ministerio d a. Fo.:renda 
para 1900 

Vem a Commis~ão de Orçamento interpar 
sett patecet• sobre as emendas apre13entàd.aa 
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em 3• di~cussão do pr<~jecto que 
peza do Mi nistcrio da Fazenda: 

fixa. a des- ~ as reconhecidamente insel'ví v eis das Alfan· 
degotS da. Ba.nia e Pernambuco. 

Do Sr . Affonso Costa: 

Continúa a pensar a Commissão niio con
vir e;pecitiaar a verba vota-ia e m 2• dis
cussão, para acquisição de utensis e appare· 

Ao n. 33, do art. I •-Obras , etc. : - accres
cente-se no fim:- sendo d~stinatlos a obras dtL 
Alfaodega do Hecife. 

lbo.~ necessarioil a descarga nas Alfaudegas 
do Estado, nentr·o d ; ~ verba votada, e a admi· 
nistraçã.o n.ttendE'I'lt às exigeocias mais pzl
pitantes do ser viç'J r.ublíco. 

A C{)mmissão j á notou a !oconveniencia de 4" 
taxativamente detalhar a applicaçâa dn. verba. 
destinad:l. a. obras nas ,. lfil.ll'legas, cumprindo Do Sr · Coelho L\sb-1a: 
ao Goverr:o, no. impo>~iliílidade de ~atisf:tzer Ond() •:or. vi<H': - Cc.n tinúa ~111 vig-o!' o 
todas as exigen(!ias do "e~;·iç(J , emprehP.nrleP art. 1 O 1!:1. lei 11 . 3Li0, de 31) d e dczembr•) 
aquellas cuja in;vliabilidade e nere~~idad:;~! de 18()5. 
forem impo~tas pelas circum.;tanoias. I Em ..,·i strt. rlas ra::ve;; e:<poslas pelo i\li ni~t0• 

Em vista deste (:1'~te: io que ~e t raçon1 não jrio d:~ Fn::llda .. •ro s;~ l'elatorio, concordu. a 
concorda a Commr,;saa ~om a appr•ovaça.o ua. Commiss~o ~>om <t approva~l!o da emeuda. 
emenda.. 

Ihls Sr~ . Paula. Hn.uos e Pedro Fencira: 
Do Sr. Ccélbo Cir.tt c.: Art . ;;: ·, u. ";': -- !,cc:•o:s;:cat<!·Se i>>· fine: -
N. 35-Rubrica-O:J!'.lS: l c a !tl.z~r a ;,crp; isi :;ão du 1lou~ cscalerc:; pnra 
Suppri!!la-se a verba de 200:0 .':0$ ,1 m:..Is as.:\1~~:; d ~ Rendus .. :tl J, ,ndegarl~s t.le ltaJahy 

elo qne pEdi u 0 Governo, e redija- oe 0 quadro c S . I<rancuco, om !:ihnt'l Ca.that·ma.. 
da ta.bella do ~eguimc "::;.;lo : Sem co:lcc·rdar .::or.1 :L pr:~tenção dos au· 

Concertos dos :;.rm::u._,u, da 
Alfh.nuega do Rio de .~;lr.eiro 

Concertos de Ilha Fiscd . . .• . 
Para as obras àas Alf;·ndr:g::t s 

do Recife, Bahia, ! 'am c 
outr as, e De!egacia·s ;~iscs..:?s 

tores da em :: nda dt: coHocar entre as autori-
30, ooo;:;ooo zar;lies M G: .. ve~no .. a tte lazer a. acquisiçã.o a. 

· que se r Erer3 a emend<t, a Commis;ão devr;, 
20 :000$000 no entrcr.an;o, d ec!ar.w que as duas ,\lesas de 

ltaj~hv e S . Fl~,\~Icisco prc'lisam J'eo.lmente 
doS dotls esc~lel'es cobita.llcs na medida apre-

350: ooo~:OOO sentada.. 

Total. . ... . ....... . .... . 400: O!JO.~OOO 

Coherente cGm o critc rio qne tem a,;,,pt:, do 
e desej'!l.ndo concurd:: l' com a er~ononu • ,•tu· 
.Posta pelo autor da omt'>ntla. propüe ''· .:r.m:.· 
mi>são a seguinto emcu•.l::l snb~ li ~utiva: 

N. 33- 0bJ·as : Re Jij;;..;:e (:S>im: 

Dos mesm·JS scnbor11s: 
Art. 1' , n . 33; - Redija.se assim: 

Obras. a.ugmentada.a de 200:000$ p~ra oc
correr âs obras e me!horament:>s impre3cin· 
diveis e ina.dia.vc>is nas Alfandegas cos Es
tados e acquisiQiio de dous cscalcres para o Obras do Ministerio 1 ia F:.zenda 

na Capital Fed~r:t l ... . . •.. 
Obras do mesmo míni~tel'io nos 

60 .(,0,~ ... 00 serviço ela~ Mesas de Rendus de S. Fran~ 
• · '

1 
,... i cisco " Ita,iahy, em Santa Cathsrioa., 

E~ta.dos .•••. . ..•.. . .. ..... 340:00'}1:000 l 600:000$000. 
____ .:__ Pensa a. Commissão que a o.cquisiçilo de 

4.00:000$000 dous esealeres para as Mesas da Rendas de 
S. Francisco e Itajahy, fica mal collocada. na 
rubrica. - Obras - muito embora. concorde 

Tota.I. .. . ..... ......... . 

Dos Srs. Coelho Cintra e Neiva : 
Ao n . 16:- Que sommaem ...... .. .. .. . 

com a necessidade que a emenda. pretende 
remediar . 

(:-\lfandegas):- Da verba destinaria ~ acqui- Do Sr. lrineu Machado: 
s1ção de utensis e a.ppa.relh os necessar1os para . 
a descarga nas Alfandegas dos Estados, des- _. Onde conv1er; - Accrescente·se: 
tinem-se 13:884$ para a acquisiçã.o de ba· l Art. O Governo fica autorizado a m&.n
lanças de divet-sas pesagens para. substituir dar pa.gar pela. taxa de estatistica, para. esse 
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IIm creacla no exercício de 1898, o apanha- I pagamento das ditrerenças de vencimentos 
mc;nto dos despachos de importnçíM> para a durante o tempo de inactivida.tle, calculan· 
confeccão dos mapp:.ts estatísticos dos annos do-se pela tabella minima de comn>a.ndo. 
d~ 1894 a. l8\J5, s.erviço de que fol'a~ incum- Sobre a verdadeira extensão dos favores 
druos, em cumprl,~e!Il~ da lc! n. 428, de. 10 concedidos ao almirante Jeronymo G<>nçah·es 
dcdczembra~e lfloG, os empregadesda. Alf,tn- pela ld n. 199. de 30 dejnnho d~ 1804, pro· 
dega tla. Cap1tn1- J nunciou-se o P.ooer Jutliciario, de'Tídamente 

A t RXa. de estntistic:J. :t que se refere a lei 1 provocado pelo me5mo almirante Gonçalves. 
de I 808 não podia. ter sido crcada par a ; r~sta oecisão foi contr·aria ao que determina. . 
custeiar um sel'Viço det'o;rminallG pela lei de ! esta. emenda.. 
lO de dezembro de l89G. o penso.mento do : O nlmirtlnte Gonçalves impetrou do novo o 
Iegishrlor croa.n:lo a t :1xa de estatísticas foi pronunciamento da. Camara, estando a ma· 
dar elementos para o estabelecimento systc- teria. sujeita ao estndo da Commi~sã.o de 
rnatico e r-eg11lar do serviçQ de estatística em Constituição, Legislaçã.o e Justiça. 
tmlns as alfandegas e mais repartições. A Que1• se pense que o assumpto está. sobara
cmrml!a. portanto , não oberlece aos intuitos nameute deci,litlo pelo accórdão do Suprerr.o 
do legislador• quando creou a tun a que elle Tribunal. qnerse julgue possível que o Con· 
se rcrere. Pensa, pois, a Commissão, que a g1·esso interprete a lei n. 190, é ''!aro que a. 
emenda eleve ser rejeitada. questão não ú sufficientemente liquida para. 

que se trate sóment" de abrir creditas para a. 
execução da supracitad,, lei. 8' 

Do rel~tol' da Commissão: 
Ao art. 2', n . 8: - Accrescente Ee: e de 

sello. 
Est:t emenda vem complelat• a medida con

tida. no n . 8 do art. 2• do projecto e fllnda·se 
nas razões jà expostas no parecer cem que a 
Commissã.o justificou em 2" dis~.ussiio a pró· 
videncia a que se relere o projeoto. 

Opina., poi8, a Commissão pela. approvaçã:o 
da emenda. 

9> 

Do Sr. Calogems: 
Ao ar t . 2•, n. 8-suppt'ima-se . 
Desde que a Commissão julga deveram· 

pliar a U.ísposição do art. 2 '' n. 8, e ohio 
que não póde eoncol'dar com esta emenda. 

10" 

Do St'. I t·ineu Machü.tlo: 
Art. O Govemo mandal'á. entregar â. Cnsa 

da Moeda. to·lo3 os canhões de bronze im
pre;ta.veis, afim de aerem aproveitados na. 
cunhagem das moedas de n!kel e de broru:e. 

A camara em projecto que se acha no 
Senado, (leu destino ao material !nsarvivel 
pertencente ao Mhlister io do. Guerra, por isso 
a emenda. que se refere a esse material, não 
p óde ser approvada . 

11• 

Do Sr. Barbosa Lima: 
Accrescen te-.se: 

· Po'l' iS>O a Corumi~são ern su:~. maioria não 
julga conveniente a a.pprovação da. emenda. 

Do relator da Commíssão: 
Ao art. 2°, accrescente-se: 
E' o Governo autorizado a vender os pro

prios nac!ona.es, mediante concurrencia. pu
blica, podendo applicar o seu prodncto á. 
a.cquisição do3 que precisar para. o serviço 
publico e Íl conservação e recoust rucção dos 
existentes. 

Aos Estados e municípios esta venda po
derá ser feita independente de concurtencia. 

E' a utorizado o Governo a entregar aos 
F..sta.dos os proprirs nacionaes em que func
ciona'll os respectivos poderes executivos es· 
taduaes. Poder á t ambem o Governo receber 
por t roca, com os Estados e municípios. n> 
edificios que convenham aos ser víoos fe
deraes. 

Esta emenda dã outra fórma d meiina jã. 
votada pelo Congresso e que a Commissão 
reputa mais conveniente. 

Por outro l ac:o decide de vez a questão 
relativa aos pr <'pr ios ·em que fQOCciouam ·as 
governos estaduaes e que, por q ua iq!ler ti
tulo, ainda estejam arrolados entrEl os bens 
dil. União. 

Tambem a emenda torna. mais facil a troca. 
entra a União e os Estados e municípios, de 
proprios que lbes convenham. 

Por isso opina a Commissão pela. nppro~ 
vução da emenda. 

13• 
Art. Para execução da. lei n . 199, de 30 

de julho de 1894, fica o Governo autorizado a . 
abrir o credito n.ecessario par"' efrectuar o 

Cawarn V. VI 

DD relator da Commissão: 
Accresceute-se: 
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· E' au torizado o Gove~·no a. ~' nnulh\r todas 1 orç:lmento . Quando ventilar-se tal reforma, 
as apolices existentes u o Tllesouro o n. elle será oce.\sião tle tratar da medida cogitada 
rertencente~, oriunda.;; dos last ros d eos banec~ n;~ emende.. 
emissores . 

Existem no Thesouro a:polices oriund:JS dos 
lastros d•l5 hnncos emisscres q<Je conv~m a.n 
nullar, porqu:I.Dto não ha. inter.:s~e publico 
que aconselhe lançar Jc novo e:>•e> t i tu los ~n: 
circulação . Como til'tl!ro d :1s :mtoriznçõ~s qne 
o Congrc .~so pensa dar ao Gov~rno o que con
stam dos projectos de orçamento jiL ''\'!'~sen
tados, ha :.>lgumas refe1'ent0s ao re~gat \ de 
ap úlices. propõe a Commissão que se suppri
nJa a. u ltima pat t-~ da emcnlh<- or iundus dos 
last;·os do; b~!ítcos e;i~i ssa , ·es . 

14" 

Do relator da Commis.'>â-J: 
Redija-se D ~sim o n .2 do art. 2•: 
A liquidat' os àebl tos de toil.~. :\ es1;ecie a 

que os bancos estã.o obrigado.~ pRra com o 
Thesouro, p el:\ fórma que julgar m:LiS conve
niente aos intere:>ses de:; te, ;.; ~tbmettendo a di· 
vida de bmus do Banco da Republica elo Bra.
zil ao regimen da (Uvic1a geral do mesmo 
banco, devendo neste c;\SO fixar prazo para. a 
r espectivn. arnortiztção ou líquidat-a em dí· 
nheiro nas condições acima indico.da.s . 

A Commissão concorda com a. emenda. Tudo 
aconselha o Poder Publico a t omar p roviden
cias sobre a. divida de bonus do Banco üa 
Republica. 

A situação das inJustr ias que se aprovoi
taram dessa emissão, a posição do banco 
deante das obrigações contrnh idas para com o 
Governo, a. cri~e que impede os beneficiados 
de cumpri ~· os onus or i undc;; dos contractos 
feitos e-a p ossibilidade de, com va.niagens 
para o TheS<Iuro, liquidar em d inhci,·o essa 
carteira, corroboram a opinião da Commis~iío, 
em sentido favoravel à. emenda, que é uJUa 
medil\a de governo e de alto t<lcance 

15~ 

Do Sr. Pinto da Rocha: 

Hi' 

D0 Sr. Val!adares: 
Tab~li<~ D:-Accrescente.se-soldos e grati

ncuçõcs:-Peios sduos c gr<ttíllcações para. 
o:> que for-em no:nca<los alteres-a!umnos além 
do n umero a;:tual. 

KHeudo imp ossíbíli!1aue em fixar de ante~ 
mão o numero de alteres-alumnos para os 
quao;; no orçamento devc-~e inscrever n. re
~pecti va ve1·ba, parece á Commiss5.o cJn vir a 
acce:tação <lo alvitre lembrado pela emenda. 

17• 

Do Sr. ~liltoll: 

. Additiva. ao art . 2•:-A permiltir r1uo os 
1:crr~nos de que trata. o ar-t. 15 â ll l ela lei 
n. 1\J! B, de 30 de sGtembro de '1s93, sejam 
mcorporados ao pa trimon:o da irmandade 
de que a.lli s~ trat:t, afim de que ella, como 
rnau tenedora do asylo para infancia desva
~ida, deuominado - GooçalYe3 de Araujo
wstalle tambem uma escola ag·ricola profis
SJOntl!. 

A mnioría do. CommisEão concorda com a 
emenda. 
, A Commissão apresenta as seguintes emen
aas: 

Ao art. 2.0 :-Aecrescente-se : 
" A dar u ma organização ás Caix~s Eco

nomicas, dentro dos recu rsos das mesmas 
caixas, sem onus pa.ra o Thcsou ro . 

Ao a r t . 2.n, n . accrescente-se: e !898. 
Sala das Ct rnmissões; 6 de ou tubro de 

1890 - Uay;·ink, presidente.- At<gv.sto Mor~
telleyro, relator .-Alcilldo Guanaúa1•a. - N ilo 
J>eçanha. - Ser;;edellc Cor rêa . - Mcu·ça~ de 
E$coúa1·.-Augu,sto Scvero ,-Calogen•s.:. 

N . 170 A- 1899 

j Pa1·cccJ· sobn: a ementla o(fwccida na 2"- d is
j wssao do projecto H . :170, deste ani!O g"e 

Accrescente-se onde con vier. {ixfJ. os veHcimemos de c.lou-M funccio~~1·ios 
Art. As mult:l.s provenientGS das con - da .Di1·ectori \ GcJ·a l de Sat<de Publica e 

demnações par;;. sulJSta.ncias nocivas, verifica· " '"'" algtms loga>·es na mesma 1·epa•·tição 
das pelo La'Joratorio Nacional de Analyses, 
:pertencem em partes igua€s :.o fisco e ao 
funccionario veríticador. 

Não concorda a Commi~::~ií.o com esta emen
da . O Luboratorio :\acionai de Aunlvses cst ú. 
pedindo reforma, que, em vit·tude "do Regi
mento J.lóde set• emprehelldiria. em lei ele 

A Com~issi'ía à~ Orçamento não p óde dar o 
seu as~entlmento a emenda do Sr. Coelho Cin
trn e outros dignos Srs. Deputados. Rendendo 
embora, a dev ida justiça aos serviços dos 
J'uncciouarios da Directoria do In terior e que 
podill;:_m se.r mais bem rem unerados, ~ Com
nussao eu.(Jnde, entretan to, que o act'lal mo-
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mento exigindo as mais rigorosas economias, 
só põde aconselha."!! ó. camaro.. a r~jeição da. 
emenda. · 

Sala c las Commissões. 6 de ou tubro ue 1899. 
-Jlayrinl>. vencido e de accordo com o Sr. Al· 
cindo. - N i lo P<!ça;d~a, relator. - Bueno de 
Arub·.Ldet.- Ser.=edello Co1·1·8a. - Augt<slo Se· 
~ero, ven chio. - llfarç :l E >coiJar. - :1 u.r;usto 
JJiontenegro.- Calo geras. - A lci11do G~Hnabc:wa, 
vencido, pelos mot ivos que expoz quando 
apresentou esta. mesma idéa. em projeeto de 
lei e por outros que adduzirõ. em tempo. 

~olEXDA A QUE SE REF!i:RE O PARECER SUPRA 

Accrescetlte-se, cnde con ;i e r: 
Art. Os vencimentos dos funccionarios 

da Secretaria. da. Justiça. e Negocios Interiores 
serão os constantes da seguinte tabella : 

3 directores ge1·aes a 8:000$ de 
ordenado e 4:1JOO$ de grati
ficação... .......... ..... . 36:000$000 

6 directores de secção a 6:000$ 
de ordenado c 3:000$ de gt':l.· 
tificaç:ão... ... . • . . . . . . . • . . 54:000$()00 

7 primeiros officiaes a. 4:000$ do 
ordenado e 2:000$ de gmti· 

que Manoel Joaquim Ferreira, porte!roaddido 
do. extinctn. lnspectoria. de Fisca.liza.ção de Es
tradas de Ferro, solicita. um anno de licença 
com os vencimentos da lei para trati:lr de :sua 
saude, profundamente alterada pol.' uma. 
affecção cerebro-espinhal, conforme attcsta. 
seu ~edico nssi~t~nte, é de parec~r que seja 
dcferidct a pet1çao e por IS..<o apresenta o se
guinte projecto ()e lei: 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. I.• Fica o Poder Executivo a utorizado 
a ~onced<:r a. Manoe_l Joaquim Ferreira, por
teno add1do da extmctu. lnspectoria. de Fisca· 
lização de Estradas de Ferro, u in anno de 
liccnç:1. com ordenado para. tratamento de 
saude. 
A~t. 2. • Revogam-se as tlisposições em con

trariO. 

Sa.la das Commis~ões, 5 de outu'Jro de 1899. 
- AI varo Botelho. - Raul Barroso, r elator.
Joiio L !liz.- Gasemiro da Rocha, - Tava.resde 
Lyra . 

N. 195-1809 

fico.ção .••• .••....• . . . ..•• 
12 segundos officiaes a 3:200$ de 

42: 000~000 Autori-a o Pode1· Executivo a conceder um 

ordenado e 1 :600$ de gra
tificação. .......... . . ... .. 57:600$000 

24 terceiros officiaes a 2: 400$ de 
ol'denad.o e l$2.00$ de gl'a.· 
ficação. . . ... . . ............ 86:400$QOO 

1 porteiro com 3:200$ de orde-
mJo e 1:600$ de gratifi-
cação.... ...... .. .... . ... 4: 800$000 

1 Djudante do porteiro com-
2:~00$ de ordenado e 1:000$ 
de gratificação. .......... 3 :000$000 

7 continuos a 1:300$ de orde· 
na.do e 700$ de gratificação 14:0()0$000 

5 correios, idem.. .. . . ........ 10:000$000 

Art. Par a effeito desta lei fica. o Poder 
Ex:ecutivo autorizado a abrir o nece>sa.rio 
credito, 

Sala. das sessões, .23 de setembro ne 1899. 
-N~iva .- Coelho Ci,ltm.- Oscar Godoy. 
l rineu MachC!do . 

N . 194-1899 

anno de Ucença com o 1·espectivo m·de· 
>udo Q.IJ p nltÍC(tnl e cflectivo ela Agencia elo 
c~wreio da E sttLç<Io Cent1·a.l da Estrada de 
Ferro Central do Brasil J 0<1o das Otagas 
r-.Qsa Junior , para tratat• à~ sua sawlc: 

A Commissão de Petições e Poderes, to~ 
mando em consideração o que requer João 
das Chagas Rosa Jnnior , praticante eft'ectivo 
da Agencia do Correio da Estação Central da 
Estrada de Ferro Centr~ l do Brazil, é de pa
recer que \l)e seja concedido um anno de 
licença, com o respectivo ordenado, para. 
tratar de sua saude onde lhe convier. 

Pal'a. esse fim, subroette á comideraçã.o da. 
Ca.mara o seguinte projecto ; 

O Cong-resso Nacional -resol. -ve : 

Art. 1•. Fica o Poder Executivo autorizado 
a. conceder um anno de licença, com o. 
respectivo ordenado, ao praticante e:!fectivo 
c:'a. Agen.:lia do Correio da Estação Central da. 
Estrada d e Ferro Central do Brazil João das 
Cha.gas Rosa. Junior, pa.ra trat!l.r de sua· 
saude onde lbe conv-ier . 

.Art. 2• Revogam-se as disposições em coi.l· 
traria. 

Aulori~a o PodcJ• .E:aecuti-co u. concede!' a M,~
noel Joaquim Ferrein t, p' rteiro addido da 
extincla Ins1Jecioria de Fiscali•açiio de Estra· 
das de Feri' O, um anno d e licença · com 01·de· 
nado par a tratamento de sa·ude 

Sala das COmmisões, 6 de 'outubro .de 1899 • 
.A Commissão de P etições ó Poderes, to· -Alvaro Botelho, presidente.- Tavares ·de 

mando Gm considoração o requerimento em Ly,·a, relatol'.-Raul Earroso,-Jolío Lwi::. 
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N. 196- 18~9 1 achando-se nas mesmas con1liçües o reqnel"i-
mento do peticionaria, e de parecer que a. 

Attloriza o Poder Executi-vo a ab,·ir ({O Minis· pretenção justifica-se pelos precedentes e 
terio da Guerra o credito ext.,.aordi>Jario de I otrerece o seguinte proje<:to de lei : 
1:666$.666, par<t pagar os 'l!encilnc>Jlo,; ao I . 
major lumor.:rio do exercito, professor da O Congresso Nac10nal resolve : 
Escola MiWm· do Brr.zil, JoélJ Be>·ltardo de 

1 

Artigo uni co. E' o Poder Executivo auto
A..ze..,edo Coimb,·a risado a abrir ao Ministerio da. Guerra o ere-

dito ex:tra.ordina!'io de 1:666$666, para pagar 
Em petição dirigida ao Congresso Nacional, 

1 

os vencimentos ao major honorario do Exer~ 
J)or intermedio do Ministerio da Guerr<l, o cito, professor àa Escola Militar do Brazíl, 
major honorario do Exercito João Bernardo rlc João Berna.do de Azevedo Coimbra, co~re
Azevedo Coimb1'a, professor da. Escola ~filitar spondente ao tempo em que Esteve dirigindo 
do Brazil, allegando haver dirigido urna uma turma de a!umnos da aulit do aritbme
turma de alumnos da aula <le arithmctic<\ no tica na Ewol;~ Militar do Brazil, fazendo as 
período de I de março r. 31 de de2embro ~e necc~Ea.l'ia~ operações de eredito; rovogudas 
1895, solicita que se lhe abone rernun~raçao as disposições em contrario. 
ident1~ â.. 9ue receberam os prof~ssores tlo SoJa das Cornmíssões, 12 de setembro de 
Colleg1? M1hlar~ sob o mesmo mohvo. 1899.- H:rwique \latlada.;·es presidente.-

Das 1nformaçoes e documentos que acom- .. . . • , . 
l!. r· t on ·ta que. 0 Go .Albuquerque S"' e;o, relator. - RodolphJ p,. t-

pa.n a.m o regue 1men _o •. <;_ ~ • • x<io.-Avousto Clementino · 
verno autor1sou a dtvls:H' em turmas, do " • 
1• anno do curso secundaria da referida 
.escola, attento o grande numero de alumnos 
matriculados em di>ersas aulas do cuno de 
:prepnratorio, arbitrando n gratifica~ão de 
l&l$666 mensaes aos professores que fossem 
encárregados de regei-as, que no exercício da 
regencia das citadas turmas os ptofessores 
nomeados até 31 de desembJ'o de !894, rece
beram os seus vencimentQs, sendo suspenso 
em I de janeiro de 189~. em cumprimento 11.0 
aviso do Ministerio da Guerra, por falta de 
verba. 

A Commissão de Orçamento tendo exami
nado o parecer da Cornmissão de Marinha e 
(JUQrra. sobre a pNtenc;áC' do major honorarío 
do Exercito Jcão Bernardo de Azevedo Coim
bra, opina. para. que seja acceita. 

Sala das Commissões, 6 do outubro de 1899. 
-Mayrinlt, presidente-relator.-.Marçal Esco· 
ba;· .-Aujusto Se~ero.-Bueno de Andrada.
Alcindo Gwulabara.-Serzedello Corréa. 

O Sr. President:e- Não havendo 
narla. mais a tratar, designo para arnanhi:í a. 
seguinte ordem do dia: 

Quando em 1895 foi nomeado o peticionaria 
para reger a turm~t de alumnos da. aula de 
arithmetica, já os prof,,ssores anteriormente 
designados não recebiam as gratificações arbi- l" parte, até ás Z horas, ou nntes : 
tradas, pois que estas lbes haviam sido sus- Votacão do projecto n. 133, de 180i}, com o 
pensas; mas, em virtu,'e do parecer fa.voraYel parecer ~obre as emendas oll'erecida.s p<U'Il. a. 
dado pelo cida.dão Dr. proeurador gBral da 2" discussão do projecto n. 133, dest<) unno, 
Republica., mandado ouvir a respeito, sobre o fixando a despeza do Ministerio 'la Industria, 
l'equerimento do professor capitão Alfredo Viação e Obras Publicas, para. o exercicio da 
Odoarte da Silva Moraes, obtiveram despacho 1900 (2• discus~ão); 
favoravel os requerimentos rlos demais pro- Continuação da 2" discu~são do projecto 
fessores, excepto o do peticionaria em vista • n . 177, de 1899. esta be tecendo o processo do 
da informação da Contadoria. da Guerra, I arrecadação dos impo~tos de consumo ; · 
baseada em que o requerente não chegou a 2• discuss;io do proj ecto n. 82, de 1896, 
receber gratificação 3lguma. por não ter si~o reorganizando o Poder Judiciario no Districto 
concedida em devido tempo e não se ach~r Federa!, e dando outras providencias ; 
nas cond.icões dos professores do Collegio Di~cus;ão unica do patfcer n. 83, de 1896, 
Militar, uma vez que estes estiveram no gozo indeferindo o requerimento em que D. Bel
de uma. gratificação marcada pa)'8. esse fim mira Amalia do Valle Brito, mãe e curadora. 
especial, e que foi suspensa. de Luiz Jose de Brito, telegr-aphista de 2a 

-A Commissão de Marinha. e Guerra, reco- classe da Estrada. de Ferro Central do Brazil, 
nbecendo que não ha disposição alguma que pede um anuo de liceoç& com vencimentos 
obr,gue os professores a trabalhos alheios aos em seu fAvor, para. poder tratar de .sua 
determinados pela dírecção de suas aulas, e saude ; 
coosidera.ndo que a questão de direito na 2' discw8ão õo projecto n. 154, de 1899, 
.soluçãO 'dada ao requerimento do profe~sor a.utorizando o Governo a garantir ao B&nco 
ca,pitão Alfredo 9doarte da Silva· ~orae~. já Pre~ial dos Emp!'egados Pub)icos_ que nesta 
esteja passa,daemJulgado e,conseguu1temeu~ Capttal tor organizado pel08 cid!l.dae.s coronel 
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Jo.,quim SíheJ•io de Aze~edo Pimentel e 
Francisco Genelicio Lones da Araujo, sem 
OOUS algum para OS corres publlCOll, a impor
taucia. convencionada. como pt•estução mensal 
pa1•a a amortização do debito contrahido pelo 
mutua1·io, sendo esta consignaçii.o de~contada. 
na. respectiva folha. do pagamento, pela. re· 
partição competente desta Capital ou dos 
l~s tados; 

Discussão unica do projecto n. 188, de 1899, 
autorizando o Poder Executiro a conceder 
ao I• official addido da Secr~taria. rla Iodus
tria, Viação e Obras Publica.s Antonio Xavier 
Bittencourt, um anuo de licença com orde
nado, par.:~ tr:a.tar de sua. saude onda lhe 
convier; 

Discussão u uica. do projecto n. 117, de 
1899, a.u torizando o P oder Execnti v o_ :1. 
abrir ao Híuistel'io da Guerra. o credito 
extraordlnario de 3:350$ para pagar ao 
capitão reformado do exercito Ce.rlos Au
gusto Ferreira de Assumpcã.o a. dia.ria. que 
lhe competia, de 1 de julho de 1894 a. ao 
de abril de 1895, como inspectOl' de I • classe 
da B.eparticão Gera.l dos Telegraphos na com
missão encarregada da construcçio das linhas 
de Cuyabá a. Corumbá.. 

2• parte, às 2 horas ou anteJ: 
2• discussão do projecto n. 171 A, de 1899, 

com parecer sobre ns emendas o:trerecidas 
para 2• discussão do projecto o. 17!, deste 
anno, fixando a despeza do Ministerio da. 
'Justiça e Negocios Interiores, para. o exercício 
de 1900. 

Discus>ão unica. do projecto n. 162, de 1B99, 
concndendo à vi uva do juri ;;consulto e ex
Senador Joaquim Felicio dos Santos a p'msri.O 
mensal de 500$000; Levanta-se a ses~ão ás 4 horas e 15 minutos 

2• discussão do projecto n . 131 A, de 1899, da. tarde. 
autorizando o Governo a rever os decretos 
que pri~aram das patentes de officines hCI:Jo-
rarios tio exercito, varios dos cidaàão! distin-
guidos com taes honras, por serviços presta-
dos á Republica, pa.ra. o fim de reintegra.l-os 
nos pos tos e honras resp~ctivos, umll vez que 
sobre el!es não tenha r ecahido pena. por 
crime commum politico ; 

2• discussão do projecto n. 192, de 18g9, 
autorizando o Poder Executivo a reverter 
para o serviço activo da armada. o ~npitão
tenentc reformado João Augusto D:,lphim 
Pereira ; 

3' discussão do projecto n. 138 A, tlc 1899, 
declarando livres do pagamento de qua.es
quer direitos na. Alfandega dr. Capital Fo
dcra.l ounade Santos, os volumes qne conteem 
um regulador publico d~stinado á torre da 
matriz de Uberabe.; 

OisCl:lssão unica do ,projacto n. 130 A, de 
1899, aom parecer sobre as emen!l.a!! otrer•.~
cidas na. 2' discussão i! e project~ n. 130, d(>.~te 
anuo, autoriza ndo o Poder Executivo a abrir 
ao Ministerio da Guerra o credito extraordi
nario da. somma. necessaria. p.1ra. pagar ao 
capitão de fragata Altredo Augusto ôe Lima 
Barros, capit.ã.c-tenente João Maximiliano Al
germon Sydney s chíeffler, major Alexandre 
Carlos Barreto e I• tenente da a.rma"a Tbe
mistocles Nog ueira Sa.vio, os vencimentos in· 
tegra~s que deixaram de receber no · período 
comprebenuido entre a data. de suas demissões 
de professores do Collegio Milita~ e a de suas 
rei11tPgrações ; 

2& discussão do pl'ojecto n. 156, de 1899, 
concedêodo a Lourenço da. Silva e Oliveira, o 
direito de consLruir em um:~. das ilhas do 

113·1 SESSÃ.O EM 7 DE OUTUBRO DE 189S 

Presid~nciu, dos · Srs. V as de Mello .(Presi
dente), Angelo Netto (4• &cretal'io) e Carlos 
de Noraes (1' Secreeurio). 

Ao meio dia procede-se á cba.mada, á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Santo;;, Càr los de Novaes, . Heredia. de Sá; 
Aog.;!o Neto, 8ugenio Tourinho, Allmquer· 
que Serejo, Augusto Montenegro, Serzedello 
Corrêa., Luiz Domingues, Viveiros, Cunha. 
Martins, Ao izio d~ Abreu, Francisco Sá, ~reM 
derico Borges, Tava.re~ de Lyra, Fra.nc1sco 
Gurgel, Eloy de Souza, Trindade, Ermirio Cou· 
tioho, Ti\l~eiradeSà, RodriguesDoria.,Seabl'&, 
Tosta, Fra.."tcisco Sodré, Manoel Ca.eta.no, 
.Joiio n.,otas Filho, Adalberto Guimarães, 
Tolentino <los Santos, Augusto _de Vascon
cellos, Sá Freir e, Nilo Peçanha, Alves de 
Brito, Silva Castro, Deocleciano de Souza, 
Joã.o Luiz, Henrique Vaz, Francisco Veig~, 
Leonel Filbo, Rodolpho Abreu, Eduardo Pi
mentel, Rodolpho Paixão, Luiz F lacquer, 
Gustavo Godoy, Bueno de Andrada, cesa.rio 
de Frelbs, Pa.uliuo Gnlos, Luiz Adolp!to, 
Alencar Guimarães, Brazílio da Luz, Paula 
Ramo~. Francisco Telentino, Victorino Mon· 
teiro e Vespa:liano de Albuquerque. 

Abre-se a sessã.o. 
li tt<:>ral de~ta cidade, um t rapiche destin:.do D3i:nm d e comparecer com causa. parti.:. 
a receber, durante 30 annos, inflammaveis, cipada os Srs. Sil_va Mariz, Si!verio Nery , 
explosivos e corro3ivos, no~ termos da propos- CarlosMarcel lino, Theotonio de Brito, Matta 
ta que apresentou; · _ B:J.cella.r, Rodrigu es Ferna.ndes, Ellns Mar-
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tios. Marinho de Andrudo, Jose Peregrino, 
Coelho Lisbo.\, Apollonio Ze11aydes, José Ma· 
ríaoo, João Vieira, Pereira de Lyra, Her· 
culano Baodeil':l., Rocha CaV<llcante, Euclirles 
MaltA, Araujo Góeg, Olympio de Campos, 
Jayme Yil!as-Bôas, Aristides ele Queiroz, 
Paranhos Monteoegro, Dionysio C11rqueira, 
Torquato Moreir&, Timotheo d...'t Costa, Er
nesto Brazilio, Julio Santos, Barros Franco 
Junior, Urbano :Marcondes, C'..ampolina, Car· 
-valho Mourão, Monteiro Lle Barros, Ildefonso 
Alvim, Octaviaoo de Brito, Antonio Zacharias, 
Ferreira Pires, Telles de ;\lenezes, Theotonio 
de Magalhães, Matta. i\lnc!Jado, Nogueira 
Junior, Manoel Fulgencio, J,i ndolplloCael:~ono, 
Lamartine, Alvares Rubião, Domin!l'ues de 
Castro, Dino Bueno, Oliveira Brnga, .!ldolpho 
Gordo, Alfredo Ellis, Cincinato Brnga, Arthut· 
Diederiahsen, Rodolpho Miranda., Alvares de 
Cnstro, Leopoldo Jnr,lim, M0llo Re,zo, La.uro 
Müller, Plínio C~sauo, Apparicio Marb1se, 
Francisco Alencaslro, AUrtlliano Bark sa, 
Py Crespo e Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs . . Tuv,mcio de A guia!', 
Felisbello Freire, Pinheiro Jqnior•, Raul 
Barroso, Agostinho Vidal, Bernardes Dias, 
Costa Junior, Car;tcciolo e Campos Cartier. 

E' lido. e sem debato approvada a acta 
da sessão anteeedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Não na.vendo 
nnmet:O ~eg~l par;~. se proceder .a votação da 
mater1a IDdJca.da na ordem do d1a, passa-se á 
ma teria. em discussão. 

E' annunciada a continuação (]a 2• discus
são do projeoto n. 177, de 1899, estabelecendo 
o processo de arrecadacão dos impostos de 
consumo. 

O Sr. Anizio de Ab1•eu- Sr. 
P residente, termin ei hontem o meu discurso 
para. dar Iogar á vot<J.ção de materias ur
gentes, que se achavam na· ordem do àia, 
qnando fazia ligeiras e desalinhavadas consi
·deracões sobre a constitucionalidod& dos im
postos de consumo, •. 

0 SR. GA:LEÃO CARVALTfAL -Não nnoiado. 
Brilltantissimas sob o ponto de vista êm que 
o nobre Deputado se colloca. 

0 S&. ANIZIO DE ABREt; - Disse enttio que 
a questão da inconstitucionalidade era uma 
que;;tão vendda e fóra do toda duvida, em 
face dos dispositivos consti tucionaes au e dis· 
poem sobre a discriminação das rendàs . 

Frncos no3 sentiremos, nós, os que susten· 
tamos estes princípios c ::1 nrgumento~ outros 

não nos seria diffiail r ecorrer, a ppollando 
para. a lei suprema tla necessidade como 
outros com autorio.laúe maior teem feito. 

Quando pelo. :primeira vez, discutiu·se aqni 
estã. imoortante questão, disse um houra.do 
represenhnte da Bahia- c então muito mais 
fa.voraveis eram ns nossas condições - , não 
versa a. minha questão tão pouco sobre a 
constitucionalidade do imposto . 

Não a examino, não quero examinai-a, não 
devo examinai-a , porque uma. raziio mui po· 
deroga, p~ira., domina todas as outras. A Uniao 
p1·ecisa da relida do imposto, 

Felicidade nossa. Sr. Presidente, não temos 
necessidade àe usar dessa linguagem, rnpas· 
snda. aliás, dos mais nobre~ e patl'ioticos 
íntuiros. 

Pa.ra. sustf.lnttw os impostos aousignndos no 
pro,iecto, não temos 'JUC sn h ir rln Const ituiç~o. 
Jó. e uma ·vantagem. 

Sim, Sr. Presidente, o nobre Depu tado pai:~. 
Bahia. o Sr. Tosta, que tão brilhante o assi · 
g ualado papel tem desempenhado nc;ta cam· 
p :mhn a que tem votado todas ns energias do 
seu talento (apoiados [JEl'aes), com a Jealdttdc 
que o c(lracteriza e .•. 

O SR. A:IIPHILoPmo- E muita comp~tencia. 
r.os a ::>sumptos que se debatem no Cougre~so . 
(Ap~ i<!dOS.) 

O SR. ANr~rone ABaEu- .•• que ó uma das 
mais bellas faces do seu nobilissimo c:m~cter 
de homem publico, depois t!e ter, por muito 
tempo, s ustentado que em face do nosso esta
tuto basico o imposto de consumo, cobrado 
pela União, niio podia deixar de ser inconsti
tucioual, rendcu·se, afinal, á evidencia. e não 
terá duvido. em ft\Zer :publica contlssã.o d i\ 
mudan<}a de seu n.1odo de pensar, mas, ba.ten· 
do em retirada, o illust.re Deputado, domi· 
nado pela preoccupação . .. 

O SR, TOSTA - Não l:iati em rJtil'ada . 
O SR.. Axrzro DE ABREt: - No te rreno da. 

constitucionalidade. 
o Sn.. TosTA - Si o nobre Deputado ex::uni

nar o discurso que pronuuciei em 1892, nesta 
Camu.ra, ver:i. qu~. sobre a ma teria da. consti
tucional idade ou inconstitucioua.lidude do im
poEto, eu tinha duvidas,que mais tardedesa.p
pareceram em face da constitucionalidade. 

0 SR. ANIZIO DE ABREt:-E3tou de boa fé. 
A ceei to a rectitlcação que,âlias, em nada altera. 
ou prejudic" o curso das minhas obser~ações . 

Assim, Sr . Presidente, dizia eu, que, r eco
nhecendo a constitucionalidade do iinposto, 
toJavia, preoccupado com a sorte da. indus· 
tria do seu Estado, o nobr~ Depuhdo entende 
que o pncesso da. sua arrecadação, tal 
como se acha. estal:elecido no projecto, 
desnatur a·o, incoustitucionaliz.'\·o, desclassi
ficando-o do terreno {lel,!tro do ar t. 12 
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para coHocnl-o no privativo do art. 0", tiran- r <<E,te f'R'••I(;êl {,uma PXp!!l'Í'·Il'!Í:I.. Po·lc sof
do-lhe a funcção de um impo~to de consumo f1·cr m0:!i!lcer;iir.s 11''·' s··ns {']Cm~nto,; oceP5SO
para. reve,:;til-o do ca!'acter verdadei;·amcntD lrioa, ~em prejuizo do ~y,tema arlopt:ldu. Púdc 
peculiar do imposto de industri;\S e pro· mesmo ser profunrlamente reformado nos 
fissões. dei:l::anrlo n. competencia tributaria limítr.s dcsle srsterna, ~i a repr·eJ~~cntaçiio 
exclusiva aos Egiados. Creio qne bem inter· nacional qrJÍZr!r expcrirr.ent'lr em to1lo o seu 
pretei o pensamento rlo nob~·e Deputado. rif:OI' o princípio ::tmericano, tl'ibutnndo o 
(O S>·. Tosta fa:: w;~ sifpial a(/iml.!.tti~o) producto fa\,ricndo, antes de passar dos esta-

Pois bem, Sr. Presidente, o bonrn.•lo Depu· lJelecimentos fabris par't as casas commer
tado pelo Para, o Sr. Serzedello Corrê:.t, com ciaes, em vez ue ~o incorrer no imposto antes 
a costumada competcncia,jã apresentou torlos de pas~n.r das milos do n~gociante para as <lo 
os argumentos fle razão, de logic~~ e de rlou- cons,Imidor. Elef<i, no p!·~jeeto, este nlvitre, 
trina oppostas á. opiniü.o que sustenta o illus- sem rleseonhecel' a superiori,lade do primeiro 
tre Deputado pela Bahia, do !or·ma que~ a e np~na.s cJmo nm passo para eHe, receiando 
minha·míssiio na tribuna, nes;e paT'ticular, imprimi!' á nova coatribaição, logo no seu 
acha-se muito simplific:tc1a; é mais modesta, msaio inicbl, a tn>1is a.spera de mas forln(I.S. 
mas, nem por is::o, ó mcllol util. O lr'g-islador po:1erá, pü!'Y•mtm·a, ctwregar 

Venho 3imple~me:1te rJr.cu!ncntar,~om a.uto- mais o talvCJz o~m v;mtngem. 
ri~ades da m~tior insuspeiçflO. com aresto~ dos o SJt. TooTA- Resr.o,;d0 em um anarte: 
tr1bumt·,s, com act?S nos Po;lcrc;s Leglõlativo qu~mlo o Sr. or. Ruy RLrbosa apresentou. 
e Execut1vo a leg~hdade, a JUStl~a e o acerto em seu relatorio cs~a ide<~ ainda nfio tinha 
dos Impostos consignados no p·,·o.}ccto, sido Yota.ln, est1 idea, ain,la. não tinha ~iuo 
E~ syntlu•se, o hon~'!-rlo Deputado pola 1·otada a Con,tituiçáo e, no projecto primi

Hahla sns~ento. qu~ o r<:,!;I~.tro eomo o estabe: ti V•). uão era. dado l'XcJu,iYam·•nte aos E~tados 
lece ~ pro;~ecto, seJa qual, lor n nome que~~ o direito rlu taxar industría~ e profissiJes. 
lhe 1le, SCJ>~ qual fot• o fim que se lhe ass1· Logo, não póde incorl'er em inconstituciona
rrnnle .• constltU~ um Imposto c ll~ Impo~to lilla.tle. Dep11ÍS da Constituição, não sustenta. 
Hlent~co. n_o de mdustrw~ e J.lrofissoes, que a mais esta. opinião. 
Const1tmçao reservou aos E.sta.dos. 

Começarei, Sr. Presidente, a. minha demon- O SR. A!'•:IZIO DE AnP.F.<:-Qna.nd? o .~r. Ruy 
stração com a opínii\o de nma nutor1daoe Barbas!'- :l.presen~olt o_ ~eu relatono .J<L _eram 
de maior ínsusp8ição, autoridade cl.e rluplo conlleculas as .d1spo~Içoe_;; d:t Constttumte.~ 
vnlor, não só p ala sna alta e inrliscutiYcl ca- re;;pe1to da rhscrunmaçao da~ r.en~a~, .Ja 
pa.ciflade, como pelo papel prepond;;r><nte,pela ~;;ta.va;. votado o systema de dlst:lb.!;!JCaO pe 
influencia decisiva f"J.Ue exer~eu em todos os nnpos,os mtre os Est~clos e a. ~n1ao •. E c 
actos elo inicio da Republicrt, especiàlmente que se deduz do p~opr!O rclatcrro: Ahl, om 
no projecto que, embora. mocliticado, conver· um caplt_ulo anter!or, tratando lla~ vanta
teu-se no racto de 24 de fevereiro. Refiro-me !iens do rmposto dn:ecto, da J!CCessrdade do 
ao Sr. Ruy Barbosa. 1mposto sobre ~ _r~nda e salte~ta_nd~, por 

No seu celebre relatorio de 1891, elle então outro lado, os y1c!OS da, ta.xa~o mchrecta, 
Minisiro da Fazenda, cogitando dê outros im-~ encontro o s~gUJnte_: «.E e p_?r 1sso que, co~ 
postos qu.B deveriam supprir 0 d 'Js.falque pro- ~oda ~ energia àa m.dtg~aç.ao contra o m_a1s 
duzido nt roceita da Unifío _:pelcJ que eram rnaurhto dos a.bsurdos nnanceJros, me In
transferidos_ á compet :ncia.· tribnt<trht ex· su~g~: ~o C~n~~;~sp r:omtJtmnt, contra a 
clus1va dos 1~stado~, lembrava. a taxar;;.\o do prcot~ ,lc~o to. m, .•..• r.a, em emen ..... s v.o pro
alcool, do fnmo, em summa., dos impostos de 1eeto. que arma a c1rcums~rever a renda 
consumo no sentido amplo e g<>nuino da pa- fe~eral exc~nsivo.mento aos Impostos adua
la.vra e pre\"endo, desde logo, dcante d,\ ex- nerros1>. D1ante d·cste _trecho, me parece, 
periencia e do exemplo lte outros paizes, as qu::tndo o emmente est~drsta propu~ba o sys· 
~raudes a que se presta a arrecadação destes tema cle~obr~J?Ça dos rmpostos .~e r~à~str1as 
Impostos, formulava um esb~ço ele prc;jecto c profisooes,_ Ja era .conhe~1do, Jtt es,a:-;a .v~
destinado a g8rantir pe1"feit~mente a exacta ta~o o reg1men t;Ib\J.ta!'l? da Constltmçao 
percepçãO dO tribnto sobre fumo. re10 qual SaO OS al,u•hdos tmp,Jstos deiXadOS 

O systema propostcipcloernin(lnte estadista, a coGJpetenc_:a taxatiVa. exclusiva dos Es· 
o americano, é o do est.ampilhamento e de re· t~dos. _Derna1s, em p:~reeer posterror, dado J!a 

gistro, o mesmo deste projecto, 0 unico em- vtgcncm do regulamento gue estabelecia. 
caz, o unico que , depois de successivas e mal· ~st~ processo de arreca~açao ~ lançamento 
logradas e:x:perienoias para cohibir os extra.· a e 1mpo~to de fUJ!!O, de_ for:na a.,guma eHe o 
ordinario3 desfalques produzidos pela fraude, condemna como Inconstttu01oual. 
:poude nos Est~dos Unidos conseguir este O Sa. TosTA- Respondo ainda. que a con-
desirle,.atum suita. foi esta: si a União tinha o direito de 

Justificando-o, disse elle: decreto.r impostos de consumo sobre o~ pro-

• 
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duetos estaduaec;. Resurmrten: sim, o im
posto de oon~u mo nos termos do O.l't 12 da 
Constiiuí~ão é conwltivo ao5 Estados e á 
União. Niio houve consulta ~obre o proce:;so 
da ar·recudação. A cc.multa. vers·JU sobr~ o 
imposto em si. 

O SR. S.&R~EDELLO Connh- O processo de 
arrecadação nunca póde resolver sobre a es
sencia do imposto. 

por aquell~s mesmoij quo a c!le sG soccorrem 
parl\ cximir·-sc á !lscaliza(;lio sever·a. que o 
rcgírnen elo pro,iccto estabelece. 

Aquíllo que como simples formalidade, 
corno simples medida de fiscalização nec<JSSa· 
ria a cobrnnça exacta do imposto, era. consi
d.,rado inconstitucional, deixava de sel-o 
quando revestia a forma do pro[lrio imposto, 
quando convertido n!!. propria taxação da in· 
d ustr:a e profhsão ! 

Sim, Sr. Presidente, os rcclnmantes que 
pediam a snppre8são da iaxa de registro, al· 

O SR. S&Rz;EDELLO CORRBA- A repe1•cus· leg-ando que ella l)or si só con~tituía um 
são não decide da essencia do imposto. novo imposto, alfectava a essencia. do imposto 

O SR. TosTA. - Ha. questões em que a 
fórma é tudo. 

rle consumo, transform:lndo-o no d() índustría.s 
O SR. TosTA- Assim não ha clnssificaçiio e profissões, uram os mesmos que propunham 

}lossivel de impostos, pois em ultima ann- <[Ue se a convertes~e nesse im~osto que pela 
lyse quem paga sempre é O con~urnidor. Constituição ó d!l competenciu tributaria dos 

0 SR. ANIZlO nE ADREC -Os impostos de E~t:rdrJs. 
consumo, a. qne se rDfe1·ia a consulta que mo· lncon,;titucionul qu;tnrlo como taxa morlica. 
tivou o parecer em quesU'io, s~o os mesmog era applíc,H.la no caracter de meio para nt
de QliG tr:ttn o projeeto em debate e eram co- tíngir-Ee a percepção do impo;;to de consumo 
brado5 pêlo mesmo proce~s? que oro. se esta.· sobre o fnmo, de patente ~u l'M.:istro, toron.· 
belece, proeesso que o nobre Dcputlulo ui7. va-s<J constitucional q oa.nrlo francamente to
que desnat!lra. o imposto, tornawlo-o <le in- m:wa a. feição do :proprio imposto de ind'lS· 
dustrias e pro1lssues, e, portanto, inr·onsLi· tr·ias e protissõ~s ! 
tucion11l. Mas, si o Sr. Ruy Barbosa nbste· Eis, Sr. PresiclentEl. a quo absurdos t\l'· 
ve-se, como quer o nobre De!Jutado, de eJ::ter- rasta a io"ica <lo inter•esse •.• 
mu- ~pinião a respeito do processo da a.rTe· O Sn. T~STA- Estes industriaes não são 
cad.a.çao, Y?U apr~~et:t•',l' a. Ca.mara. uma. a~- profission;:e~.eã.o commerciantos e industriae9, 
to!lda~e,cUJ& opm1ao .tcmla de toda suspe1çao! não fazi!m autoridade na mataria.. 
nao pode soffrcr duvt<las e controvers1as. 

A Camara ~·o.e ficar. pasma. e habliita.da. a. O,SR ·. Al'\IZIO DE A~REU- 0 que quero. 
conhecer dos verdadeiros e reoes motivos de porem,e que a supposta InconstJtucionahrlade, 
todas estas reclamacões e de todos est~s pro· em que se fumJau• todas as reclamações e 
testes que se levantam, mb o pretexto de in· todos os protestos levant:::.dos contra os no
constitucit'nalidade, c<)ntra as medidas de vos ímpostos,inconstitucionalidado que se diz 
severi\. tlscalitação propo,:tas pelo projecto, resu~tar da. a.pplicuç[o do r~gi~tro . o outras 

Sr. Presidente, a3 conJmerciantes e indus- me(hdas de Igualnatureza,nao e ma1s do que 
triaes da capital do R.io Grande do Su! re- um pretexto, -pois o que querern os recla
ctamaraJD contra o reoutnmento de 1891- rnantes e simplesmente annulla.r o processo 
que est:t~elecia o mesm~ pro,·esso de a lTcCa· da at'recadação pela su ppress::ío das formali
dução e lançamento consigua<io no projecto da.des _que asseguram e garantem a. sua. 
que estamos discutindo. A taxa sobre JicençJ effica~la ~vntra _a fraude, ó subt!ahirem-se a 
daquelle regulamento, note bem a Camara, é fisca.J!zaçao r1gorosa. que o proJecto adopta. 
equivalente ao registro qus ora se protJé~ e (AP~'adcs.) 
corno tal a considera o noum Deputado em o SR. SER.ZEDELLO CoRRÊA- Apoiadis· 
seu voto em separado. simo. 

Os reclamantes rio-grandenses, combaten
do-a, dizhm: « Essa. tax~ é, além de illcgul, 
-violadora do regimen constitucional. por-que 
constitue imposto de industrias e profissoes, 
reservados aos Estados. » 

Pois bem, Sr. Presidente, na. mesma re
presentação, os industria.es reclamantes esto
çavain um plano para a organização do ser
viço do imposto e apresentavam o seguinte 
alvitre: « que o imposto de consumo, lan
çado sobre o fumo pel~lei de30 de dezembro 
de.l8'Jl, fos~e con'Vertido em ;mposto de li-

- cença ou patente.» Ei~ a desmor~lização com
pleta do argumento de inconstitucionalidade 

0 Sa, ANIZW DE ABREU -ReCatando a. a.l
lPgada inconstitucionalidade do registro e a 
sna llesseme!llança. do imposto de industrias 
e proflssqes, com que o contundem systema.· 
ticamente os reclamantes, disse um distincto 
e co_mretente funccionario do Thesouro Fe· 
{teral : 

"A licençrt não é um àisfarce do imposto 
de industrias e profis>ões. mas uma habili· 
tação para a venda elo fumo e seus prepa. 
rac1os ; illlm meio de ílscalização. Da mesma 
fôrma os vendedores de estampilh3s, do sello 
adhesivo, são licenciados. 
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« o imposto de in•lustrias e protlssú~s I rllnda ou bonotlcio ela in•lu:;tri:L ou rrotlss::.o, 
varia.segunrlo a in·lu:;tria, ain•la da. m•·srno. ao p;•sso quu aquelle ci in•lirecto c rcca.lte 
fonte, e oegundo lt importa.ncia tio legar; a sobre os pr,·d••ctos por ocea,iiio do consumo, 
t:1xa da licença ou inscripl;:iD do art. 5" do indcpewlenlcme11te dos lucro> quo teuha o 
regulamento de 17 de rna.íu não con~ulta.! estabelecimento ou o indus~l'ial. 
aquellasduas clrcumstancias e vae achu,r-se Não-o segundo, isto ú, o d~creto n. 2.283, 
no regulamento do ilnpo5to do sello ; nã.o e porque, si é certo que substituiu a. cobranQa. 
uma contribuição agora creada». por estampilhas pelo p:.1gamento ã. bocca do 

To1o 0 longo e bl'íl!Js.nte pj_recer n. 28, de cofre e in~cítuiu o exame J?OS liv!os, de es-
189~. que indeferiu a. petição dos oommer- cr1ptura.çao geral da_s fabncas, .nao e menos 
ciantes e industriaes do Rio cte Janeiro contra ()e r to que, fazen~o mmd,1r as taxas, como 
o imposto de fumo, creado pl)h lei n. 25, de fez, sobre ~s beb1das .sa}1~das pam consumo e 
30 de dezembro de 1891. regulamentada ].leio as consum:dils nas Jabr1cas, o que regula
dect·eto n. 816. de 17 de maio, 0 uma refu- mentou fOI .Justamente o Imp?sto creado; e, 
tação ·completa e documentada a. todas as port<~nto, so ~_or aquelles motivos, qu~ apenas 
objecçúes que se levantatn contra os impostos a~ectam. a forma. d<1. co?Panç~ do 1mpos~?• 
que vamos crcar e coutn 0 proce;so da sua naa se póde ~onsJderar Ins_':bsJstente o dtcO 
a.l'l'ecadação, tax::v:!o, então como ho,je, e pelos llecroto, nulllt!cando-se n_ss1m uma fonte de 
me~ mos motí vos, de iníquo, de vexatorio, de ~en(la._ computada na. recCltJ. para fazer fac~ 
inconstitucional. us dc~pezas ~o excrcicio, ~uando~ como_ e 

o Sn. TosTA-Nc·ss~meamo p~u·ecer as c:om
missões reuu1•las declarnut que o imposto de 
in•lu8tl'i11s o profhsi:es que, pela Constituiçiiu, 
fi•1uU ro~erVtldü exclusi ;·umcnte nos E:>tados, 
toi simplesment·~ o imposto b:•searlo sobre o 

• valor locativo. Esta doutrina não é \·e1·da· 
ddra. 

0 Si~. Ar•mJO DE ABREU- Independente 
de;ta opinião existem no parecer razões e 
ftt!l•hmentos outros írrefütaveís e de sabio 
valor. Como o nobre D·~putado não concord:~ 
tarnbem com a inbrpreta.ç;."\o estreib e por 
demais restricliva da faculdade tributaria 
dos Estados, que se quer dar ao impnsto de 
industrias e pr0fts:;ôes do art. 9" da Consti
tuição, entendendo·se que estes são sómente 
os dos antigos regulamentes de !8i6 o 1878. 

A tC~das e>tas opiniõbs, que venho de citar, 
em apoio do projecto, eu o.ccrescentarei, Sr. 
Presidente, como digno remnt9 a. este tr<1-
balho de documentação, que não [., varei mais 
longe, porque desejo occupo.r-me de outro.s 
faces do problema., a autoridade maior, a. au· 
autoridade decisiva e soberana do juiz dos 
juizos, ao tribunul doa tribunaes-o Supremo 
Tt'ibuual Federal. 

Em accol'dão de 2 de maio deste anno, um 
pleito em que figurou como appellante a 
União Federal, dec'diu o egregio tribunal: 

« Nem a, lei n. 359, de 30 de dez em brc de 
1895. na po.rte que creou o imposto de be
bidas a:lcvolicas (art. 1°, n. 42), nem tão 
pouco o decreto n. '2..253, de 6 de abril de 
1896,que o regulamenta nesta parte, incorrem 
no vicio de inconstitucionalidada que lhes é 
attribuido .. 

Não-o primeiJ'o, porque o imposto creado 
e inteiramente distincto do de industria e 
profiss?es, com o qual confunde a sentenç" 
appellada: este é directo e recahe sobre a 

C:un:tt'tl. V, VI. 

corrente, os 1mpostos se caracterJz~m. nao 
pela. fórma ou modo do sua cobrança, ma.s 
pelo seu objceto. 

A isso :J.Cill'esce que a substítuí~ã.o da co~ 
brança por estampilhas pelo p:>gamento á 
beca do cofre encontra rozoavel explicação 
no relatorio do Minhterio (h Fazeuda do 
a.nno ue 1896, pags. 92, 93 e 94; e quanto 
ao exame nos livros fia e~cripturação geral, 
um unícodireito assiste aos fabricantes, e é 
o do recu~arem e>ses livros aos agentes do 
fisco. 

E, assim julgando, condemnam o appe1la.do 
nas custas.» 

O SR. To~TA- Resta saber si na. regula
mentação da lei o Governo não se afastou da 
doutrina corutituc:onal. 

O SR. ANrzro DE ABREU- A doutrina. con~ 
atituciona-l é esta-1hmada clara. e insophis
ma.velmente pelo accordã.o do Supremo Tri-'~ 
buml: que o registro que o proprio nobre 
Deput:Ldo, que me aparteia, diz em seu pa
recer que em nada se differencia. da licença, 
sendo ambos uma e a mesma cu usa- é. uma. 
simples medida de regulamentação para a 
cobrança. do imposto de consumo, que em 
nada a:ffecta a essencia deste para convertel-o 
em imposto de industrius e profissões priva-
ti v o do~ E~tados e, portanto, i neonstitucional 
como pretenderam o nobre Deputado e os re
clamr.ntes. Nada maisclaro e positivo. 

O Sn.. TosTA da um apar-te. 
0 SR. ANIZIO DE ABREU-Admira a insi.g. 

tencia. do honrado Deputado. A interpreta· 
~ão que dou ao accordão do S• ;remo Tribu
nal é a unica que elle comporta, e a que lhe 
tem nado todo mundo, foi a que lhe deu o 
i!lustre Deputado Feia Capital Federal, Sr. 
Alcindo, quando, em respost11 ao não menos 
illustre Deputa\lo pelo Rio de Janeiro, o Sr. 

20 
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Erico Col3illo, daclarou que qmesquer que 
fossem as suas duvidas ou divergencias no 
modo de encarar o registro, estas não po· 
diam prevalecel' e tinham de ceder ante a 
tmtol"ldade m~xima do pJder mais compe
tente para resol\•er a questão, o Supremo 
Tribunal, cuja opinião era pela constitucio
nalidade da medida impugnada. 

O SR. TosTA-O Supremo Tribunal re~ol
'VeU, segundo o nobre Deputado, a questão 
do registro e absolutamente nesse accordão 
não se emprega a pabvra l'é'gistro. 

0 SR. ANIZIO DE ABREU-Nem era possível 
que se empregas;;e. O nobre Deput9.do está a 
fazer questão de palavras, quaudo foi o pro
prio que a declarou i nGxistente, está a fazer 
uma distincção que foi o Pl''-'Pl'io a. afirmn.r 
qus no caso não se dava ou em nada impor
tava á essencia da questã,>, pois licença ou 
ragístro eram uma e a mesma cousa. Liqui
demos por uma. vez este ponto. O que disse 
o nobre Deputado no seu brilhantissímo voto 
em separado ao parecer que ora se discuto ? 
Disse o seguinte: 

«0 regi~tro-cobrltdo de todos os fabrican
tes, commerciantes e mercadores ambulantes, 
que transigil'em com os pl"OLlt<ctos e mer'cado· 
rias suje\t0s aos impnstos de consumo - é 
e'Vi<ientemenie contravent<Jr do art. 9' § 4• 
da Constituição Federal. 

Sej(l. qual for a denominação que se lhe dê: 
- re_qist1·o, z;cençrr, emolwnento ou m·roh
mento. 

Seja qual for o fim que se lhe assignale: 
estatistica ou {iscali::aç<"ío, é certo que o re
gistro crnstitne uto impGsto, e um imposto 
identico ao de industrias e profissões, que a 
Constituição reservou aos Estados.» 

O que dispõe o Regulamento que baixou 
com o decreto n. 2.253, de 6 de abril rle 1896, 
dando execução ó. lei ll. 359, de 30 de de
zemuro de 1895, art. ] 0 , n. 42? O seguinte! 
nos arts. 1 o e 2" lança o imposto de consumo 
sobre as bebidas alcoolicas e fixa o qua.n to das 
suas taxas; no art. 10, ca.p. Ill, exige de 
todos os fabricantes das alludidas bebidas o 
tíramento de uma licmça paPa poderem ne
gociar, licença que o nobre Deputado affirmou 
categoricamente, como acabei de ler, era, sob 
qualquer ponto de vista, equivalente ao re
gistl·o. 

O que decidiu o Supremo Tribunal? 
Que este imposto de licença ou registro 

«não incorre no vicio de inconstítucionaiido.de 
que lhe é attribnido >> que de fórma alguma 
se o póde confundir com o imposto directo de 
industrias e profissões como s.e pretende, pois 
elle não é mais do que uma medida de rcgu· 
lamentação para a cobrança do imposto de 
consumo; que, em taes condições, at!ecta sim-

plesmente ao processo da arrecadação e nunca 
á esseocin do alludido imposto :para conver
tel-o no de industrias e profissões, como quer 
o nobre Deputado, 

Creio, St'. Presidente, que este ponto está 
perfeitamente elucidado, que a autoridade do 
Supremo Tribunal versa sobre a hypothese 
de que trátamos. Suffraga de modo perem· 
ptorio, insophismavel, insusceptivel de du· 
vidas e controversias a nossa opinião, a opi
!liãO dos que sustentam que a exi'..:encia do 
registro não eiva de inconstitucionalidade os 
imJ)Ostos de consumo do projecto, como sus
tenta o nobre Deputado. (Apoiados.) 

SI'. Presidente, eu disse hontem que n, cri
tica dos illustres Deputados por .Matto Grosso 
e por S. Pilulo as dispo;;ições do projecto, 
acerba, vehemente e apaixonada como filra, 
produzira forte impressilo em meu espirito, 
forç:mdo-me a um de:nor,·,do e minucioso os
tudo do projecto, afim de dar consciencios1· 
mente o meu voto em assumpto de tn.nta 
magnitude. 

ACCL'escentei então que desse estudo pa
ciente e 1retalhuuo, do confronto,àa pesquiza e 
da analy~e a que suometterar:n o projecto, eu , 
a1lquirira a convicção de que eram infundadas 
:.~s criticas dos nobres Deputados, que oHe não 
tinha a. feição od.íosa e repugnante que se 
lhe emprestava, que nllda cre;wa, uada in
novava, sendo apenas a codificação de dispo
sições esparsas, já existentes em nossa legíS· 
!ação tributaria. 

E' isso, Sr. Presidente, que pretendo, hoje, 
demonstrar á. C<\mara dos Deputn.dos, se· 
guindo o mesmo methodo udoptado pelo 
nobre Deputado por S. Paulo, de analysar ar
tigo por ortígo. 

As disposições do art.25 foram as que maís 
violentas criticas mereceram. 

A acredita.r->e na$ palavr.;ts inflammadas 
dos ceJ1sores opposicionísta>, no bojo deste ar
tigo estão vexames, torturas, exigeocias in· 
quisitorl aes e draconiana~ JmnccL vistas e 
imaginadas ..• 

O ·que dispõe, porem , este artigo ~ 
o seguinte : que os fabricantes de que 

trata o projecto tenham uma. escripta es
pecial em livros sella.dos, rubricados e 
authénticados nas respectivas estações fis
caes, e:n que deverão ser registrados o 
movimento diario do estabelecimen-to e o 
movim.ento de entrada e sahida de estam
pilhas; que estes livro~ serão examinados 
pelos agentes incumbidos d:l fiscalização todas 
as vez8s que o ju\gltrem necessatio e, final
mcoie, que, no c9.so de [lu vida sobre a vera
cidade da escripta especial, poderií.o os allu
didos agentes pedir a escripta geral para se 
esclareceren1. · 

Na hypothese, porém, desta. lhes ser ne
gada, levado o facto ao conhecimento do chefe 
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tln estação fi:lcaJ, est0 requi si tn.rá., uo juizo 
competente, a exhihi<',ão da eocripta g-ern.l 
SOM,!:\'adrt~ Eis, Sr. Presir!ente, as di SI:JO>içiJes 
que tanta culeum::t levantaram ... 

O Sa. G.uE:to CA.ltYALUArJ- Não apoiado· 
eu não levantei. ' 

0 SR. ANiZIO DI< ABREU- ••. que servirnm 
de pretexto á feição dracooia.ua que se dell ao 
projecto. 

O SR. TosTA-Não roi sõ a Camara • a As
sociação Commercial acaba. de õiriglr uma 
representação contra o projecto. 

O SR: ANIZIO DB ABREU- M:ns, Sr. P rcsi· 
nente, não se comprehcnde, nem se j\~stifi~ 
o espanto de que se mostram possuídos. a 
grita que lev;\ntnm os oppnsicionista.s ~ontrn 
semelhant'ls disposições. Elias ~t lli est.ii.o nn 
nossa. legislaçôlo •..• 

O Sn.. TosTA. -Conlemna<hs. 
O Srt. AN1zio DF. :\mtlm-Niio con<lemn:t

dns rnus em vi.zol'; nii.o coudomnl\dns. 
mas solicitadas pelo Governo, vota.rb~ p~lo 
Congresso, exccutar1as nns r epartições a.r
recndarloras como as unic:ts cnp~u:es de 
garantir o fisco contrtL a fraude. 

o SP... TosTA - Niio df)Ye'l10S consentir 
jnmnis em semelhantes disposições. 

o SR. ANIZ!O DE ABREU - negigtre-~e. Sr. 
Presidente, que j:i. não se contesta. a. exis
tcncia destas disposições em nossa legislação, 
quando até agora o que se affirma.va, o 
do que se procnrava convencer a. Camara 
é que ellas eram ereações extr;~vagantes 
do projecto, que este era um cocligo ele me
didas iníquas e vexa.torias, imposto á. ultima 
hora , à, (lpprovaç-d.o do Congresso; registre-se 
q?e este projectó nada cont.em ele novo, mas 
somente codifica medidas .íá. vot..'l.das em ses
sões anteriores pelo Congres;;o, em silencio e 
sem protesto. 

O SR. TosTA - Não apoiado, sempre pro
testei. 

0 SR. ANIZIO DE AnREU- SLn, Sr. Pre
sidente, o J>roject? nes~':t p3rte é a simples 
repror;lucçao de dtsposHjões esparsas na nos~a 
legislnção orçamentaria. e que ho_je, só hoje. 
provocam t:mta celeuma e levantam tanto;; 
protestos. Este rnalsin:~.do art. 25. sobre quP. 
mais funtlos o insistentes teern cahido os gnl· 
pes da critíc1. é a simples reprodueção do 
art. 11 do regul.1mento n. 2.215, de janeiro, 
do art. 4• rio reguiam-Jn to n. 2.25'3, <i.e 6 de 
abril de 1895. do art. 2", § 6" da lei de orça· 
mento de 1894. · 

O SR. TosTA- Da !ei do orçamento ~ 
O Sa- ANrsm DE ABREU - Sim, da lei do 

orçamento, cuja disposi~.ão trouxe textual-

mente Cllpiacta n llllli to rl'.l ind ustria, pois con
tava r.om ;t sorprc·sa <'a. objccr[•>. Diz este 
nrtlg-o th lei de o1·çoamento : ' 

. ((E' a.utorizntlo o Poder ExMtttivo o. !lxpe· 
d1r regulamen~o para a cobrança do imposto 
de fumo que JUlgar mais conveniente aos 
interesse;; de fisco, obrigando-se os fabricao. 
t~~ .e ndm iuistr:\do~es de depositos a. ter os 
lrvros necessar10s a comp~eta fisc :~liza.r.ão do 
irn posto_)> -

O Sn.. TosTA - Entre isto e o exame da 
escri pt uração geral, vae muita di1forença. 

O SR- ANtzw DE ABREU-O nobre Deputado 
C910I?rehc nde que se trata, tle uma lei que 
d1spoo, em the~n.. em t ermos amplos a gene· 
r·icos, que niio pótle úeseer• a detalhes só pro
p~ios de r .•gu lamentos que, por isso mesmo, 
roto Po,ler Ex.ecut1vo aut?rizarlo a experllr, 
mas o pensamento tlo iegr~lador ficou hem 
clnro, qu·onr.lo impoz logo ao~ ft1n·icantes c 
a<lministradores de dcp:Jsltos a ohri~aç1io de 
ter os livros twcr~ssa riosá con1plet..'l. fi>caliz~
çi'io do rcferi1lo imposto. 

O SR.. To;TA-E' este o ponto vex:\torio da 
lei. is to ê, q 11e impopulariz:t o imposto em si: 
o desvendar o seg-redo <lo commercio. Não ba 
commercio possiYcl sem o segredo. 

O Sn. Axmo DE ,\nREu-Não ha coromercio 
honesto qu~ _tenha medo àe que venham á 
!111. da publtctdade as suus trilns:o.cções para 
tirar-se a limpo _a l isura. da sua. condueta. 
para varrer o.le si quae5quet· suspeitas de 
fraude. (Apoi1r:los.) 

Não conheço, além disso, intGresse de in· 
dustria.es e commerciantes que se possam 
an~epor aos interes:>es da Fazenda, que são 
os 1nteresses da Nação, escudados em re o-a
lias que lhe foram dadas para fios outros 
que nunca para embaraçar e nullificar a acção 
arrecadadora do fisco, que ag-e em nome do 
Thescuro . 

O SR. TosTA. dá um aparte. 
0 SR. A:'<liZIO DE ABREu-Mas, Sr. Presi· 

de-u te, o art. 25 não é sómente a reproducção 
dos regulamentos já cita':los, elle é aiurla a 
simples reprcdu~~.ão oo art. 45, §§ 1• e 2• do 
regulamento !L 2-777, de 30 de dezembro de 
1897. e do art.. 4°, §§ 1•, 2" e 3• do regula
mento n- 2.778, de i!1'mi data, aue deixo de 
ler pat•a nM fatigar -<t attenção da camara. 
E no emtanto sô ag•Jra se abrem os olhos, só 
ng:o~a. neste pr0jecto, e>tas disposições tomam 
fe1çao leunma e clama-se pela sua. elimina
ção. con:o iníquas, vexator ias. inquisitoriaes. 

Sr. Presidente, declarou-se aqui que este 
artigo do projecto não podia ser -votado, 
porque_ a.Wngia a inviolabil idr,de, porque 
envolvta a dercgação de disposição do Co
digo Commerl\ial que, não sei por que mo-
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tivo e com que fun·l:unento, se quer fazer I sem derogar qualquer dns suas disposições, 
passar como uma especie de arca. santa in· autorizar a. exhibição. em juizo dos livros 
acce~sivel á acção do Poder Leg-islativo. NiLo commercbe.s a bem dos mteresses da f11zenda, 
so póde tocar, so\.J pon:t de colllin~:tt·~r-sc um a bern.1lvs intet·aases do fisco e da. ex:ncta tu·
• •CI'ilegio, nc,ta. diviwJade- o Coiligo Com· !'e~.a.daçú.·J dos rmposto~ que :'otamu~ e que 
mereial, mesmo paro. ga1·antir-se o Estado entram no ca.lculo da. rece1ta destmud:t 11 
contra a fraude e o lczo, para torr.ar uma. occorrer ó.s urg~naias da crise temerosa. em 
reah<la.ne a execução das leis fhcaes que Yo· que nos achamos. 
t~mo~~ ~orquc _a sombra do algun,~s de StH\9 Não, Sr. Presidont~. devemos assegurar 
<hsposiçoes ~stao a.cautal!ados ?S rnte!·~sse~ po1• me.Jidaa energicas e etficazes a poroopção 
do commer·c10. ~Ias, s~. Pre~I:Tcnto, e .w tios impostos, os interesses do Thesouro que 
agora qu_a eu V<'JO est~ sup_e;·s~tcwso respe1to não podem ser impunemente Ie~ados á sanha. 
pelo Cod1go CommerC\nl, ~ so agor~ que s 1 desse se.~redo cornmet"cial que o nobre Depu
lhe _qn.er emprestat• 11m caracter de lU vulne- tado disse que é a ai toa do negocio e que 
rab1lwade que elle: nunca teve. . a. tudo quer supe1·por,qua.ndo eu entendo que 

E' ass1m, Sr .. Pl'estdente que ~ le~ n. 237, a alma. do negocio é a lisura, é a honestidade 
de ~4 de set_~miJ~o _de 18ô4, a:t. 2•, e a der:o-~ que, por ser tal, não tem que a.r-receía.r-se 
gnça? das ,d.rspo~tçoes do Cod1g-o Commerma.l ([O chamamento a juizo para desmentir sus
relatJvas a hypoth~c<t. dos bens de ra1z e no peit<\s que, porventura, a maculem. (Apoia
§ 12 do mesmo art;go, a da 2" p:ute do dos ) 
art. 27:3 d.o mesmo codigo e pela coincidencia · . . 
da época, lembrarei á camara que foi ta.m- o. SR. TosTA.-Qnem ~otou_ o dtvorcw no 
bem em 1864 por oceasião tia qiHJbra do C!l- Cod1g0 .~ru~mal PC?~e me!U1r es~e addeado 
lebre banqueira Sooto, que u Governo pelo no Cout..,o Uom111ercJ.d. 
decreto n. 3.308, de 17 de setembro, suspen- O Sn. ANrzro DI!: Am~Eu-Sr. Presi(leote, 
dea por 60 dias todo o Cortigo no que <lizia é preciso que nosLe momento c1·it:co da. nossa. 
respeito a fallenchls, vencimentos de lettras. existench. p,,Jitica. e neste a.~~tunpto, que in
notas promissoras e qunesquer ontros ti- terr.ssa tão uc ]'erto à !(liUção citt crise eco
tulos commerdaes, p~gaveis nesta Capital. nomica -e flua.nceira que nos a~ph}'l:ia tenha.-

Sem f'allar em outras reformas pll.rdacs, mo~ muito em vi~ta a iutegr·tdade da. arreaa
como sobre concorda.tas, lembrarei á Camara. dação ''(1. receita e que sej•luJO!, antes (l<} tudo 
que durante a RGpublica, no seu inicio, em e ;:obre tudo-representantes zelosos dos in-
1880, o decreto n. 9!7, firmada pelo Sr. teresses e dos direitos do fisco ... (nao apoia
Campcs Sal!es,revogou toda a. parte elo oodigo dos.) 

referente a fallencias. · o S:a. TosTA-Eu sou representante da 
O Sa. Twr ... - V. Ex. desviou a questão. Nação. 

O que se trata desaoer é si o principio do o SR. SEABlU .. -Todili nós. 
segredo commercial é ou não uni versa!, em 
direito commercial. Aponte-me V. Ex. 0 O Sa., FRA.Nmsco VEIGA-isto é paradoxal. 
codigo de um só povo culto, civilizado, em O SR. A:-;-1zro DE ABREU-E' descabirla a 
que este principio não esteja. consagrado. I tempestade que se levanta ! P..r.s trop de ;e'le 

o SR.. ANrzro DE ABREU_ Desculpe-me 0 -como di:>:i_:t, TalleyranJ. ~ã.o se arripiem 
illust!'e Deputado, mas de forma. alguma as _snscapttblhdad~s e _?3 melmdres represen
desvio a questão. o que a camara ouviu, 0 tat1vos dos meus ül~s,res collegas. Nada ha 
que aqui se disse e se repetiu com 0 accento de pa:radoxal nas mmhas palavras, ~orta.da.s 
da mais profunda convicção e ·que o codig-o a meto. 
Commercial e uma lei organica, é uma lei o que eu dizia, Sr. Presidente, era qfb 
basica; é urna lei fundamental e Que, como entre os interesses de algumas classes contri
ta!, nã.o póde ser reformada pela legislatura buintes attíngidas por certo:; e determinados 
ordinaria. impostos e os interesses superiores da. União,' 

representados p'elo fisco que age no sentido 
O S.a.Lurz Do~nssuEs-0 Podet' Legislativo de tomar uma. realidade as leis de tributos 

póde fazer. que aqui votámos e em a.s qua.es a~>senta o · 
O S.a. Axrzm DE ABREu-Folgo em ouvir a equilíbrio orçamentario, nós deviamos-autes 

·opinião autor1zada rl o nobre Deputado. E~te de tudo e sobre tudo-advogar os direitos do 
direito, pois, de in-violabilidade que se qner fisco, porque o fazendo, pugnava.mos pela. 
attribuir ao Codigo comm3rcia.l não ex1ste, execução de medidas que votamos conscien
nunca existiu, repito,e ó inadmissível susten- ciosamente, com -pleno CO;-hecimento de cauea., 
ta.r-se que tallece l1oje eompetencia ao Poder certos de que bem cumpríamos os nossos de
Legislativo que já o reformou por leis par- veres e bem comprehendiamos as exigencias 
ciaes, nas SU[I.S p·artes mats importantes,par~, da situnção. 
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mos advogados dos interesses da Nação, dar lagar á-justiça. que de fórma alguma. rteve 
O Srt. FRANCisco DE SA-Não n.poia.do. So·]· Em taes condições,o fiscal dc;apparece para 

O Sa. TOSTA-O direito é um só. SI o ft~co u.pnvora-r ~~~ consc~encia.s hone~ta:s. O ,exame, 
tem o direito de e-xigir, entã.o não t em di· em ~ue o hsca.l nao tem a m1u1mn. mter.fe· 
reíto os reclamantes. renc1a, ü~z-se cerca:.- de todas as garantias 

0 SR. ANrzio DE ABREU-Sr. Presidente. 
Não nos forremos de palavras e PI'otestos, 
incabíveis e infundados. A Cama r a conhece 
os factos, a Camara sabe a verLlade e esta é 
quo uma grande parte, uma parte extraordi· 
naria. de nossas rendas só figura no orça· 
mento -para os ealculos da receita e deixa de 
ser percebida e deixa de enti"ar para o The
souro ROr causa do Protheu da fraude e do 
coutraoando. ( ApoiiZilos. ) 

Ainda ba. poucos dias o nobre Deputado 
pelo Parit, o St•. Serzedello Corrêa, cum a 
aut.orida.de altamenw respeíta.vel de Salda· 
nhn. Marinho, flintou-uos ao vivo o qmodro 
uE'!plornvel dc,s desfalqu•lS produzidos mt re
Colih pela fraude e pelo contrabando no 
tempo do lmperio. Pois bem, Sr. Presidente, 
na Republica o mal ~xiste, e muito mais ag
gra.va!LO, em proporções verdadeiramente ae· 

·sombrosa.s. 
No Senaf\o, ba poucos annos, em im· 

porta.nle discurso, o Sr. Ramiro Earr:ellos, 
com dados das propria.s repartiçõ ·s arrec •~
dadoras, com quadt•os, com estatística~ e al
garismos officiaes, demonstrou que só du~ 
nossas rendas aduaneiras, 40 °/o eram des· 
viado)S do Thesouro pela fraude e pelo contra
bando. 

Voltemos, p<ném, á analyse do art. 25 
de qu1j me desviaram os a pa1·tes dos nobrP.s 
Deputados. DiS\'e o honrado Deputado por 
S. Paulo que pelas suas di::'po::ições não ha 
mais garantias na guarda dos livros com
merciaes, pois elles passam a pertencer ••o 
11sco, que é representndo muitas vezes por 
cmprega.rlos p QUCO ídoneos, que não trepida
riio em fazer as devassas mais Yex~~orias nos 
escriptorios das casas commerciaes. 

Não, Sr. Presidente, Gs livros suje itos ao 
exame dos fisca"s são os livros da e:criptu
rao1io especia l, pro;.ria, !?xclusiva d0 gyro 
quotidi~no dn ra.mo de negocio sob:·e que r e
cahem · os impost0s d(• que cogita. o project.o 
e do movimento de entrada e sabida de es
tampilhas. 

Os livros da escripturação gera! escapam 
a esta. superintendencia ordinaria para o nm 
certo e determinatlo da exacta cobrança dos 
impostos a.lludidos. Só na hypothese de du
vidas sobre a. regularidade e exactidã.o.da 
escripturação parcial, podem os agentes não 
examinai-os ou devassai-os por si, mas con
seguir, por meio da autoridade fi:;ca} supe
rior, que os mesmos sejám submettidos :\ 
eu.me j udicia.I. 

sob o regunen legal commum . 
O arbítrio, o abuso, a perseguição, a má 

vontade e o C'tlpricho dos 1bcu.es teem, por 
tanto, de estancar Lliante da lei , teem ua. jllS
t iça o necessario correctiyo e ampat·o . 

Passemo3 ás outras disposições do -orojectci. 
Os arts . 26, 27 e 28 a.utorizom o PÕder Exe
cutivo a organizar o serviço dn fiscalização 
por meio de agentes fiscaes com gr-atificação 
e a porcentagem d() 50 •j. das multas que os 
mesmos impur.erem e efre~Liva.mente· arre
cadarem. 

Nem uma originalida.Qe nem uma. innllva
çiio ahi se encontra. Taes disposições são 
meras tra.nsplantaçõos dos arts. 4, 5 e G do 
r!?guln.mento n. 2.2 i6, de 16 de j :•neiro e do 
art. s• do regulamento n.2.25:\de 6 do bbt·il 
de 1800, bem como dos att~. 32, 34. 35 ~ 40 
du Ng ui amemo n. 2. 777. de 30 de det.em bro, 
e 32, 34 e 35 do regulamento n. 2. i7.3 da. 
mesma. data . 

Sr. Presidente, o nobre Deputa.do J;or São 
Paulo in~urg-iu-se especiD.lrnente contt·a os 
agen tes fi se tes, Elle os pintou como porta
dores do 1llarma, do conlisco e da depredação 
ao i!l terior do -pail, como vandalos que, ar·
marlos rle verda.deirn. carta. de corso contra os 
con tribuintes, podiam a discrição, sem freios, · 
sujeiL'I.I-os ao.> maiores vexames e in i•rui
d;\des .•. 

Mal:; ninc1a, elle os pintou como um exer
cito de paJ•a.sitas ganancío!ios, . estimulados 
11os se.us appetites de lucro pela. porcentagem 
d:1s multas com que o proj.,cto os remunera:, 
em summa, cJm um verdadeiro mandarino.to 
de agentes irrcsponso.veis, ab:!orvendo em 
custas, porceutagtms e vencimentos todo o 
prorlncto dos impostos ... 

A' eloquencb apaixonada do illustre Depu
tadn, p eço licença para oppor a eloquencia. 
muda, mns convincente e irrefutavcl dos al
garismos e dos lll.~tcs. E~L<'s tbcaes já cx íst<Jm, 
não são uma· cre·,~ ção do proj,•cto. Quereis 
sa ber como elles teem procedido no uso destas 
faculdades, que o nobre Deptltarl o desenhou
aos com cores tão carregadas~ Quereis co
nhecer do arbítrio, U.a írrespon~abiltdade, do 
potler ~xcepcional que se lhes attribue ~ 

Abra-se o relatorio do Mini:>tro da Fazenda. 
do anno pass.a.do e ahi se encontrará. no qua
dro an nexo sob n. 37, demonstrativo da. 
«Receit<\ e Despeza», do imposto de fumo 
em 1897 o seguinte: PI"oducto do impos· 
to, 1.409:991$871; vencimtntos <los fiscaes, 
103:343$415; multa.s , 23:354$000; 50 •;. das 
multas a rrecadadas, 6:995 $000._ 
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Eis a reaJida<.lc, Sr. Presidente, eis o que 
tem produzido e que irli. pwlu.zir a serie de 
medidas que o projecto consigna! 

Onde o ma. nda.ri n rJ-1 o offich t a a 1Jsorvcr os 
delJitos do impo~t·)? Owle o confisco, .:~ c:1.1·ta 
de corso, a. extor~[o, a víoll)nda o a l1eprc· 
<.!ação 1 Onde a ganancia, a. Jlapin~:g.:~m, a.. 
voracidac1e tlos agente;, fi;;ca.c:;'! P~IJ.vras, pa
hvras e mai~ p:l\aV'r;Ls. 

O art. 30 do proje~lo é o qu~ nutoriza os 
a"'entes desacatados rw acLo da Jisc:dizaçiJ.0 <t 
p~enrlersm o!lensores ou inf'r.lctores, soiici
tandtJ po.rct cs~o íim o o.uxíli•J d:.~. íorç:J. pu
blica ou dos autoridi:ldes tiscaes. 

Nunca subiu tão <•lto o incit:J.monto ao 
abuso e á viotencía-c!amou-se ne:>ta Casa. 
Semelhante dispusição investe os n.gcntes fi,. 
caes do mais perigoso arbítrio, equivale á 
suspensão das g1wantía.s iD:di viªuaes, não 
tem precedentes na. nc•SS[l. legi5laç>~o, .• 

No entretanto, Sr. PL·esitl,~nte, a;nuo.. nesta 
pa1·te o projecto nala mais faz do que copiar 
os arts. ·17 e 4l do~ regulitmentas n~. 1.7i7 e 
l.'iiB, de IS<Ji, ambos em vigor, sem que 
contm elles :;c le\':\ntassc :t campa.nlla tre
menda qne ora se desencadeia, dentro e fOr,, 
tleste recinto 

Sr. Pre>i<knte, longe, muito longe eu iria 
neste trabalho tll'ido e in~ra.to, tle confronto 

'das disposições do projl3cto comas llos diversos 
regul:l.mentos até lloje expedidos para a co· 
brança dEstes impostl1S, no ~eu tido de demon
strar a verdeAe tlas minluts propo~ições,qua.ndo 
affirmei hontem que :1. lei que ~>stamos dis
cutindo nada innova, nada crea, nem é este 
codigo tle dispo.;ições draco11ianas e iniqllaS, 
]nventadas às -pressa.~, como se affirmou no. 
tribuna. desta Camara. 

Dê-se cada um oo;; Srs. Deputados a esle 
trabalho e verá de cluas uma: ou qu:\ 05 im
pugnadores do 1)rojccto ignoram a legislação 
em vigor :5obre o as~umpto, o que não é cri
vei, ou cnu"io que, embora d·~ boa fl:i, elles 
prererem, conhecendo-a, defender os intel'es
ses de algumas classes de contribuintes con
tra os interesses superiores da fortuna pu
blica. 

E' um erro, Sr. Presidente, e terminarei 
esta ordem de consideraçõ~s com uma prova 
decisiva a verdade dos conceitos que Yenllo 
de e:rlemar. 

Disse o honrado Deputado por S. Paulo : 
ca:O art. 36 e:sta.belece que a Pode!' Executivo 
fica autol'Ízado a impor multas até 
5:000$000. Esta. dipo>icão não so1fre, ou 
melhor, não resiste a analyse de especie al· 
guma~,. No entretanto, Sr. f>residente, a lei 
do orçamento do exerciclo Lle 1890, ttl't. 15, 
autoriza a expedição de novo regulamento 
para a cobrança desses tributos, podendo ser 
impostas multas ate 5:000~ e applica.do o con
fisco, na reiucidencia. 

O n.r·t. 30 d·~>l:t lei manr.bva. que a inl'r:l.c
~'5.o tl.o que nGlle se dispunha. tornava os a.r
t1gos incursos om contr:tü1cção c ~ujcitos os 
pro:J uctorcs às pilnas dos :1rts. 353 c 334 •lo 
Codigo l'enal, ;1ccre,;cidas de confisco tlns mcr
c:l.'lorias ... ..\. multo.. a pri:>:lo, o confi~co! 

O art. ::ll 1l:L mesma teí consider;'..Ya, tamtJel11 
:\ COIJtt·~ücç ~o, u. viol<l•;ii.J da~ formalhlar.ks ~ 
exig~ncias qu: nclte se continham e punia.·a. 
com o.s p:1nns t!,,g mesmos artigo3 do Codigo 
Penal acima citado~, com o r:ollfisco das mer· 
carbri:1s c mais a. multa r1e l :OODS a 5:000$ ! 
Pd~ã.o, contisco, r.a,;Ltct <la 1:000$ a 5:000$000 I 
E não foi draconiana esla lei, e aqui pas.;;ou 
em silencio, sem prvtestoB e sem reclama
ções ! 

Multas ele 5:000$, sujeitaurlo·s~ em muito3 
ca.so~ o in rractor ao pagamento por arbi tramen
to, á cobrança executiva, a appr·ehen"ão e per
da das mercadorias, r:,m caso de reiocidencia, 
accrescidas das pena~ criminn.es encoutra.m-s·) 
nos arts. 25, 27 e 31 do regul~mento n. 2.216, 
no art. 20 d•J rogulamcnto n. 2-253, nos 
ar·ts. 48, 53 e 55 do r cgn!a.mento n. 2. 777 c 
nos ~lrt>. 42 e 48 do reg•Jlamenton. 2.778. 

Sl'. Presidents, estou prol'uurlamcnte con
vencirlo: não se reclama contra este projecto 
pelos rigores que clle contenh~\ ou pelos 
abu~os que po5sa auto1•izar, mas pelas vanta
gens qne elle proporeiOlllt á exacta. arrecada
ção da renda, pelas difficuldades que crea á 
frande (ap 1i"dus), pela cfficacia das suas me
didus em prol dos interesses do fisco. 

Sr. Presir.lente, o que se combate não é o 
cxaggero dos impostos, é o processo da sua 
arrec:J.dação, tal como o estabelece o projecto, 
com a preoccupação just1ssima de acautelar 
os inbresses do Tlwsouro. 

Ma.:; este proces3o não é novo na nos~n le
gislação orçamentaria, nem é crt!ação nossa. 

Nós o importámos dos Esta•los Unidos e elle 
foi ulli c~eado pot· iniciatí v a dos proprios fa
bricantes de fumo, apavorados deante da 
trrtud e que lev:wa o Thesouro. 

Em 1863 o Congresso dos Estados Unidos 
elevou o imposto sobre o rumo a mais do do· 
bro, mas a fraude ilssumindo proporções 
nuncavistas, «multiplicando-se com prothei
forme habil:idade», r·eduziu no anno ds 1864. 
a renda. arrecadada á. metade das sommas 
devidas ao Thesouro. «A raziío desse vicio, 
porem, não tl.evia. estar na elevação da taxa, 
mas na improficuidade do seu mecanismo, 
escreve o St•. Ruy Bar !.los~\, e os fabricantes 
de fumo tomaram então a iuiciativa d,, re
forma. formulando, em ume. convenÇ'.ão re
unida em Cleveland, em setembro de 1867, 
var-ios esboços U.e projectus q11e o Congresso 
estudou e dos quaes derivou o novo systema, 
consagrado na lei de 20 de julho de 1868.» Bello 
exemplo digno de ser imitado pelos nossos 
industriaes e fabricantes t Mas quer a Camal'íl. 
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r:a parte referente ao assumpto e que peço 
llcença para publicar no meu discurso. Diz 
ell <l : 

ver o que é esta lei de iníciativ~ dos fabri
. cantes e industl'iaes americanos e a qve ficam 
reduzidas ile;1ntc del la ns disposícões deste 
pro,it·cto de merlidos tlraconianus, de rigoros 
nunca 'vi~tos, rle requintes dn vexames, ele «Cr oauo pela lei u. 25, de 30 de dezembro 
iniqui<ladcs capazes tlc matar o. industrin. e o tle 18vl, este imposto soiTreu diversas re" ll-
commr;rcío de rumo no dizer dos Deputndos e lamcmtaçücs, o 
interessados que o combatem? Inici~d~ a sua arrecadação, por meio de 

Não o dí1•ei eu, mas o parecer das Com- esta~pllbas, em 18UZ, pas:;ou pouco tempo 
mlsiõ ?s dn Justiça e Orçamento de 1802. depOIS a ser effectuado mediante lançamento 
<~~Esta lei casuística que fere o producto na da producç..'i.o da s fabricas. Este Se"'undo sys
fabrica, no commercio e no consumo, se,jf.l. tema. de cobracça durou até 1897', época em 
qual for a. sua quantidade e qualidall c , não que ~e tornou a adaptar o primitivo, por se 
debpndo escapar mesmo os r estolhos, as var· wnsrder,,r mais proveito:;o para. o tisco. 
redums nem as migalhas do fumo coad~ em Sua r eceita durante os annos de 1892 a. 
uma peneira de3ô malhas por pollegada qua.· ISQ8 foi a. seguinte : 
drnda; que impõa ao fabricante o ao nego- 1892 (regimen do sello) ...• 
cia.nte a obrigação de acondicionar o tabaco 1893 (lançamento, imposto e 
em envolucr o;; o em quantidades dctermi· liccuça) . ........... . 

254:337$000 

864:175$000 
812:013$000 
8-10; 980$000 
G37 : 442:)000 

nadas, <t. marcar e a. estam pilhar es;;es cavo- 189-l (idem, idem, idem) ••• 
lucr os, além do pagamento rlo imposto de li- 1993 (idem, idem, idem). __ 
cença e r lo da;; veml:is annU!I.E:.>, do pre~nchi- 1806 (iderll, illem, id.:m) .•• 
menta de um sem num,!I'O de formn!illades, 1897 (c~tampílhas 0 regis
como a apresentação de lnv~nt.nr i os e ex- tro) ........ , ... .... . 1.44fJ:5G6:!;000 
tractos de opel'acôfS mensacs,etc.; que tra.ns· 1898 (idem, idem).......... 2 .671:.120$000 
forma o consumidor em fiscal rh\ nrrocn•laçilo 
em agente tlo Jl~co, impondc·lho a obrigação Da de171onstração acima se evidencia que, 
de inulllizar as estampílhas nos pacotes ja sob .o reg•me.n d~ lançamento, o imposto pro
servidcs e prohilJe o u~o do rumo acondicio- duzm, no pr1merro anoo, 864:175.$ decahindo 
nado em euvolucros ()Ue não st>ja.m os logaes dahi em deante c chegando mesrriÓ, em 1896, 
devidamente eeta.mpilltados,essa. lei sa.ucciona. a. apresentar n consideravel differença. de 
as suas di~posições estabe1ee~ntlo a prisão até 226 :733$, para menos, em comparação com o 
ciuco annos, multas a.té 5 .000 dollars, um anno de 1893, e 202 :538$, comparado com o 
confisco de todo o tabaco ma.nufacturado, de 1895, diminuição esta que em 1896 a mea
vendido ou exposto ;i. venda sem as condições ça.v~ t ornar-se mai~ accentua.da,como se póde 
legaes, de todo o material das fabricas que ver1fica.r do relatorlo apresentado pelo Minis· 
transgredirem a. lei, estendendo-se o confisco terio da Fazenda, naquella. época. 
em certos ro.sos à «toda. a ma.teria prima, Transformado, porém, o systema de arre· 
t:lbaco ou charutos completa. ou incompleta- cadação etn 1897, e não ob>ta.nte a demora. 
menta manufocturados, machioismos, fer- no p~eparo de est.ampilhas, a receita a.ttingiu 
rament.as, aj>parelhos, cai:xas,bat•ris e demais quas1 o dobro da de 1893 e mais do dobro da 
ma.teria.1 encontrado em poder do fabricante do ano o anterior . 
ou de ou trem e usado no seu est.abalecimento, A' vista das disposições da lei n . 559, de 31 
bem como o capital ou interesse no edificio de dezemhl'O ultimo, expediu·Se novo regula
ou fa brica e o t erreno sobre que se ·acha mento, que baixon com o decreto n. 3.214, de 
situada a fabrica e todas as suas depen- Z~ de t'everei_ro, n,o qual se acham com pen· 
U.encias., dtadas prov1denctas mais asseguradoras da 

No entretanto, Sr. Presidente, esta lei fo'i renda, sendo, pois, de esperar que, no cor
aceit a e executada .sem protestos , sem r ecla- rente ~nno, a receita apresente consideravel 
mos, sem celeuma, da parte dos interessados ele vaçao.» 
e quer ver a. Camal'a, quaes os seus resul- A 1 - ·' · t d b b.d t 
ta.dos ? Diz o Sr. Ruy Barbosa: «Os effeitos . nrr~car_a.çaD uos lmpos os e e 1 as a • 
dessa reíorma. foram immediatos. A renda do I ~?Jllcas e arnda ~prova provada da ~uperlo
imposto que em i868 não excedia de 18.700.000 I a~e do sy~tem.1. .adaptado pelo pro;ecto no 
dollars subiu em ISSO a 31.300.000,crescendo, ~entlClo , <:e r;,nraottr 0 fisco contra, a fraude . 
portanto, na proporção de 80 "/o. apesar da. t~r~ste xe~p~lto encont~n-se_no mesmo rela-
reducção das taxas. Mesmo entre nós,Sr.Pre- 10 a se,umt e demon_traçao: 
si dente, a experien~ia està f'eita,as~egurando «Crea.do pela lei n. 359, de 30 de rlezem-
t\s van~ens doregtmen do·.est;ampllhamento bro de .1_895, o imposto de bebidas, foi a sua 
e do regiStro adoptados no proJectl>. arreca.daçao effectuada. pelo systema de lan-

E' o que demonstra. de modo Íl'J:efuta.vel o ça.mento, sendo em 1897 sul:>stituido pelo de 
honrado Ministro da Fazend~ no seu rela.t orio, . estampilhas. · 
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Sua. receita foi a seguinte: 

1895 ( lançnmento, im
posto e licença) ..... 

l89í (estampilhas e Te-
gistró) ............ . 

1898 .•.•.•.... , ..•..... 

540; 458.)000 

I .120:978$000 
2.57R:70ü$000 ~> 

Sr. Presidente, a hora está finda e V. Ex. 
me previne de que é chegado o momento 
das votações. 

Vou, pois, t~t'minar, acrcdito.ndo qne fiz 
o possível para justidcar o meu voto em 
assumpto rle tanta ms._gnitudõ e demonstrar 
a inanidade e absoluta f<~.lta lle fundamento 
das criticas acerbas e apaixonadas feitas ao 
projecto. 

0 SR. SERZEDELLO CoRREA. - Defendeu-O 
brilhantemente. 

O Sa. ANIZIO DE ABREU- Fosse a consti
tucionalidade do projecto :tssumpto contro
vertirlo, rlominnssC\ os sens Slltores « p:·c· 
occUiuçií.o uoica e obcessíva de obter renda 
com sacritlcitl dos prmcipins da. equirln<le 
que devemo> observar nos temp:>> normae;:, 
eu lembmriil. aos impugna.do1·es üas me.li
da~ que elle contem. qne agimos Eol.J o 
aguilhão da lei inexoravcl da. necessidade, 
da ucct"ssida.de que t~m as ~uas exigencias 
e os seu; dil'eitos que ao legi~bdor não e 
dado desconhecer e desprezat'. e corroboraria 
a minha opinião com as palavras incisivas 
do Conlle ele Wolowky dirigid<t~, em situação 
id~:>tica a em que nos achamos, aos im
ougnauores do impo~to territorial, na. Assem· 
hléa Nacioual d~ Franç«: 

c Senhores, eu não Q'18I'O S;lb9l' Si este im. 
posto é igual ou desigual, o que sei '~ que 
precisamo3 de dinhe1ro ; o que é necessnTio é 
Yotar quanto ant;~s o meio ma~s ftcit de 
obtel-o já e já.» ( Ap)iadns. Muito hem, 

· mt<ito bem. O orado,· e mvamer<ta culllprimen• 
t(Ld!l, ) 

Veem â mesa, são lidas e npoiadns a~ se
guint€s 

EMEN"i)AS 

Ao projectJ n. 177 de 1899 

Substitua-se no capitulo- Chapéos para 
cabeça (homens e meninos): 

· d) chapeos de palha do Chile, 
Peru. Manílha e semelhtmtes, 
acima de IO~·JOO.............. 2~000 

e) cha péos rle pello de seda de 
qualquer qualidétdo c' claqua.. 2.3000 

() chapéos de lã ..... ,. . .. .. . .. S?OO 
Saht da.s sessões, 7 de outubro de 1899.

Nilo Peçanlza. - Sc:r::e'leUo Con·Ja,-Rtias 
F.wst.~.-Alcíndo Gwmaú tra. 

Art. 2õ-Onrle uiz:-l'egistrarão o movi~ 
menta diario do estabelecimento, diga-se:
rliario d<t producção da fabcica. 

Art. 51-Accre~cente-se:-nos termos d<1 
lei n. 452, de 3 de novembro de 1897. 

Sab das se>sões, 7 de outut-ro de 1899.
Niro PeÇanha.- &r:::edello Corrêa, - Elias 
Ftusto.-Al•:inclo Gttanab·:lJ'.!, 

Ao art. 2n, § 13, lettra g- Accrescente·S!l 
depois rl.rt palavra entl'ançados: -em peç<l ou 
j{L l'eiuzidos e. saccos. 

:';:tht das .~essü~s, 7 do outubro de 18~9.
Viclal·ino Jlanlciro. 

O Sr. To;;~1:a-Sr. Pre~idente, pedi a 
palavra, não pMa discutir o assumpto, mas 
apenas para perguntar a v. Ex. si em face 
do R-::gim,•nto as emendas apresentadas na 
discussão do projecto serão remettiàas inde
pend.,ntemente do meu requerimento á Com
missão Especial para. sobre ellas da.r parecer. 
Si eu livess~ a autoridade do nobre Presi
dente da Commissão, não deixaria que fosse 
encerrada a. discu~sã.o, aguardando que a 
Associação Commer•cial, courorme declarou 
m< ~ua representação publkad<l no Jornal do 
Commercio, viesse a esta. Camara. trazer as 
ponderaç~ões das class' s que vão pagar o im
posto. 

0 SR. PRESIDENTE-AS emend::ts apresen~ 
tauus-em 2" discussào vão a Com missão, ScllVO 
si fôr approvado o requerim~nto do nobre 
Deputado. 

Na 3" discu;;são é que as emendas com o 
projecto, são remettiuas á Commissão. 

O Sa. ToSTA- Neste caso mantenho meu 
requerimento, pa.ra. que a Ca.ma.ra. se pronuu· 
cie sobre el!e, pois considero in'dbpensa.vel 
que a Commissão se ma.nife3te sobre as 
emendas. 

a) chapéos de crioa ou de palha 
de arroz, aveia, trigo e seme · 
lha.ntes •.•••.••.•.....•.•.• 

Vem á mesa, é lido, apoiado e posto con
$300 junctamente em uiscus~ão o seguinte 

b) chapéos de feltro, castor, le
bre e outros semelhantes ..... 

c) chapéos de palha do Chile, 
Peru, Ma.uilhu. e semellla.ut(s 
õttil 10$000 •••••••••••••••••• 

$500 REQ Ull HDI ENTO 

Requeiro que as emendas npresentad:1s ao 
$2CO pz:-ojecto n. 177, de 1899, Slja.!J! envia•la~ ã, 
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Commi~ão Especial para dar parecer sobre 
eilas. 

Sala das sessões, 7 de outullro de 18W.
T.,sra. 

Nioguern mais pedindo a palavra., é encer· 
rada. a discusoão doart. !•e successivamente 
a dos demais artigos do projecto n~ 177, de 
1800, ft.cando adiado. a. votaçf\o, 

O Sr. Gafeiio Carvalhal (pele. 
ordem) -Sr. Presidente, deponho nns vossas 
mãos o cargo de metnbro da. Commissã.o de 
Constituição, Le~islação e Justiça. 

Motivos imperiosos obrigam-me a esta de· 
liberação. 

Affirmo a Y. Ex:. que esta resolução é irre· 
vogavel, qualquer que seja. ílo manifestação da 
casa. sobre o meu pedido. 

0 SR. PRESIDENTE-Em tempo opportUDO 
submetterei á consideração da Ca.mara o pe
dido d.., v. l:x. 

Comparecem ma.is os Srs. Jnlio de Mello, 
Amorim Figueira, Pedro Chermont, Enéas 
Martins, Guedelba. Mourão, Eduardo de Ber
rêdo, Henrique Yallo.do.re3, MnrcO!de Araujo, 
Pedro Borges, Tb.omaz Accioly, Torres Por
tugal, José Avelino, lldetonso Lima, João 
Lopes, Helvecio Monte, Augusto Severo, 
Affonso Costa, Coelho Cintra, Malaquias 
Gonçalves, Barbozn Lima, Martins Junior, 
Cornelio da. Fonseca, Moreira AI ves, João 
de Siqueira, Pedro Pernambuco, Arthur 
Peixoto, Arroxella.s Ga.ivão, Gerniníano Bra· 
zil, Neiva, Castro Rebello, Milton, Pa.ula 
Guimarães, Vergne de 11 breu, Leovigildo 

Filgueiras, Ampbilophio, Rodrigues Limo, 
Eduardo Ramos, Marcolino Moura, Galdino 
Loreto, José Murtinho, Xwier da Silveira, 
Jeronymo Montelro, Oscar Godoy, .Irineu 
Machado, Alcindo Guaoaba.ra., Belisa.río de 
Souz.'t, Pereira dos Santos, Fonseca. Portella, 
EricoCoeliJo, Leonel Loreti, Paulino de Souza. 
Junior, Ran~el Pestana, .Mayrink, . caio
geras, Almeida. Gomes, José Bonife.cio, Gon
çalves Ramos, Antero Botelho, All.'red.o Pinto, 
Alvaro Botelho, Lamouoier GO<lofredo, Cu per
tino de Siqueira., Augusto Clementino, Ar· 
thur Torres,Olegar!o Macíet; Padua Rezende, 
Moreira da Silva., Galeão Carvalhal, Case
miro da Rocha, Elias Fausto, Lucas de 
Barros, Edmundo da Fonseca., Francisco Gli· 
cerio, Ovidio Abrantes, Hermeoegildo de Mo
raes, Xavier do Valle, Lamenba. Lins, Le
oncio C01·rêa, Pedro Ferreira, Guillon, Ma.n;al 
Escobar, Rivadavia Corrêa, Pinto da. Rocha 
e Cassiano do Nascimento, 

O Sa•. Presidente - Havendo nu· 
rnaro legal, val-se proceder . ás votações das 
materias. · 

São successivamente sem deuate approva.das 
a.s redacções Jlnaee dos projectos ns. 42 B, 
103 F, 137 B e 146 B, de 1899, para. serem 
enviados ao Senado. 

E' annunciada.a. votação do prójecto n. 133, 
fixando o. despeza. do Ministerio da. Industria, 
Viação e Obras Publicas para 1000. 

Slo successivamente postos a. votos e ap· 
provados em 23 discussão, salvo as emendas, 
os seguintes artigo9 do 

PROJEC'Í'o N, 133 DE 1899 

O Congresso Nacional reso.Tve: 

· . Ar_t. ! , o O Presideut~ da RepubHca ê ~utori~do a despender pelo Ministerio da 1ndus
trJa, Vtaçao e Obras Pubhca.s, com os serv1ços des1gua.dos nas seguintes verbas em ouro 
13.457:297$474 e em papel 60.736$778. ' 

A saber : 

I. Secretaria de Esta.d(). -A proposta .•...•.. •.. , .. , ..••. ,, ..... , . , ..• 
2. Auxilio á. agricultura.-Reduzida no Jardim Botanico a 

7; 000$ a consignação p.~ora. concertos n t casa da di-
rectoria.,_ co!lsignada _a verba de 18:000$ para 
cercar o JO.rdim; reduz1da.naa.:pu!'ôçã.ode contas dos 
eDgenhos cantra.es a I :200$ o. verbs. pa.ra. ajuda. 
de custn dos empregados de fazenda incumbidos 
desse serviço e reduzida a verba. - Eventua.es -
a 2;000$. · . · •• · · ... ·... .•.•.• .. . • . . . . . . . . . . . . • . • 815$000 

3. Agaza.lho e transporte de immigrantes. -A prb· 
pc>Sta. ~' • • • • • • • • • • • • • • • • o f • r • • 1 ? • • o • • • • • • o • o o • • • • •. 0 , . 0 0 • • 0 .,. ~ • • 

amara V. V.( 

181:700$000 

241 :335$000 
21 
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4. Subvenção ás companhias de navegação- Reduzida 
a. proposta de 4.19:700$ corresponuent~ n.os con
tractos extinctos da ex-Companhia. Ba.hiana, nave· 
gação do Baixo S. Francis~o. navegação do Mara-

. n]lão e rehocagem uus bar ras úo Sergipe, e au
gmentada. de 26:900$ COI.'I.'EIS.POUdente as despezas 
de tisca.lizaç&o, assim repartidas: 

Lloyd Brazileiro.............. ...... 12:000$000 
Ama.zon Steam Navigation Company.. 6:000$000 
Oompa.nbia do Maranhão .. ... .. ..... , 1 :000~000 
Companhia Navegação do Rio Parna-

hyba .................... , •. • • ,... 1:200$000 
Companhia Pernambucana. . . . . . . . . . . . i00$000 
Companhia Navegação das Lngóas 

Norte e Ma.nguaba. . . . . . . . • . . . . . • . 600$000 
Empreza Viação rlo Brazil •. ,........ 4: 800$000 
Rebocagem a cargo da. Assooiaç!to 

Sergípa.na....... .... .. •. . . . . . . . . . 600$000 , •. ••••.. , ..• , 2.425:i()()$000 
5. Directoria. Geral de Estatistica - Substituída na. 

vlgencia desta lei, a tabella pela. seguinte : 

l director • •••. :~······ 7 :200$000 7:200$000 
2 chefes desecçao. . . ... 6:000$000 12:000$000 
1 secretario............ 4:800$000 4:800~000 
3 ofilciaes.......... ... 3:800$000 li :40~:~000 
4 amanuenses......... 2:800$000 11:200$000 
4 collaboradores.,,.... 2:400$000 9:600$000 

4 serventes ..... (dia.ria) 3$000 4:320 000 
I porteiro .... ,........ 2:000$000 2:000J. ooo 
reduzida a verba para o registro civil a 24:640. 000 

pela dispensa. de cinco Jogares de auxlllares, e con· 
signadaa verba. de 1.000:000$ para o recensea-
mento de 1900...... .... .. . • .. • .... . . .. • . ... • . .. • .. .. . • . . • . . •. . .. 1. 139 :020$000 

6 . Correios - Directoria. Geral-Nova 
organisação.. .. .. .. .. .. . • .. .. . . . • 270 :680$000 

(Creditos á distribuir opportunamente) : 

Vantagens especiaes de accordo com a. nova orga.ni· 
sação: 

Gratificação ao pessoal dos correios 
ambulantes, de mar e outros . ..... • 

Pernoite aos mesmos .. . . . .. ....... .. 
Ajudas de custo e passagens . . ..... .. 
Porcentagens a diversos pela venda 

de formulas de franquia. .•.....••• 
Vencimentos de agentes, ajudantes e 

thesoureiros no territorio da Re-
publica. ••.•..•••••••.• • ••.• . .•••.• 

Vencimentos de conductores, esta
fetas empregados das lanchas e 
esca.leres e correios ............ . .. 

Material: 

Transito territorial e maritimo de 
correspondencias e malas para 
pa.izes da. União Postal. .... . .... , 

Formulas impressas, (avulsas, bro
chadas e éncadernadas) .•. • . •... • 

Papel para. expediente, cópias e em
brulho, pennas, _barbante, lacre, 
tinta e outros objecto.s ••. ,, .• ,,., 

li 0:000$(}0 
150: 000$001) 
20:000$000 

50:000$000 

1.600:000$000 

1.100:000$000 

150:000$000 

225: 000$000 
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Acquisição e c:)neerto ue mobilia, 
balanças e :pezos,cadeados e fechos, 

. carimbos, sinetes, elevadores e 
outros utensilios., .••....•...... 

Saceos de couro, de lona. e accessorios 
e outros artigos nccessarios ao 
serviço do correio, .. , .•••••••.•• 

custo dos sellos e outras formulas 
estam pilhadas •••.•••••••••.•..•• 

Caixa pa.ra assigna.ntes e collecta •.• 
Eventuaea . .. ~ 4 ••••• •••••••••• , •••• 

·creditas a. distribuir opportuua.
mente: 

Conducção de malas por contracto, 
no territorio da Republica .... , •• 

Aluguel de casas, para administra
ções sub-administrações e agencias 

Pintura, concertos, etc., nos editlcios 
da.s repartições postaes ......... .. 

Comb;stivel e outros objecéos neces
sarios aos serviços das lanchas e 
cscaleres e na conservação no Dis
tricto Federal e em di versos Es-
tados . ...... , .. 4 , •••• , • ~ ••••••••• 

Publicações postaes, annuncios e edt-
taes .•.••.•..•.•................• 

llluminaÇ<'io ..•..•.........•.• , ..•.• 
Despeza.s mi.udas .•••..••••.•.•..•• 

Districto Federal e Estado do Rio : 

Pessoal da administeaçã.o pela nova 
organisa.ção ..................... . 

Pessoal das agencias, a proposta, .. . 

Amazollas: 

Pessoal àa administração como n<t 
organisação ......•••...........•. 

Gratificação de 40 % ............. . 

P6trc! 1 

Pessoal da administrnção, pela nova 
org::tnisaç'io .................... .. 

P t!SSoal uas agencias, a. propo~t11 •.• 

Mamnhão : 

Pessoal dll. administração, pela nova 
organisação . .......... - ....... -.... . 

Pessoal rl-ts age!lcins, :1. proposta .•. 

Pia.vJty : 

Pe~soal da atlmiuisteação, pela uon\ 
organisaçã.a ..•....•.•.......... .• 

Pessoal dns agencias, a proposta. •.• 

05:000$000 

130:000$000 

50:000$000 
10:000$000 
30$00(}$000 

1.120: 000$000 

32():000$000 

40:000$000 

60:000$000 

20:000$000 
100:000$000 
60:000$000 

1. 741:220$000 
156:920$000 

iô:355$000 
30:544$800 

172: 432~500 
720$000 

81:110:3000 
l :200$00~ 

23:712.$500 
360$000 

103 

Ouro l'~tpol 
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Ce.trá: 

Pessoal da administraçiio, pela nova 
organisação ............. . . ... ... . 

Pes.so11 das agencias, o. proposta. •.• 

Rio G1·ande do Norte: 

Pessoal da administração, pela nova 
<irganlsação • .•.• • .••• •••• ••.•.... 

Parahyba do No,·ts : 

Pessoal da. administração, pela. nov<t 
organisação ............... . ..... . 

Pc,.Jlambuco: 

Pessoal da administração, pela. nove. 
organisação .................... .. 

Pessoal das a.geneias, a proposta .. . 

Altg6as: 

Pessoal da administração, pela nova 
. organisaçiio ................ ,, ... . 

Pessoal das agencias, a proposta •.• 
Ser !Jipe : 

Pesso&l da admin'lstraçã.o, pela nova. 
orga.nisaQão .•.... , ....•• .•• . ..• 
BJ.hia: 

Pessoal da administr:J.Ção,pela nova. 
organisacão ••••••. ..• •• .• ••. .•. 

Pessoal das agencias, a proposta .• , 

Espirilo Santo: 

Pessoal da administração, pels. nova. 
organisacão ............ .. . . . . .. . 

Pessoal das agencias, a proposta .. . 

8. Paulo: 

Pessoal da administl'ação, pela nova. 
orga.nisação ......... ........... . 

Pessoal das agencias, a proposta .. . 

ParMu!: 

Pessoal da aàministraçã.o, pela nova. 
organisação .•.....•....•• ...••. .• 

Pessoal das agencias, a proposta. •••• 

$anta Cath wina: 

Pessoal da a1ministração (corregido 
um engano da tabella marcando 
1:900$ pam os vencimentos do 
porteiro, qua.ndo vence I :600<;;), 
pela nova organisação . ... ..•..•• 

Pesso:tl das agencia:!, a propost~t .• 

71:1\:>5~ 

3GO.;;üCO 

26:69.5.,<:;()00 

39:G05$000 

190: 910$0CG 
720$000 

51:580$000 
4:6~.$000 

25: 112~500 

190:910$000 
3:780$000 

37.095$000 
l :500$000 

666:52i$500 
195: 62.'5$000 

i7:310$00Q 
4:512$500 

38:495$000 
1:980.$000 
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Rh (7rrtnde do Sul: 

Pessoal da admicistra.cão peta no~·a 
organisac;ão .................... . 

Pessoal das agencias, a proposttL, .. 

Minas GeraJs: 

Pessoal da administração, pela nova. 
organ isaçã.o •••• , ............... . 

Pessoal das sub-administracões, pela. 
nova org&nisação .•. , •...•.••.•• 

Pessoal das a.geacias, supprimidos os 
carteiros em Mar de HespJnha. e 

· Rio Novo e creado um Jogar de 
c~rteíro em Itabira do Matto 
Dentro e modi ftcado o pessoal rra. 
Bello Horizonte, quo constar de 
2 praticantes, 6 conti.nuos e 2 ser-
ventes~4. , .... , ..... ~ ........... . 

Pessoal da. administração, pela. nova. 
organisa.çã.o •.........• ~ .... , ..• 

Ma~co Grosso: 

Pessoal da administracão, pela nova 
organisaçü:o •.• , •.•••..•.••.. , , . ; 

Pessoal das agencias, a pl'oposta .•. 

1 78: 465$00J 
46:0()5~000 

172:342$500 

.62:73i$50G 

39: 3JO.tOOO 

26:712$500 

22:31~$500 

600$000 10.404:~72$300 

7. Telegraphos - redigindo-se na verba :Material 
para as linhas. Ferramentas e diversos para o ser· 
viço de conservação das linhas, sendo 17:778$ em 
ouro; 

Para a renovação e consolidação das linhas e duplica
ção dos condu~:tores de circuitos, sendo 84:445$500 
em ouro; 

Na. verba - Material para as estações - Renovação 
do consumo da.s estações, pago em ouro ; 

lG5 

Na verba - Material. de escriptori(l, 2• divisli:o -
objectos de expediente, de dezenho e divers<.s, -pago 
em ouro-Reduzida de 15:000$ a verba. para. fretes 
conducções e seguro do material das linhas .. , .... 282:445$!22 7.236:199$000 

8. Garantia de juros, como a. proposta............... 10.012:756$690 4.108:665$546 

9. Fiscalização das estradas de ferro - Accrescente·se 
-e das emprezas - incluindo-l!'e os seguintes 
·dizeres : 

Fiscal da Empreza Industrial de Me· 
lhoramentos do Bra.zU .• , ••...... 

Expediente da fiscalização ....... .. 
Fiscal do cães de Santos .......... . 
Expediente da fiscalização ....•.. , • 
Fiscal da. Companhia Melhoramentos 

da Lagôa de Bota fogo, • , , ...•••• 

12:000$000 
3:000$000 

li :000$000 
3:00(;$•)03 

9:000~0ÕO 
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Físc~l da. comp~uhí!l. Industrial de 
Construcçlies 11 ydra tilicas ( Porto 
de Jaraguá. ), .. , , , .... , .... , ... . 

Expediente d>\ fis~alisa(;i1o .••.• , , .. . 
Fiscal do arrazamento do morro ,Je 

Santo Antonio ... , ........ , ..... . 
Fiscal d..'\ Comp11nhi:l. Natte Mineira. 
Fiscal do Banco Iniciador de Melho· 

ramantos ...................•... , 

12:000$000 
3:000~()00 

12:000$01)0 
7:200$000 

7:200~000 

lO. Estrada. de ferro do s. Francisco -na. vigencia 
dest~~o lei elimiDada a verba da 3:840$, para dous 
segundos escripturarios, reduzida a I :020$, a verba 
para um continuo, eliminada a verba de 2:190$, 
para dois serventes (tudo na administração ceu
tral) substituída a. tabella proposta para o pessoal 
de escriptorío do trafego pela seguinte : 

11. 

12. 

13. 

1 ~he(e do trafego ............ , .••. 
2 primeiros escripturaríos .•••.....• 
1 segundo cscripturnrio .••......• , 
1 aman1,1ense •.. , •• , ..•.. , ........ . 
I praticante ..•...•••.•...•..•..•.• 
I servente ( diaria) .......... , ... . 

8:400ii.000 
4:800$000 
1 :920$000 
1:440$000 
1:080$000 

500$000 

reduzida a 160:000$, a verba pa1a pessoal de est,\· 
ções e paradas; reduzida, no escript01•io da loco
moção, a 500$, a verba })ara servente ; reduzida, 
no escriptorio da 4" di ví~ão, a 3:000$, a ver!Ja 
para desenhista ; eliminada a verbll. de 600$, para 
servente e reduzida a 20:000$, a. consignação para. 
eventuaes geraes ...... , ....••... , .•.•.•..•..•. , . 

E. F. Paulo Affonso, l'eduzida a 2:400$, a verba para 
o escripturario, contador ....................... .. 

E. F. Sul de Pernambuco reduzida a 150:000$, a 
verba para material para a tracção e elevada a 
50:000$, a verba. para material destinado a linha. .• 

Estrada de Ferro c~.ntral do Brozíl - Supprimida 
na 2" di visão a. verba destinada ã ajuda de custo 
para os sub·inspectores do trafego, que a perceberão 
pela dotação especial; elevada. a. 87:216$, a verba 
para o pessoal da illuminação electrica e a gaz, e 
a 96:400;), reduzida. a. consignação para material 
para o mesmo serviço; restabelecida a verba de 
6:000$, para o serviço chronometríco da estrada ; 
reduzida, de 7:000$, a veri.Ja dos agentes para o.s es
tações de i" classe e augrnentada de cinco mil reis 
a dos guardas para as mesmas; augmentada ele 
7:000$, a verba para conferentes de 3• classe das 
estações de 4" classe; reduzida na. 4" divisão de 
12:0008, a verba para. os dous ajudantes da. loco
moção; augrnentada de 9:1300$, !;'. verba para. ins
pectores d.e tr<tcção, cujo numero será de 3 ; 
augmentada de 7:20~:$, a verba. :para os encarregados 
de dopositos ; redigida u verba '(lara combusti veL e 
!Ubl'ificantes do modo seguinte : 2.200:000$, ouro 
e 300:000$, papel; incluida. u.pós as palavras - Re
paL'a.ções do materhtl rodante- a.s palavras -dos 
depositos ; au!fm~nt.a.da de 10:000$, a. verba. para. 

Üllt'() 

390:207$000 

1.547:718$900 

l!G: 152$500 

i53:040$GOO 
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-----------------------------------------------------
mestres-njudantes; augmenta .. 1a. de 1 :000.~, :.L vm•bo. 
para ajudantes das officina.s 1lo Eogenh<L úe lJentt·o; 
reduzida de 250:000$ a verba para. n.cqLlisiciio tle 
ma.cblnas, material de trnnsporte e sobl'e!;Ullmtes, 
e a.ugmenta.da de 100:000$, a vcrb& para melhora· 
mentos nos otncinM e deposito.!; subordín~ndo-se 
esta. verba. á epigra.phe - Obro.s Novas (Conta. da 
Capital ) ; na 5' tli visií.o escrever, aplis a.s pala. vras 
- Obt·as Novas- as seguintes - Conta de Cn· 
pita.! ; elimina1.hL da enumeração as palavras 
- substituição de dormentes ; reduzida de 220:0(K)$ 
~ verba. para. essas obras nevas, 9 re<Hgida. 
pela fórma seguinte a verba. p:ll'a - Even
t u a.es geraes : Para. attender a. quaesquer des
peze.s necessaria.;; e imprevistas ou a. deftciencias da 
verbas . ............. . ....... ;,.... . .... .... . . .. .. 2.200:000.$00fJ 25.030:461$770 

1·1. Inspecção das Obras Publicas da Ca.pita.l Federal 
- Substitua-se na. vigencía desta lei n. tabella na 
1• <livisão e na. 2' pela. aeguinte : 

I• divisão- Administracão: 

Pessoal: 

1 inspectbr geraL ........... . .... . 
2 chefes de di visão a 8:400$, ••••.• • 
ti engenheiros de districto a. 6:000$. 
5 conductores technicos a 3:000$ .... 
1 administrador geral das florestas • . , 
1 desenhista de 1• classe .......... .. 
2 desenhistas de 2" » a 3:000$ •• • 
I aecretario .••..... . ...•..•. •. .•.. 
1 contador .•••• . ••..•..•.••....••. 
I encarregado do deposito cent ral .• 
1 ajudante do encarregado ....•..•. 
I archivista. ..... . .... ........... . 
1 :primeiro escri~turario ..•..•....• 
3 segundos » a 3:600$ •.• 
3 a.manuenses a 3:000$ .... .• . • . •• 
3 praticantes a. 2:000$ . ... •• •. • • 
1 porteiro .•.•. ••... .. •• ••.••...• 
3 continuo a 2:000$ .......... . . . .. 
Diarias de. 8$ ao inspector , 7$ aos 

chefes de divisão, 6$ aos enge-
nheiros de distt•icto e 5$ aos con-
ductores ................... . ... . 

Ma.tt>rial: 

Objectos para expediente .....•..•• 
Aluguel do predío únde funcciooa a 

repartição ........... . ...... . . . . 
Serviço t elephonico ..•••••... • ....• 
Despezas miu·las e de prompto paga-

mento . . ....... . . . ............. . 
Ta:~.:a de esgoto em 33 predios ••••• • 

12:000.$000 
16:800.~.000 
30: 000$()()() 
15:000$000 
4:800$000 
4: 800$000 
6:000$000 
6:000$000 
4:800$000 
4:800$000 
3 :600$000 
3 : ()()0:)000 
4:200$000 

10 :800$000 
9 :000$000 
6:000$000 
3 : ~'000 
6:000$000 

28:105$000 

178 :705$000 

6:400$000 

12 :000$000 
2:000$000' 

5 :000$000. 
1 :980$000 

Z7:380$000 
·- . -~ _ ..... -..• -.-'\'. -~-: , . "í-. '~ ''! '':.. 
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Satviço3 di verso.> : 
Reparos de proprios nacionae.>. , . .• 
Trabo.lllos imprevistos ... ......... . 

2• õivisã.o - oanalísações longín-
quas: 

Pessoal : 
1 conduetor gera.! .. .. . .......... , 
1 encarrega-do de deposito ..• _ •.... 
l amanuense ....••.•.• •.••..•••.• 
1 estafeta. de 3$500, dhtri;L em 300 

dias .....•..••.....• . ........... 

Rio õo Ouro e Santo Antonio : 
1 zela.dúr, diarie. 8$000 •...•...•.• , 
3 trabalhadores, díaria ·:3$500 •••••• 
s. Pedro: 
1 zelador, die.ria 5BIJOO •.....•.•..• 
2 trabs.lhadores, diaria 3$500 ...... 
Tínguá.: 
I zelador, diaria 6$Qt!<J. ......... .. 
4 trabalb&dores, diaria 3$500 ... . .. 

Turma. dos caminhos fiorestaes, lim-
peza. dos rios : 

l feitor, dia.ria 4$500 ............ .. 
6 trabalhadores, dia.ria 3$500 •• •••• 

Registros e encanamentos : 
·r guardas de 1" classe a. 1: 440$00:). 

15 guardas de 2• classe a I :20(J)Q00. 

Material: 
o neccssario pa1•a. esse serviço ...... 

Obras novas - Novas canalizaçile:; : 
Para a. linha auxiliar das canaliza

ções dos rios Xerem e Mantiqueira, 
não devendo o pessoal teehni~o ex
ceder de um engenheiro chefe e de 
um ajudante . . ................. . 

Na 3• divisão faç:~m-se as seguintes 
alterações : 

Em vez de- Proseguimento da rêde 
de distribuição- diga-se- Obras 
novas- Proseguimento, etc., ate. 

· Eleve se a l lO:OOO.S a. verba, para o 
material destinado ao serviço 'do 
proseguimento da. rêde. 

Substitua-se na. vigencia. desta lei á 
hbella do pesso~ l do -Deposito 
Central -a seguinte : 

15:000$000 
10:000$000 

··-----
25:000$000 

:M00$000 
1 :800$000 
;~:OOOSOOD 

I : Oi,O$MO 

2:920$000 
3: 832$-'JOO 

1 :825!:;0(1(1 
2:555$000 

2:190$000 
5:110$000 

1 : 6 42í600 
7:665$000 

1 o : 0809;0 00 
18:000$000 

65:270$000 

7:000$000 

25'}:000$00.) 
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i'es~na.l : 

I nrn~nrterJ.~e ••••••••••••••.•.•••• 
2 auxili11resdo t.!lcri['tl!. a I :5Hü$ ... 
;, lt'1lbiilhallnros, iiiari!1 :J:;i50fl, ••••• 
;j carrocoiros. illom 4$500 .. , ..... . 
I feitor, idem 4~1PIJ ............. . 
1 servente, Idem 4~~o .•.•.• , ••• ,, 

Elimine-se na. consignação para offi· 
cina substituindo-a. pela. BPguiote: 

Aferição ele hydrometros. 

Pessoal: 
5 otnciaes, diaría 6$000 durante 300 

dias ....................... , .. .. 

~[utería.l : 

O necessario para o serviço ....... , 

Elimine-se a verb~ de- Eventuaes: 

3:000$000 
3: OOIJ~OOO 
6:387:';500 
8:212$500 
I :6-12$500 
1 : :!í7$~JU0 

23:520$000 

9:000$000 

3:000$000 

Total em papel. ......................... .. 

15. Estrada de Ferro do Rio do Ouro - Escriptorio : 

Pessoal: 

1 direclot' ...................... .. 
I guarda.· livros, contador ••.••••••• 
I escripturario ................. .. 
l almoxa.rife ..................... . 

Diaria de 6$ ao director ........ . 

Material: 
Objectos de escriptori') ••••.••••••. 

Trafego- Pessoal de estações: 

Ca.jú: 
1 agentB .•...•..•.....•.•..••.... 
1 conferente •..........••.••.••... 
1 telegra.phista., ................ .. 
1 ma.chinista par<t o guindaste, dia· 

ria. 6$ •••.••••••••••••••••..•••• 
2 vigias noctnrnos, diaria 3$500 ••. 
2 guarda.s.cha ves, di ar ia. 3$500 ..... 
1 feitor, düLria. 4$ .•...•••••••••••• 
6 trabalhadores, diaría 3$500 ••...• 

Pavuno.: 
1 agente telegraphista de 1• classe. 
1 guard~>·chaves, dia ria de 3$500 .• , 

Botafogo- centro telegra.phico 
te! epb.onico': 

l agente-telegraphista. de l" classe. 
1 guarda·chaves, diaria 3$500 ..... 
C:.'n:tl'~ ,-. Y I 

6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
4:800$000 
2:!90$000 

22:500$00{) 

I :000$000 

3:600$00() 
2:00&.~000 
1 :800$00~ 

2:190$000 
2:553$000 
2:555$000 
1:460$000 
7:665$000 

2:400$000 
1:277$500 

2:000$000 
1:277$000 

1()!) 

1.459:055$000 
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Jcsé BuiML s n B~lfo:•t Roxo: 
2 agcntes-teleg-raphistas tlc 2 • c!nsse 

a 2:000$ •••••.•..•.•.... , .....• 
2 guardas-cllil.Ves, diaria :)$"500 •... 

12 guardas-chaves, incumbidos dus 
paradas de S. Francisco, Ltua Bella, 
J3omflca, Praia Pequena, v. de 
Carvatho, Fiç;ueir:<, Rio <lo Ouro, 
S. Pe1ro, Igua.sl!ú, Tioguà, En
genho do Matto e Irajá, dia1•ía 
3$500 ••.• ' ..••••.•.... ' ......•• 

4:noosoon 
2.555$000 

15:330$000 

52:665$()()0 

Linhas telephonicas e telegraphicas: 
1 encarregado d:t concervação dns 

linhas, diaria 5.~ ............... . 
3 trabalhadores, diaria 3$5(!0 •.•..• 

Pessoal do mo-vimento: 
3 chefes de trensincumi!idostambem 

das bagagens a 2:000$ •..••.•..• 
12 guarda-freios, diaria 3$500 •••••• 

Material: 
Alugueis de casas para estação, pa.

rad(ls, material para os trens e 
objectos de ex.pediente, material 
telegraphíco e telephonico .••...• 

Locomoção-pessoal de tracção: 
1 encarregado geral, dia ria 8$ ..•• 
2 machinistas de I" classe, rliaria i$ 
2 » » 2" }) » 6$ 
2 foguistas de l• classe, d1aria 4$ •. 
2 :!> :.> 2' » » 3$500 

2 graxeiros, diaria 3$ ....• , .•. , ••• 

om.cinas: 
1 ajustador, diaria 6$ ........... ·. 
2 limadores, idem ............... . 
1 torneiro, idem ................ . 
l fundidor, idem ................ , 
l ajudante, diaria 5$ ............ .. 
2 carptnteiros, idem ....•..•...•.• 
1 ferreiro, dial'ia i$ ............ ,. 
2 Mal tladores, diaria 4$ .•.•.••.•.. 

1-Ia terial: 

Com busti vel. lubrificantes, esto:pa, 
etc, , para a traccão e as otlicinas. 

Material para a officina (concertos) •• 
Acquisição de. pl.'anchas •...•...... , 

2: 190~000 
3:8;32$5uo 

6:022~00 

(3:000$()00 
15:530*000 

21: :::80$000 

12:000$000 

2:92osooo 
5:510$000 
4:380$000 
2:920$000 
2:555$000 
2:190$800 

20~475$000 

1 :S00$000 
3:600l)OOO 
1:800-íOOO 
1 :800$000 
1:500$000 
3:000$000 
2;100:000 
2:400$000 

18:000$000 

li o: 000$000 
20:000$000 
75:000$000 

llnr~ 
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Yin. Jlermancnto e conscrvaçã.o tios encanamento~ : 

Pessoal : 

1 mestre ger-al, día.ria 8$. · .•.•• , , 
1 feit?r _geral rlos encanamentos, 
dJar1a. 8~ .....•......••..•...... 

8 feitores, tliaria 4$ ....... , ...... 
ao trabalhadores, dia.ria. 3$ .....•.• 
2 pedreiros, diaria 5$ ••.. , .. , ...• 
2 serventes, diaría 3$500 •••• ,, .•. 
8 soldadores reba.tedores, diaria. 4$. 

Material: 
Dormentes ....................... . 
Trilhos e sobresalentes ............ . 
Conservação de edi!lcíos etc, ..... ,. 
Material para a conservação dos 

encanamentos .................. . 
Eventuaes ..................... , .• 

2:920BOOO 

2:020$000 
11 :GS0$()00 
65:700$000 
3:650$000 
2:555$000 

11:680$000 

101: 105$000 

55:000$000 
15:000$000 
3:000:)000 

8:000$000 
3:000$000 

Total . ..•...•.... , ... , .......• , . , •...... , ..... , ........ . 

16. Illum inação publica-a. proposta. . .. .. . . .. .. • .. • . 481 : 27 3:)662 
17. Esgoto da Capital Federal-reduzida a 1:000$ a 

verba. para eventuaes .. , ... ...... , ... , . ~ .. I 1 ••••• , •••••••••••• 

18. Observa.torio Astronomico-a. proposta ........................... . 
19, Repartições e Jogares extinctos-a proposta .• , •••••••••••.••.•..•• 
20. Obras federaes nos EstadoB-supprimlda na vigen-

cia desta lei a verba para o porto da. Pal'a.hyba. 480:000$000 
21. Eventuaes-a proposta •..•..•.•.......•.....••....••..•.•....•.. 
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543:i57$500 

571:611$662 

2.807:538$000 
8():880$000 
1~5:560$000 

1.176:053$001) 
100:000$000 

Art. 2. 0 Na vigencia. desta lei o exame :phytopa.thologico ínstítuido para as i?lpor
tações de -vegetaes, sGmeotes e objectos cong-eneres, será feito no Jardim Botamco da 
capital da Republica ; nos Estados, onde houver allandegas, dever:i. o Poder Executivo 
entrar em accordo com os estabelecimentos scientificos, pa;•ticula.res ou offi.ciaes, efim de 
incumbi!- c>s de igual tarefa.. 

Art. 3. o Fica o Pod'lr Executivo autorisado a conceder o usofructo da superficie ma
xima de 5() hectares e aproveitamento dns a.guas necessarias nos terrenos de propriedade 
nacional proximos a povoações, ás associoções agrícola qUI} se proponham alli fundar e -
custear campos praticos de demonstração, exceptuando-se os terrenos da Quinta da Boa 
Vista. 

Art. 4.• Fica autorizado o I.>oder Executivo a abrir concurrencia para o serviço 
da linba 1l.uvial de Montevídéo a Cuyabã., caso o Lloyd continue a não cumprir seu 
contracto, mantendo-se a verba actual para tal serviço, que continuará. a sm• de duas 
viagens mensaes. 

Art. 5. 0 A subvenção destinada á. linha de navegação do Espirito Santo será paga 
pelo Governo a quem melhores vantagens offerecer, pam e:ffectuar esse serviço entre 
os portos do Rio de Janeiro e Caravellas, desde que o Lloyd deixe de effectual-o nos 
dous primeiros mezes do exercieio :financeiro. 

Art. 6.• Fica o Poder Executivo autorizado a entrar em accordo com os governos 
esta.doaes sobre o:s meios praticas de realizar o recenseamento de 1900. 

Art. 7 . • Fica o Poder Executivo autorizado na vigencía desta lei a reorganizar a 
repartição geral dos correios da Republica, observando as seguintes modificações : 

§ 1. • As ftmcções de sub·director, administradores, sub-administradores, ajudantes de 
administradores, contadores e ajudantes serão exercidas em commissão por pessoal do 
quadro dos correiosr a juiz<> do Governo, sem per.ia dos emJ)regos que occuparem. 

Os aetuaes serventuat'ios desses cargos serão conservados, emquanto bem servirem. 
§ 2. 0 As funcções de a,5entes de l• classe e de 2" poderão ser exercidas em cornmissão 

por pessoal das mlministrações que estiverem subordinadas. 
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§ 3. 0 Os contractos, cujo valor exceda de dez contos de reis, deverii:o se1• approvados 
pelo Ministro, os de cinco até dez contos :pelo director geral e os de menos de cinco 
contos, pelos admlnistr<?/lores. 

§ 4.• Os processos dos concursos p:tra amanueoses e praticantas das administraeües 
tleverã.o ser npprovados pela. Directoria Geral cabando, entretanto, aos Administr:v.lores 
as nomea~ões desse pessoal. 

§ 5.• Sempre que um funccionario do Correio se julgar prE<judica.do por um a.cto l10 
Administrador, poderá. recorrer ao Director Geral. 

§ 6," Os administmdores pnss:,rão a ter, nlém das o.ttribuições vigentes, as 
seguintes : 

1."' nomear e demittir o pessoal dos agentes de 1" classe e remover todos os em
pregados de sua nomea.ção ; 

2.• licenciar e suspemler ab 30 dias o pessoal sob suas ordens. 
3. ~ "rear agencias e supprimir as de 4.• classe, dentro do credito a.nnuaJmente distri

buido a. cada Admini~tracão ; 
4.a crear, modit:lca.r e supprimir linhas postacs, ãentro do credito annualmente distri

buido a cada. Administração ; 
5,• fixar os sa.!ai·ios (los est1\fetas das Jbhas trafegadas administrativamente. 
§ 7 ,o As vantagens espBciaes concedhlas a. runcciomrtos postaes serão exclusiva

mente as seguintl•S : 
l." tratando-se de commissão, serão a.booadcs ao commissionado tão só mente 

tra.nsparte para si e ~ul\ filmilh~ e ajuda de custo de primeiro estabelecimento, cor
respondente, no maximo, aos vencimentos de um mez ; não haverá ajuda de custo para 
a. ínspecçiio de agencias nem tampouco no caso de não importar a commissão em mudanç•\ 
de resldeccia do ccmmissionado ; por exercicio tinanceiro não poderão ser concedidas 
mais de duas ajudas de custo ao mesmo funccionario, qualquer que seja o numero de 
commissõ~s que tiver; 

2.• Os vencimentos (l:.~ um emp1·egado em commissão serão os do cargo mais bem 
remunerado ; 

.3.~ Tratando-se de substituição, ao funccionario substituto caberá a percepção do or
denado do seu emprego e da gra.tific~ão do substituído ; 

4.• T1•ata.ndo·se do pessoal de correios ambulantes, serviço no mar e a.gentes embar· 
cados, será. a.bouada a. gratificação de 20 "(o a.os I•• e 2"' officiaes, 25 ·;~ aos 3•· offlcia.es e 
30 "/o ao pessoal de categoria inferior ; além dessa gratificação, serà concedida uma 
diaria uni{orme para IJernoite, nunca. excedente de 7$000; 

5.• Os empregados promovidos ou removidos, que tiverem de mudar de rcsidencia, 
terão direito a transporte para si e sua família e uma ajuda de custo nunca excedente aos 
ventlimenters de um mez, sem perda dos do seu cargo durante o prazo que lhes for marcado 
para essa muda.nça.; a neuhumt~. das duas primeiras vantagens terâ. direito o empregado 
removido a pedido. 

§ 8. o Os supplentes das classes de praticantes, carteiros, contínuos, ca.rimbadores e 
serventes serão demissíveis ad autum e serão pagos pelas sobras das verbas para pessoal ; 
seu llomero, sempre varlavel, será. ca.leulado de modo a. que perceba ca.da. um uma diaria 
razoa:vel nunca excedente de 2$500. 

§ <J.o AS promoções serão feitas 2/3 por merecimento e 1/3 por antiguidade do serviço 
postal; neste ultimo caso será. sempre e:tigido um interstício de tres annos. O merecimento 
do funccíonario serã. avaliado pela assidui.fade, bom comportamento, :~:elo pelo ~erviço a. seu 
cargo, e:ompetencia provada no desempenho de commissões importantes e na coufecçã.o de 
trabalhos que aproveitem à repartição. 

E~ceptua-se dessa regra o cargo de chefe de secção, que serà sempre preenchido por 
merecimento, 

§ lO. Nos contractos de fornecimentos para o almoxarifado, estabelecer-se-hão clausulas 
]J&ra a entrega do material na séde das administrações, correndo o transporta por conta 
aos fornecedores. 

§ 11. Os quadros actuaes aotrrerão as seguintes modificações quanto ao pessoal ~ 

DIRECTORIA. GERAL: 

Sub-ãirectoria: 
· 1 director gemi. 
1 sub-director, 
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3 chefes dB secção. 
3 I'' o!llciaes. 
:3 2"' » 
3 3•' 7> 

7 amanuemes. 
15 pra.tic~utes. 
3 continues. 
2 serventes. 

Contadoria: 

SESSÃO E~l 7 DE OUTUBRO DE 1899 

1 contador gera,!. 
1 ajurlaute do contadot•. 
2 1•' oOlciaes. 
2 2·'' » 
2 3" » 
7 .amanuenscs. 

13 Praticantes. 
1 contínuo. 
1 servente, 

Almoxarifado: 
1 <\lmoxa.rife. 
1 fiel do almoxat·ilo. 
2 pr<~licautc;;. 
I continuo, 
4 servente~. 
l porteiro. 

N. :;, Aclmlnistt•<1ção do !)i~tricto Federal o BstaJo do Rio: 
1 a.llministra.doJ', 
1 a.judante . 
1 contador. 
I thcsourciro. 
5 chefes ue secção. 

12 prim~iros officiacs. 
22 segundos :to 
35 terceiros » 
8 d ei!. 
1 porteiro. 
2 ajudantes de pi>rteiro. 

80 amanuenses.· 
150 praticantes . 
90 carteiros de 1• cla.>se. 

180 1> de 2• 1> 

28 « rur~s. 
6 contínuos. 

22 c~rimba.dores. 
45 serventes. 

N. 3. Administração de S. Paulo: 
l administrador. 
l ajudante. 
1 contador. 
I thesoureiro. 
3 chefes de secção. 
4 I•' officiaes. 
8 2o• » 

12 3•· » 
3 fieis do thesoureiro. 
1 por teiro. 

43 amanuenses. 
SG praticantes. 

173 
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25 ca.r teiros de 1 a classe. 
50 » de 2" » 

1 continuo. 
6 carimbadoros. 

15 serventes. 
N. 9. Administr<l.ção do Paraná.: 

1 administrador. 
1 thesoureiro. 
2 1•• otficiaes. 
3 2"• :1> 

1 del de thesourelro . 
1 porteiro. 
4 amanuenses. 
9 praticantes. 
9 carteiros. 
I continuo. 
4 serventes. 

N. 11. Adminístraçiío do Ceará: 
1 adminístradot•. 
1 contador. 
1 tbesoureiro. 
2 1•• officia.es. 
8 2•l!l 1> 

1 fiel de tbesourelro. 
1 porteiro. 
4 ama.nuenses. 
B praticantes. 
8 carteiros. 
1 continuo. 
2 serventes. 

.ANNAES DA CAb!ARA 

~. 12. Al.lministra.ção do r.ta.ranhiio: 
1 administrador. 
1 contador. 
1 thesoureiro. 
2 1 •• officiaes. 
3 zo• » 
1 fiel do thesoureiro . 
1 porteiro. 
5 n.manuenses. 

10 praticantes. 
8 carteiros. 
1 continuo. 
4 serventes. 

N, 13- Administração de Alagoas: 
1 administrador. 
1 contador. 
1 thesoureiro. 
1 1• official. 
2 2°' )) 
1 :porteiro. 
3 ama.nuem;es. 
9 praticantes. 

10 carteiros. 
4 set·ventes. 

N. 17- Administração da Parah-ybrl do Norte: 
1 administra<.lot·. 
1 conbdor. 
1 thesollreiro. 
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1 porteiro. 
3 ama.nuenses. 
9 praticantes. 
6 carteil'OS. 
1 servente. 
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N, 18 - Administra.Qão !lo Rio Grande do Norto : 
1 admini5trador. 
1 contador. 
1 thesoureiro. 
1 otl!cial. 
1 porteiro. 
I amanuense • 

. 3 praticantes. 
5 carteiros. 
1 servente. 

N. 19- Administração de Sergipe: 
1 administrador. 
1 contador. 
1 thesoureiro. 
1 oftlcial. 
1 porteiro. 
1 amanuense. 
3 praticantePJ. 
4 carteiros. 
1 servente. 

N. 21 - Administração do Piauhy : 
1 administrador. 
1 contador. 
1 thcsoureiro. 
1 official. 
1 porteiro, 
1 amanuense. 
3 praticantes. 
3 carteiros. 
1 servente. 
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§ 12. Ficam reduzidas de 15 a oito dias o numero de faltas sem justificação, das quaes 
decorre a demiss-ão rlo fuuccionario, e de lO a cinco dias o prazo para apresentação de 
recurso. 

§ 13. As penas a que ootão sujo i tos os t'unccionarios do C<>rreio serão as de admoes· 
tação, advertencia publica., multa, suspensão e demissão, conforme a g ravidade da falta. 

§ 14. Fica. r eduzido de dons a. um o numero de faltas por mez no decurso de um 
trimestre que podem ser dadas sem occasionar a imposição de mult.'l. 

§ 15. Fica.m reduzidos de cinc:o a tres o numero de faltas não justificadas por mez, 
e de dous a um por mez no decurso de um trimestre o de faltas habituaes, que occasionem 
suspensão. 

§ 16. A justificação das faltas serã feita , independentemente de attestado medíc:o, na 
sub-directoria1 contadoria geral e almoxarifado pelo sub·director, contador geral e almo
xarife respectivamente ; nas administraçõe!1, pelos chefes das respectivas secções e nas 
agencias, pelos agentes. 

§ 17. Todo o pessoal do quadro dos Correios da Republic<i será conservado, emquanto 
bem servir, a. juízo 1lo governo, e gozará das vantagens da aposent11.doria. ntl fórma da legis
lação vigente. 

§ 18. Sempre que em uma local idtvle houver uma estação telegraphica federal, deverá 
iambem ter a seu cargo o serviço de correios, desde quo não haja. a.ffiuencia. do serviço 
de ta.l ordem que fique mais vantajosamente servido pela separação das duas repartiçõas e 
~lv<> no caso de ser o a gente incumbido da. arrecadação de impostos. 
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§ 19. No regula-mento que o Gonrno tiver de expedir para dar execução ás dispo
sições deste artigo, devera rever o regulamento vigente e ter especialmente em vista re
gularizar a remessa de valores. 

Art. 8. • Ficam n:~. vígencia desta lei derogadas DO regulamento dos Telegt•aphos as 
disposições: 

Do art. 447, para o fim de que sejam feitas a.s nomeações do pessoal: por decreto as do 
direotor geral, vice-director e chefes de divisões ; por portaria do Míni~tro os chefes de 
secções, o secretario, os chefes de districto.s e seus ajudant~s. os telegraphistas - chefes, o 
chefe da officioa, o almoxarife, os offlclaes, escrivães, ajudante da offlcina, o desenhista.-

. chefe, o despachante e os telegraphistas de I• classe; pelo director. geral todas as outras; 
Do paragrapho unico do art . 435 para. o fim de set'em os chefes de distr icto nomeados 

por proposta do director geral, dentre os engenheiros ajudante•, e de serem estes 
nomeãdos por proposta do dlrectot• geral, devendo apresentar o titulo de engenheiro ou 
bacharel em sciencias physicas e naturaes ; 

Dos capítul~s XLtll e XLtV, na parte referente á 3' divisão, pa.ra o fim de, sem 
a.ngmento de · despeza1 tr;tnsferir de outt'all divisões e da.l" novas denominações ao péssoul 
necessa.rio para a liqutdação de contas dos cl!strictos. 

Art. ~.· E' vedado ao Poder Executivo conceder prorogação de prazo ás compaÍ:lllio.s 
ou emprez\ls privilegiadas que tenham garantia. de juros. 

Art. 10, N(l. prohibição ao Governo de conceder garautias de juro3 a emprezas e de 
lhes augmentar o capital garantido, comprenende-se a de pagar os juros deste em outra. 

· moeda que não seja. o pa.pel. quando houver consignação diversa na. lei. 
Art. 11. Fie~ o Poder Executivo autoriza.do a resga-tar s.s estradas de fer ro do RecifG 

ao S. Francisco, da Bahia ao S. Francisco, nos termos da. clausula. 25•• do decreto n. 1030, 
de 7 de agosto de 1852. . 

Art. 12. O Governo poderá contractar a construcção dos pr-oionga.mentos daa estradas 
de !erro, cujas obras foram suspensti.S, com as companhias ou empreza.s de que as mesmas 
linhas forem o prolongamento, ou com quem maiores vantagens ofl'erecer, rnedia.nte o 
ajuste que fôr combinado pela. cessão das obras ja realizadas e material e:r.istente, comtanto 
quetaea contra.ctos nãoaearretem onus para a. Uuião. 

Art. 13. As estradas de ferro federJes serão obrigadas a. permittir a circulação, em 
suas linhas, de vagões pertencentes a partiilulares, mediante as clausulas estabelecidas uo 
art. 93 das Condições Regulamentares das Ta riras da E~trada de Ferro Central do Brazil, 
de 1897, ou fixando uma taxa kilometrica especial para. o uso d&s liuhas pelos -vagões 
particulares. 

At·t. 14. Fica. o Governo autorisado a. mensalmente adiantar~ Estrada. de Ferro Cen
tral do Bra.zil até o ma:ximo de 100:000!, para sol'Ver despezas de prompto pagamento 
ás di-versas rubr ica8 ; nenhuma prestação será. entregue sem justificação do emprego da 
anterior. 

Art. 15. Os contraetos de aluguel de pradios para. serviços J)ermanentes dos Correios, 
telegr&Ithos e 'Vias-ferrea.s leJeraes poderão ser feitos por tres annos. 

Art. 16. Fica na. vigenci& desta lei desaunexa.da da Inspectoria. Geral de Obras Pu
blicas da Capital Federal n estrada de ferro do Rio d'Ouro, e erigida. em serviço 
a.uto!!.omo. . 

Art. 17. Fica revogado o art. 52 da lei n. 560 de 31 de dezembro de 1898 . 
Art. 18. O Governo mandarã proc~de:r aos estudos necessarios, .ou'Vido o governo do 

Districto Federal, para. serem opportun:\rn.ente apresentada.s ao COngresso as ba.~es de um 
Codigo Florestal. 

Art. 19. As tAxas arrecadadas nos termos e para os flns decretados pelo paragrapho 
unico do art. 7° da lei n. 3314, de 16 de outubro de 1886. nos portos em que se estiverem 
executando trabalhos de melhoramentos custeados pela União, terão a.pplícaçã.o exclusiva. 
e especial á conclusão de taes obras, nos portos respectivos. · . 

Pa.ragrapho unico. Si algum go'Verno estadoal se propuzer a rea.li2ar as obras de 
melhoramentos de p·orto projectadas pelo governo federal, fica este autorisado a dispeDEar 
em favor do primeiro e na. vigenciadesta lei a ·concurrencia e~tabelecida. pelas leis citadas. 

Art. 20. Na -vigencia desta lei serão transferidos ao Ministerio ua. Viação os proprios 
existentes DO extincto Arsenal de Marinha do Recife, na. :par·te sómente do littoral, onde 
fc.nc'cionarão todas as repartições dependentes do mesmo Mínisterio, ficando os terrenos e 
proprios em questão rei'ervadca ás obras de melhoramento do porto de Pernambuco. 

Art. 21. O Governo não poderá nomear para as vagas que se derem nas dift'erentm; 
Repartições pessoas exlranhas aos quadros, eroquanto hou'Ver addidos. 
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E' annuncii\ch a. votação das emendas offe· 
recid~s na. 2" •líscussão do mesmo ])ro.iecto 
u, 133, lix•wdo a despeza. para. o Mini;t ,lrio 
da ln•lustria, Viação e Obras Publicas par~~ 
1900. 

Posta a votos, é approvo..r1a. a. seguinte 
emenda. sob n. I: 

Ao· art. I••, n, 2-Auxilios á. llgricuitut·a. 
Conserve-se a verb• proposta pelo Governo 

para p~gamento da a,jur1a. de cnsto aos em
pregados de fazen~a. visto trutar-se de tres 
~ngcnhos situados em trcs Estados, ré;s 
1:800$000. 

E' post'l. a votos c rejeit.ada. a emenda sob 
n. 2. 

E' ttpprovada. Nr 83 votos con1r~ 31 (\ se· 
guínte emeu•la oil'e~'Bcidn. polo Sr. Neiva e 
outros, sob o n. 3: 

A' rubrica-Subvenção ás companhiag ele 
navegação a vapor : 

Ma.ntenha~se a ~erba proposh -pelo Go
verno pa.rt\ o serviço rle mwegação rla. ex
Companhia Bahiana., boje secção tl.o Lloyd. 

E' po5ta. a votns e approvada. a seguinte 
ementa. sob o n. 4: 

Do art. I•, n. 4 ISubvenQãil ás companhias 
de navE>gacão) elimin~m-seas verha.sde fisca.· 
lízação das companbi:ts dó Maranhão, I :000$. 
e ue rebocflg~>m, a c11.rgo da Associação Ser
gipense, 800$000. 

O Sr. Leovisildo Filgueiras 
(pela ontem) requer verificação de votação. 

Feita a ver!tlcação, reeonhece-se que vo
taram a favor 90 Srs. Deputados e contra 
28 .. 

tida a subvenção e pagas propOl'OÍonalmente 
as viagens effectivamente feitas áquelle 
porto. 

O !i!Jr. l"rancll!ilco Sá (pela or· 
rJe,> l)- Sr. Pr•·sirlente. parec" prefe-rivel a 
disp"Jsiçiio rlo prnjecto a c1ue seja· ~pprovada 
!l emenda substttuti-va da Commissão; e at
tendendo a que esse substitutivo fica. pre.ju· 
dicado, dcl:!de que seja. approvada a mesma 
emenda, peco a V. Ex:. que eonsnlte à Cnsa 
si consente na r·etirada da mesma emeod9 .. 

C:msultada a Camara, é conceàida a retiw 
rada da emenda sob c n. 5, e ,julga.do pre.iu· 
dicado o substitutivo á mesma emenda, offe· 
recido pela Commís:;ão. 

E' a ppr·ovada a seguinte emenda d.n. Com
missão: -Elimine-se a verba consignada. para. 
o porto da. Amarração. 

Posta. a "VOtos, é approvailo a seguin~e 
emenda. sob o n. G: . 

A' rnbrico.-Sttbve!lção us companhias de 
navegação a. vapol': 

Rehoca.gQm dJ.s barras de Sergip3, .. , .• 
24:000~000. 

Mantenclo-se a proposta do Go~erno. 
E' a anunciada a votal}ão da seguinte emen· 

da,sobon.7: 
Ao art. 1°, n. 5-Estatistica. 
Pessoal d<~ Directoria-Conserve-se. a ta

bella tla. p·oposta do Governo, 76:620$-Re
gistro civil-Mantenha-se a. verba. para. paga· 
mento rle cinco anxiliares, 6:000$, visto fa.ltar 
competencia. á Commis:;ão de Orça.n1ento para 
supprímir Gffipl'ego {?a.ragrapho unico do 
art. 133 do Regimento). 

E' annuncin,da a. votação da seguinte emen· O Sr. Paula Ramos (pela ordem) 
da., sob o n. 5: -A Commissãõ deu pJ.recer sobre tres emen· 

das á. rubrica-Esta tistica. 
Ao art. I~, n. 4 (Subvenção ás comp:1nhias Quanto à. primeira, si a Cama.ra. rejeital-a, 

de navega~;:uo) accrescente--se: iufrir:ge as disposições regimenta.es, porque 
Ficando reduzid;~. a subvenção do Lloyd I te:á de mant~r a d_isposição ~o ~rojecto que 

Brazileit'o a 1..513:700$, pela suppl·essão da cr~a}ogar. S1 acceJtar osubstlt_utt_v~ da Com· 
verba destinada á tinha f'o Espírito Santo e m1s~a?, a~tenla. contra a Consttturçao, dand_o 
sendo mantida a subvenç.ão de 50:000.$ para al.!tOrisaçao ao Governo para crea.r e suppn· 
n. empreUt. que se propuzer a fazer a navega· m1r empregos. 
ção entre os portos do Rio de Janeiro a. Cara.- A segunda emenda é a que manda. ~onser
vellas, com as e&cllas a que estava obrigado vara proposta do Governo. A tercen~a faz 
o Ltoyd. modificações à proposta do Governo; mas re· 

~ speita o orçamento vigente. 
Ao art. o":· Peco a v. Ex; que consulte á Camara si 
Substituam~se as palavras-desde que o concede preferencia para. a votação tla 

Lloyd, etc., etc., ao fim do artigo, polas se- emenda do Sr.- Deputado Timotheo e outros, 
guintes :-salvo si o Lloy'.l se obrigar, desue qu"~ ó aquella qu\) manda. conserv .. r a pro· 
o começo do exercício tlnancairo, a fazer duas posta do Governo, pois me parece ser a mais 
escalas mensu.es da linha do norte ao porto razoavel e merecer a approvação da Ca· 
de Ca.ravellas, caso em que lhe serà mau- mara, 

Camara Y. YI 
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.~ Sr. Calogera.lll (pela o•·àem) de
clarn destlejá. que em occasião opportuna 
pedirá a retirada. da e monda a que se refore 
o substitutivo. 

Quanto á emenda n . 7. que se com :põe de 
duas partes, a C<lmmissão acceitou a prtmeíra. 
parte. que mantem o pessottl do quadro da 
Estatística, e r ejeitou a segunda, qu0 propõe 
elevacã:O desneces:>a.ría. no p essoal de livre 

Correios, c port.1nto, nessa r eforma elle -po• 
t\erã. a,ugmenta.r ordenados, ~u~primir 1~
gares, comtanto que respeite dtrettos a.dqu1· 
ridos, que éa condição imposta na emenda. 
(Apoiados.) 

Não vejo inconveniente, portanto, em ser 
esta emenda •·otadtt em primeiro lagar, uma 
vez concedida. n preferencia. 

. nomeação e demissão do director daquelltl. re
partição e em r elação á qual a Commissão 
ouviu o chefe do serviço, de accordo com os 
precedentes da. Ca~a. 

Consultada a. Casa, e concedida a prefe
rencia. pedida pelo Sr. Paula Ramos para. a. 
votação da emenda n. 8. 

Em seguida, é;approvndaa.seguioteernenda, 
sob n. 8, offerecida pelos Srs. Timotheo da 
Costa. e outro: A' rubrica. n. 5-Directoria 
Ger&J de Estatística-Mantenha-se, sem alte
ração, o :pessoa.l proposto nn, tabella. do Go
verno. 

São consideradas prejudicadas as emendas, 
sob ns. 7, 9, lO, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. 

E' rejeitada a emenda. do Sr. Afronso Costa. 
ao n. 5 do art. 1•. 

E' a.nnunciada. a votação da. seguinte 
emenda., sob o n, 8, offereeida pelo Sr. Irineu 
.Machado: 

Ao n. 6.-Correios-Vantagens especiaes 
a. empregados - Accrescente·se a verba de 
20:000$ para. a. gra.tifi.ca.ção addiciona.l aos 
carteiros que contarem mais de 15 annos de 
e1l'ectivo serviço posta.!, e a de 10:000$ para 
a dia.r ia a.ddicional aos ssrveutes que conta
rem mais de lO annos de effecti'Vo serviço 
postal. 

Ao art. 7•, § 7•, llccrêscente·se o se
guinte: 

N. 6-0s carteiros con tinuarão a perceber 
nos termos do art . 335 do regulamento de 
10 de fevereiro de 1896, a gratificação ad
dicional qua.ndo tiverem mais de 15 a.nnos 
de e1rectivo serviço postal, e os serventes, 
nos te:rmos do art. 336 do mesmo reg ula
mento, a diaria. addiciona.l, desde que conta
rem mais de 10 anoos de effectivo serviço 
postal. 

O Sr. Milt.on (pela ordem)-Sr. Pre
sidente, peço a V. Ex:. que consulte á Casa. 
si concede a prefereneia na votação para a 
emenda. sob n. 30, que contem uma disposi
ção generica, abrangendo, portanto, todas as 
disposições parciaes que estã.o consignadas 
nas emendas que acabam de se:r lidas. 

A emenda n. 30, Sr. Pr~!sidente, autor isa 
o Governo a fazer uma reforma complet1~ no:J 

o SR. !RIXEU MACHADo-São muito diver
sas. 

O Sa. MlLTO:-<-Perdôe-me, esta é mais 
ampla e por conseguinte, pelo Regimento da, 
Casa, deve saL' votada. em primeiro logar e 
deve ter a preferencia na votação, não pre
judica.ndo o projecto. 

Em todo o caso. V. Ex. submettera o meu 
requerimento á Camara. 

O $r. Calogera~ (pela M·dem)-No 
voto que dou contra a preferencia. r equerida 
pelo nobre Deputado pela Bahia, baseio-me 
no facto de que em regulamentos podem ser 
feitas alterações de -vencimentos, de accordo 
com as proprias palavras do digno Deputado 
e é esta. uma funcção privativa do COngresso 
Federal . (A partes.} 

o Sa. PRESlDl!:NTE- Attenção. 

O Sa. CALOG'ItRAs- Devo declarar tambem 
que na. organização do se!'Vi90 de Cor reios 
não ha sõmente quest15es que devam ser re
solvidas na alçada. do Poder Ex:ecu.tivo. 

Por estes dous motivos sou contrario á 
preferencia. e a emenda. de S. Ex. 

Além disso, aprovai-to o ensejo para. dizer 
que, mesmo em relação ao serviço dos cor
reios, a Commi&ãD teve occasiií.o de apresen
tar uma. série de medidas qne foram tomadas 
de accordo com o proprio Governo. 

Nestas condições,' nego o meu voto não só 
á emenda, como á preferencia requerida pelo 
nobre Deput<tdo . 

O Sr. Irineu Maehado (pela 
ordem) - Sr. Presidente, as: duas emendas 
teem ·objecto profundamente diverso. A 
emenda que offereci , rel:l.tiva. a-os carteiros, 
de aecordo com disposições de lei } <i e:J~istente, 
manda. incluir no Orçamento da Despeza. a 
verba neccssa.ria.. ao pagamento da. gratifica
ção addicional dos carteiros e da dlaria. a.ddi
ciona.l dos serventes . 

Manda a emenda dar verba. para. o paga.. 
mento de despezas que já foram consignadas 
nos orçamentos dos a.nnos anteriores, em ob
servancia do l'~>..gulamento de lO de fevereiro 
de !896; a ou.tra emenda, que é do Sr . Míl· 
ton, manda fazer ou autoriza a. revisão do 
regulamento .io;; .Correios, mas nada. diz so
bre os car teir os e, quando approvada, não 
ha Yeria verba para o pagamento da gratifi-
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cação addicional e nem os direitos dos ca-rtei
ros, serventes, carimbadores, etc., estariam 
garantidos como sempre, da um modo formal 
e iudiSCiltivel. 

Niio havcncto, portanto, identid,lde, não ha 
motivo para a preferencia. Accentuo, porem, 
o meu pensamento e o enuncio nestas pala 
vras: sou autor da emenda que defende e 
garante os direitos dos carteiros e serventes , 
e felizmente, obteve parecer favoraveldaCom· 
missão e espero que seja approvad.a. E de,
otaro que vote. rei o. favor de todas: as emendas 
cuj., pensamento consistir em garantir o 
funccionalismo, e, portanto, das medidas que 
tiverem por tlm respeitar os direitos adqui
ridos p_elo pessoal da. Repartição dos Correios. 

o Sr. u:eredia d e Sã (pela Ol·dem) 
-Aconselho ao meu nobre. amigo, Deputado 
pela Bahia., a. desi~tir do seu pedido, porque 
como bem disse o Sr. Irineu Machado, as 
emendas siio completamente diversas. 

Sr. P residente, tenho muito receio de votar 
emendas da na tureza da. do n. 30, porque 
póde se dar o que se deu o anno passado com 
o corpo de a.rtifices do Arsenal de .Marinha., 
em que o Governo, fazenclo a revisão, alterou 
extr·a.ordina.r iamente o pensamento do Con· 
gr-esso e por isso entendo que a emenda. deve 
ser votnda. independentemente de outra.. 

o Sr. President e a.nnnncia. a vo
t ação do requerimento do Sr. Milton. 

E' rejeitado o requerimento de prefe· 
rencia. 

O Sr. MiUon (pel., ordem) r equer 
verificação da vot<tção. 

O Sr.•. Pre side nte (depois da 'Vcrifi· 
cação) -A preferencia foi l'ejeítada por 
69 contra 45. · 

E' submettida a votos e approvada, a rere
rida emend.a sob n. 18, o!Tererida pelo Sr. 
Irineu Machado. 

A emenda n. 19 é considerada. prejudi:. 
cada. · 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda n. 20, offerech\a pelo Sr. Rodo! pho 
Paixão. 

Emendas á verba.-Correio : 
Reduzam -se a.s dotações das sub·consigna· 

ções : 
Papel para expediente, de 258:000$000 a 

200:000$000 ; 
Formulas impressas, etc ; de 225:000$ a 

20(): 000$000 ; , 
Pernoite aos ~mpregados do correio ambu· 

!ante, de 150 :000$ a 120:000$000; 

Augmentem-se as dotações das sub-consi· 
gnações seguintes : 

Caixas para a$signantes e aollecta, de 
10 ~000$ para 40:000$000 ; 

Publicações postaes, annuncios e e di ta.es, 
20:000$ para. 40:000$000 ; 

Despezas miudas - de 60:000$000 para 
93:000.~0. . 

Incluam-se 30:000$ ·pa.ra gratificações espe• 
ciaes aos carteiros e serventes que tiverem 
mais de 10 annos de serviço, mantendo i1ó 
novo regulamento as disposições dos arts. 335 
e 336 do regulamento em vigor . 

Accrescentem-se 60:000$ para. as gratifica• 
ções por commissões, inspecções de agencias 
e outras. 

Onde convier : 

O serviço de conducção de malas ~erã. feito 
por administração, passando a. dotação pro
posta pa.ra. cootractos a fazer parte da. sub
consignação- Conductores, estafetas, etc. 

O Sr. Rodolpho Paixão (peia 
or dem) - Sr. Presidente, o nobre relator da. 
Commissão deu parecer favoravel a. algumas 
destas emendas que estão consignadas no im· 
presso que nos foi dist ribuido, e não fez á. 
mesma causa com relação ás outras, sob o 
fundamento de que não· tinha tido infor · ; · 
m~ções relat ivas ao as.sumpto de que ellas 
tratam. 

Devo dizer que apresentei essas emendas, 
baseado em in tormaçõe s obtidas na. Directoria. 
Geral dos Correios, informa-ções qu e me fo· 
raro fornecidas pelo director geral. 

Nestas condições, estou seg11ro de que a. 
Cama.ra. poderá. approval-as, não só pelo que. · 
venho de expor, como ainda. l'OI'que algumas 
diminuem verb~ s e outras a.ttendem a ser· 
viços que não podem prescindir de verbas 
para gratificações especiaes. . 

F:u pediria, portanto, a V. Ex. que, qua.ndo 
tivesse de submetter a.o voto da Cama.ra a. 
emenda sob n . 20, qu·e tive a. honra de· apre· 
senta.r, o fizesse por partes, afim de que a 
Casa pudesse deliberar convenientemente. 

O Sr. Oalogeras (Pela orden~)
Sr: Presidente, tambem eu teria de pedir a. 
votação desta emenda por partes . · . 

·Quanto á. reclamação do nobre Deputado, 
devo di:~:er que algumas reducçoes propostas 
por S. Ex., mais tarde na proposta foram 
verificad&.s como excedentes á economia pos· 
sivel de a lguns ser viços, podendo :frejudlcar 
serviços novos, como a. permutação d.e en- . 
commendas com Portugal. 
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'Jso-·· 

O Sr. President.e- A Mesa. va.e 
submAtter á votação, por partes, a emenda 
n. 20. 

São postas a. votos e rejei ta.das as duas 
primeiras.p1ntes : «Papel para expediente, 
de 258:000lii a 200:000$000. Formulas im
pressas, etc., de 225:000$ a 200:000$000.:» 

E' annuncia<la a votação da segunda parte 
da emenda: «Pernoite aos Pmpregados do cor
reio a.mbulante, de 150:000$ a 120:000$000.» 

O Sr. Presidente-Esta parta tem 
parecer favoravel da Comm!~são. 

O Sr. Ca.Iogeras (pela ordem)- O 
parecer e contrario a fique estabelecido que 
a verba pela. Commissão é strictsmente ne
cessarin. para a remcner.tção desse serviço. 

O SR. PRESIDENTE- O ~.:obre Deputado tem 
razão. 

Posta a votos, é rejaltad<~. a referida ter
ceira. p:.rte. 

E' approvada. a emenda da Commissão 
consignando a quantia. r'e 20:00fl$ e não 
a. I' e 40:000$, par~ caixa de assignantes e 
collecta, como foi proposto na emenrla no 
Sr. Rodolpho Palxii.o, q11e é consülerada pre
judicada. 

E' appl'Ovada. a emPnd;J. n. 20, do Sr. Ro-
dolpbo Paixão, na parte que se refere a pu

. blicacões]) •sta.es, annuncios, edita.Gs (40:00;'$) 
.·e il. relativa ás despezas mi.udas, smdo consi
. derada. prejudicada a parte da mesma enenda 

inclujn·lo 30:000$ p:~ra gratificações espe
ciaes aos carteiros e serventes. 

São ap[>rovadas. 
E• annunciada a. votação da seguinte parte 

da. emenda sob o n. 20 oJieredàa pelo Sr. Ro· 
dolpho Paixão: 

Accr&centem-se 60:000S para gratífic~ções 
por commlssões, etc. -

:0 Sr. R.odoJpho Paixão (pela. 
:. ordem)-Sr. Presidente, o digno relator da 
. C.ommissão d~u parecer contrario a esta. 

parte da eme.cda ; entretanto, julgo que e;.sa 
emenda. deve eer acceita, porque, cowo 

· V. Ex. sabe, ha serviços especiaes que são 
feitos tóra. das hoJ:as do expediente, por en
carregados de confiança do director ou dos 
administradores do Correio, que não podem 
. deixar deter gr.<tiftcação pr• labore, porque 
não se encontram sempre empregadns nessas 

·condiO(les o não se pó:le exigir serviços além 
da.q uellils que estão consignados uo regula
mento. 

Entendo que a Cama.ra. deve acceítar e~>ta. 
emenda -quem trabalha precisa remune-

ra.~ão-e desde qne se exi;.:e trabalho maior 
e de certa cornpEtencia, n1io se póde deixar 
de consignar verba pa.t·a remuneru esse tra· 
balho. 

O Sr. Calogera.s (pel!: o1·rlem)
Sr. Presidente, la~timo qtle o aobre Depu· 
tado por Minas, o meu honrado amigo, o Sr. 
Rodolpho Paixão, nã.o tenha estado presente 
quando discuti este assumpto. 

S. t<:x., ne>sa. occa.sião, term. ~·erificado que 
as vantagens que possam advir da approva~ 
ção dessa emenda são muito inferiores aos 
males que della adv~m e teria verificado que 
o seu digno companheiro de districto e tam
bem sí{lnatarío desta. €mendn, concordanito 
com o meu pnracer, deu·me o valioso 11poio 
da. sua competencia como administrador que 
foi desse serviço. 

Posta a votos,. é rejeitacJa a. emenda na re
ferida pa,rte, bem como n<~. pD.rte tina! fla 
me»ma emen·la n. 20, relativa ao serviço de 
conducção de malas. 

E' annunciada a vobção ua ~eguint~ 
eu.entb. sob ou. 2!: 

Ao n _ 6-Correi· ,.-: 
Mnn!enha.:se a verba. pedída pelo Governo, 

feita a cornccão quanto aos vencimeotns do 
porteiro da AdmirlÍ~tra()ã.o de Santa Catha· 
rina, conforme propõe a Commissã.o de Ül'Ç,t
mento, !0.499:0~2.'$300. 

O Sr. l,aulaRamos (pela oràem) 
-0 orçamento altera na rubrica-Correios
a proposta do Governo ; crêa. e supprime 
Jogares, augmenta. e diminue vencimentos, 
etc. 

Ainda agora se acaba de augmentar con
sirleravelmente a verba- Material - com a 
appl'ovação dessa emenda. 

Eu apresentei emenda pedindo que se 
mantive, se a proposta. uo Governo, faita. a 
necessarh correcção, porque na. tabella. h3. 
um erro em relação (tos vencimentos do por
teiro de Santa Catharína. 
··-A Com missão diz que, não a primeira pa1·te 

do. emenda, mas a segunda deve ser ac
ceita. 

Declaro, porém, que a minha emenda. só 
tem uma. parte: não posso comprehender 
como a. Mesa vae dividir o. emenda.. Natu
ralmente a camara, 8pprovando a emenda 
não prejudica. as modi!icações feitas com a 
approva.ção das emendas anteriores . 

O Sr. Calogeras (pe~a o1·dem) -
Desde que fica. clat·o que a approvação do. 
eiQenda. do nobre Deputado respeita o pen· 
sa.mento das emendas já approvadas, não ba 
duvida que ella deve ser a~provada. 
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O Sr. President;e-Não resta. du· 
vida. que a approvação da emenda não pre• 
judica o que a Camara. já tem a.ppTovado. 

Posta a 'Votos, a emenda. n . 2.1 , é rejeita.da. 

E' igualmente a.pprovado o seguinte ad<lita
mento da Comm~sã.o! Caso esse trabalh•1· me· 
reç:• a. a.pprovação da Directoría Geral dos 
Correios. 

São considerattas prejudicadas as emendas 
O Sr. Paula Ramos (pela O>·dem) ns. 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39. 

requer veriô.cação da votação. 
E' annunciada. a votação da 

Procedendo-se á veríncaç:ío, reaonheca-se emenda, snb n. 40: 
seguinte 

que a emenda foi approvada. 

O Sr. Presidente-Fica.m prejudi·· 
canas as emenda.s ns. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
28 e 29. 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda, sob n. 30: 

Na vigencia da pPesente lei, fica o Poder 
Executivo autoris;;tdo a rever o regulamento 
dos Correios no sentido de melhorar o ser
viço postal de accordo com as necessidades 
actuaes, respeitando direitos jil. adquiridos. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) 
-Sr. Presidente, r equei1·o a V. Ex. que de 
novo submetta a votos a emenda que, creio, 
não foi approvada.. (ProtJ>tl~ da bHn<'cláa 
~h~n~. · 

O Sr. Calogeras lpe!:t orde1n)-Sr. 
Pre&idente, ia requerer verificação da. vo· 
tação, declarando que as moditlcaçôes feitas 
pela. Commíssão foram da accordo com o 
Governo. 

O Sr. Presidente- A Mesa de· 
clarou que a emenda foi a.pprova!la. por 70 
votos. Si o nobre Deputado requer verificacii.o 
da votação, não tenho duvida em de novo 
submetter a emen1la a votos. 

O Sr. Ca.Ioger•as- ~im, senhor; 
requeiro verificação da votação. 

O Sr. Presidente - Os senhores 
que votaram contra a emenda n. ~O queiram 
levanta.r-s'> e conservar-se de pé afim de se 
proceder á. contagem. (PnH·sa). 

A emenda. foi approvada por 70 votos 
contra 45. 

E' approv<~.da a saguinte emenda.n. 31, com 
additamento da Commissão : 

Aecrescente·se onde cpnvier; 
Art. Fica o Governoautorisado a eontrs.tal' 

a conducção de malas do Correio e alugueis 
de predios, tanto para esta repa.rtil)ão, como 
para a dos Telegraphos, ate o -periodo ma
ximo de tres annos, dividindo a quota annual. 

O Sr. Calogeras (pela. ordem
Esta. emenda só esta prejudicada em dous 
pontos, no que se Tefere aos alugueis de 
predio;; para Correios e Telegra.phos, no que 
d1z respeito a contracta.r conducção da maJas 
não e~ta. e por isso peço a V. Ex. que 
sullffietta. a votação esta parte da. emenda. 
que tem parecer tavoravel da Commissão. 

O Sr. Ovidio Abran-tes (pela 
o1·den<)-Esta. emenda. tem tres partes dís· 
t inctas, trata de a( ugueis de predios e con· 
tracto de conducçã.o de m 1.las. 

O conlracto de conducção dê malas parece 
inconveniente por isso que se ficará preso 
por muito tempo por e~te contraem, o que 
traz grande desvantagem e p1•ejuizo para o 
serviço, como tenllo visto em Goyaz. 

Acho que V. Es:. dev'e separar a. YO· 
t11.Qã0, 

O Sr. Calogeras (pela ordem
Sr. Presidente, creio que o nobre Daputado 
por Goyaz labora. em um ~qu1voco, pois -.·."· 
a parte referente a a. I ugueís de predios já se ., 
acha na propo~ta. do Governo e o ·que:~ 
vai votar agora. é a parte que trata de c.on.;. 
ducciio de malas, sobre o que o Governo tem 
que se pronunciar-

O Sr. Presidente - Os senhores 
que o.pprovam a autorisaçã.o dada, por esta. 
emenda, ao Governo para contractar a con· 
duccã.o de malas, queiram levantar-se. (Os 
S1·J. Secretarias pr·ooedem à contagem dos 1lOtos.) 

Foi a pprovada.. 
Accrescente se onde convier. : ! . 
Flca. o Poder Executivo a.utorisado a. man- O Sr. Ovidio Abrant.es-Peço a 

dar imprimil" nn Imprensa Nacional os traba.· po.la.vr.:t pela ordem. 
lhos organisados sobre Correios paio ama· I 
nuen~e da. Repartição Geral dos Correio~. O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
Altredo Marques de Souza.. lo nobre Deputado. 
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O Sr. Ovidio Abran.t.es (pela 
or-clem)-Sr. Presidente, p:lçO a V. Ex. que 
se digne pro~eder á. verificação da votação, 
cujo resultado V. Ex. acaba de anuunciar. 

Procedenuo se á verificação, reconhece-se 
que votaram a favor 85 Srs. Depntallos e 
contra 10. 

O Sr. Presidente-Vot,aram a fa
vor 85 Srs. Deputados e contra lO; não ha 
numero para se proseguir nas votações. 

Vai se passar á. segtmda. parte da. ordem 
ào dia. 

O Sr. Coelho Cintra-Peço a pa
lavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre D<lputado. 

O Sr. Coelho Cintt~o. (pela o1·:lcm) 
-sr. Presidente, V. Ex. acaba de declarar 
que, por falta de numero, llcu adiada a vo
tação das ma terias encerra.·l as e constante 
da o1dem do dia. 

Pareae-me;, oom a devida venia, que ter
se-ia de proceder á chamada, a.fim de se ve
rificar si realmente ba ou não numero legal, 
para se proseguir nas votações; mas, V. Ex. 
é testemunha e póde verificar facilmente qua 

- muitos dos Srs. Deputados não estão no re
cinto, conservando-se, entretanto, fóra, mas 
e.nte·salas . 

Eu pediria, nestas çondições, a V. Ex. que 
reconsiderasse o seu neto e fizesse soar os 
tympa.nos, convidando essee Sr. Deputados 
a. occupa.rem os seus lagares, para. se veri-

- ficar si de facto ba ou não numero. 

: .. - O Sr. Presidente (depois de fu.:m 
~ ', Joa1· os tympanos)-Vai se pro~eder a cha· 
k · mada, afim de se verificar si ha. ou não nu· 

mero pa.ra. se proseguír nas votações. 

.. Procedendo-se â. cha.ma.da, >erifict\-se te
':!>em-se ausentado os Srs. Pedro Chermont, 
Eneas Martins, Guedelha. Mottrão, Eduardo 
de Berrêdo, Torres Portugal, José Aveli.uo, 
Francisco Sá., Helvecio Monte, Frederico Bor
ges, E,odrigue~ Lima, Jeronymo Monteiro, 
Alcindo Guanabara, B~liza.río de Souza, Pau
Uno de Souza. Junior, José Bonifacio, Luiz 
Adolpho, Alencar Guimarães, Brazilio da Luz 
e Lamenha Lins . 

O Sr. Presidente-Responderam a 
- chamada 119 Srs. Deputa.1os; ha., portanto, 

numero para a continuação da votação das 
.. emendas offerechlas ao ,projecto n. 133 A, de 
1899. 

E' de novo annuociada a vota..ção da emenda., 
sob n, 40. 

Accrescente-se onde convier: 

Art. Fic:t o Governo autorisado a. con-
tractar a conducr;ãu de malas do Correio e 
alugueis de· predios, tanto para. esta reparti
r;ã.o, como pa.ra. a. dos Telegraphos, at:, o pe· 
!'iodo ma:ümo de tres aonos, dividindo a 
quota annual. 

O Sl". President.e-Evidentement.<> 
nã.o ba numero para se proseguír na votação ; 
passa-se ã. ma teria. em discussão . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annuncia,ia. a. 2• discussão do projecto 
n. 171 A, de 1809,com pa.recersob1•e as emen
r\as off'erecldas para 2" discussão do projecto 
n. lil, deste a.nno, fixando a. despeza. do 
Ministerio da. Justiça. e Negocios Interiores 
para o e:terclcio de 1900, 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o Sr. Amphilophio. 

O Sr. Amphilophio diz que sua 
pt·esença na. tribuna., agora, explica-se por 
umt~. comprehensão do dever, que alguns po
derão, talvez, condemnar, mas que na sua 
consciencia é simplesmente verdadeira e sin
cera. 

E é quanto lhe basta. 
Teve de vencer, viuuo agora ã tribun:t, 

todas as hesitaçõe:!l de um penoso constrangi· 
mento moral ; porque bem sa.be que terá de 
contra.ria.rum dos ca.pitulos,oprincipal talvez, 
do programmapoliticodo governo do Sr. Ce.m
pos Sa.lles, cuja honesta administração finan 
ceira tem apoiado, pela lea.lrlada e firmeza 
com que esse governo vae se desempenhando 
dos arduos enca.rgos que a si tomara, na ex
ecução do nosso emprestimo-mora.toria; 
operação de credito que não tomaria a res
ponsabilidade de aconselhar, pelos motivos 
que desta tribuna já expoz â. Camara e ao 
paiz, mas que, objecto agora de um contracto 
solemne com os nossos credores, deve ser 
tão escrupulosamente respeitada e cumprida, 
em cada umi.t de suas clausulas, quanto nol-o 
impõe a nossa propría dignidade de devedor 
honrado, e como o vae sendo, com efi'eíto, 
pelo Governo actuai. 

Ma'>, o dever é~ dever ; e tal a razão, -ver· 
dadeira e unica., da. sua pre>ença na tribuna 
nesta oonjunctura ; como outra. não fôra a 
que o levã.ra, no Congresso Constituinte da 
R.epublica, a oppor-se ao plano de org-ani
zação judiciaria. que adoptámos, o qual é 
ainda agora, no seu pensar, um dos pontos 
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em que mais se justifica a medida de uma. 
prompta revisão constitucional. 

011 sentimentos de mutua e desinteressada. 
ectima. pessoal, esses espera qnc se mante
rão os mesmos que a profunda divergeocia de 
ideas e princípios, em 1891, nada alterou, e 
nada, com e1Yeito, devia alterar, entre pes
soas de :fina. elucação e convicções sinceras. 

Diz que dous annos são já dr:corridos depois 
que, aproveitando a largueza deste debate, 
em discussão deste mesmo orçamento, d!r!-

. gira, desta tribun~. o s~u primeiro appello à 
Cama.ra pela revisão parcial da Constituição 
de 24 de fevereiro, não tendo · pódido 
occupa.r-se de novo do mesmo assumpto na. 
se:-~são do anno passado, em consequcncla. dos 
deploraveis sucessos que tanto agitarnm c•s 
espíritos e tão dolorosamente repercutiram 
neste recinto, nos dons ullimos mezes dn· 
quella. sessão. 

Approxilnnndo-se o termo da actua.l !eSsão, 
e j:i. sendo um facto notorio a nã.o rcnovntão 
do seu mnntlato legislativo, vem agora rea
tar a.s considerações, sobre este importnnte 
o.ssumpt.o, iniciadaH no seu (Hscurso de 8 de 
outubro de 1807. 

E' grande o seu temor de voltar ao 
ns~umpto; e e;se temor, jil. dàmasiado jus ti· 
ficn.do pela transcendencb e ditilculdades ln
trinsecas da mataria, mais se justifica e 
aggrava, na sua. consciencia de bom cidadão, 
-pelo peso da responsabilidade enorme. que 
lhe acarreta, deante da Na.çio, este mesmo 
papel de reformador da lei fundamental das 
mstituições da sua p,, tria. 

Hesitou e maduramente retlectiu antes do 
seu discurso de 1897 ; e si, a despeito de seus 
justos temores e primeiras hesitações, veiu 
afinal pedir á. Camara. o processo desta revi· 
são, e que mais do que todas as difficuldades 
inhel'entes ao ·;u!sumpto e mais do qué seus 
temores e hesitações. pesaram no seu espí
rito, como um dever imperioso de; mnnda.to de 
representante da Nação, estas t res sugges
tões do seu patriotismo : 

1•, o be:n supremo da unidade nacional, 
ameaçada pelo rompimento de vínculos dos 
mais preciosos da. noss:~. cohesã.o pQ.litica.; 

2•, a solução do problema da nos~a rehabi
li tação :financeira, que só será. uma reaiidade 
depois que a União, que já tributa, como 
ftmcção de sua privativa competencia, as 
nossas importações, vier a tributar, ella só 
por igual, as nossas exporta.ções·; 

3•, finalmente, a necessidade, a que tam
bew urge a.ttendel', de imprimir ao nosso or· 
ganismo republicano uma figura juridico-po. 
litiea.. que não destôe de nossas tradições 
naciooaes e não importe o anniquilameuto de 
conquistas do mais alto valor, que já ha· 
v iamos realizado, an~ do advento da Repu-

blica, no procesi!O h!storíco da nossa evolução 
social e politlea.. 

Consc:va be:n vivM o.indn. no se~ espírito 
~s rnamfestaçoe~ de desapprovaçao que a 
1déa ~~·ta revlsao_ pr~vocára da Camara, por 
occas1ao do. se_u primelrJ discurso, apeza.r de 
se h<.~. ver limitado, então, a pedir, reconhe· 
c~ndo a sua falta de autoridade para ma!s, 
que fossem os illustres leaders dos dous pa.r
tid?s, que dlvidia.m a Cama.ra naquella. epoea, 
or mtciadores do processo revi sionista, c não 
sabe por isso si a sua palavra colherá desta 
vez melhor resultado. 

ED;i todo o cas_o, sente-se animado a prose
seguir neste mtento pa.triotico, porque 
granrles, signiftca.tivos e oom auspiciosos vão 
~endo, ~ó1:a ~;1 Camara, os p rogressos da 
1déa rov1sromsta, nestes ult imos tempos. 

Não preciBa relatar a serie de fuctos e clr· 
cum!ltancias que revelam esse progrearo; mas 
lembrará, e terá asl!im dito muito, que a 
idéa. tem hoje por seu principal orgi.o de 
propaganda, nesta. cidade e no paiz inteiro, o 
nosso brilhante Federalista, denominnção que 
bBm merece esse tão justamente apreciado 
orgão de doutrina., dirigido e redigido pela 
mentalidade superior do eminente mestre do 
direito, que fôr·a. ta.mbem o maior ·collabora· 
dor da Constituição de 24 de fevereiro;e com 
este, identificado pelo mesmo fecundo com
mettimento, o importante jornal onde ful· 
gura. a penna prestigiosa do Sr. Alcindo Gua
nabara, um dos mais notaveis talentos da. 
Camara actual e tambem collaborador da. 
nossa. lei constitucional. · 

Accrescenta que os progressos do re~sio
nismo são já. tão assignalados, que mereceram 
de um dos mais íllustres de nossos governa· 
dores de Estàdo, Estado de primeira ordem , 
qual o do Rio, esta. tão signitlca.tiva mençio, 
na recente mensa.gem por elle dirigida ao 
legislativo local: 

«No Bra.zil ha a.ctualmeuts duas correntes\:) 
de opinião que legitimamente deveriam ar.;,;~ ~ 
regimenta.r-se-a. dos adeptos da Constituição ') 
e a dos revisionista.s. · · 

Fóra. da.hi, os partidos são forças acciden
taes e passageiras divididas pelos -problemas 
da época; e o proposito de os eternizar põe 
em evidencia a hybridez desses agrupamen
tos, que nem a doutrina nem o temperamento 
seleccionou; em cada um dos q uaes se con
fundem demagogos e reacciõnarios; dentr') de 
cujos quadros ha. conservadores que se r .;tre
gam a excessos de anarchia. e de violenciá na. 
luta pelos seus interesses, e radicaes, que 
apregoam. as virtudes do estado de sitio; 
agrupamentos, ernntn, cuja UDica acção eflk ,:· 
ca.z consiste em le'Va.ntar contra oli pode~. ~ 
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'PUblico3 e os interesses vitaes do paiz a.s suas I lado era. bem de prever, com a pratica. de 
combinações, os seus cn.prichos e os seus pre- semelhante systema, essa situação penosis· 
conceitos, tra.nsformí1ndo casos vulgares de síma. em que ficaram os ma.gistrados loaaes, 
administração em graves questões políticas e collocados, deante da o mui potente irrespoa· 
erguendo n. altura de transcendentes proble- sabílidade dos governarlores, seus cread~.;res, 
mas qul~stiunculas de co.mpa.nario. '!) na ~lternativa entre a vergonha da submis· 

são e os sacrificios da resístencia.; alli, no 
• • • • ' ' • • ' • • ' · ' primeiro ca$0, feridas de morto a justiça, a. 

E, si'foose pCissivel, diz, a.ppellando para. o independencia. do co.rgo e a dignidade pe~soal 
systema suisso, apurar os suífragios da Nação, do magistrado; aqui, no caso da resisteMin, 
em relação a dous ponto.s, pelo menos, desta sujeito3 ao castigo que a má vontade e o 
reforma., por meio .de um plebiscito l!encra- despeito dos governadores lhes queiram in
lizado por todo o paiz-aqui, com os sufl'ragios íhgil•. E eõso castigo, que tem até agora 
de todos os cultores da sci~n·cia do direito, revestido a. fórma da aposentadoria forçada, 
onde quer que este.> pudessem ser ouvidos, só Deus sabe quaes outras fórmas revestir·á 
no fôro, como nas academias, nos tribunaes, ainda ! 
como nos gabinetes de tro.l.!lllho dos publt· E>te syitema. de organização judicíaria. 
cistas e jurisconsultos; al!i, por toda part~ apresentn,como um de seus gr,\ndes incon ve
onde se estude. a. sclencía das fin~nças, ou nientes, o esca.ndalo e o perigo da. irrespon· 
seus principias são ap[>licados, mesmo empi- sa.bilidade de facto dos governadores on 
ricamente, ils necessidades tla. vida. tnmmum presidentes de nossos Estados fedemdos. que 
-esse plebiscito·havia de ~er, estt~ disso per· oã.o sabe por qual motivo se tcem julgndo 
snll.dido, o J;>ert:rlicit+m solemne de uma con- co,n Jloder le;:a.l para a. creaçii.o de um pro
demnação positiva d,~sses textos constitu· cesso de ímpeachment local, pelas linh!IS 
cionac.s que, romp~ndo com a autoridade da g<Jraes do processo congenere federal e, como 
acíeneil• e a. lição dos factos, fra.ccionaram, em este, com a investidura judiciaria em as
o nosso organismo federativo, duas grandes semb!é:1s politíca.s, que são, rm rea.lidade, 
unid&des a.bsoluta.mente indivisiveis: a do tão dependentes dus governadores como os 
direito, que ninguem sabe aínúa. porque foi mngistrados :por estes nomeados. 
sacriftca~la; a. da. competencia. do governo na- Nada dirá sobre a competencia. para a. 
cional para tribut:1r coujunctamcnte as ím- parte exclusivamente formal desse pt•oeesso 
portações e expvrtaÇÕJSdo paiz. ~egundo o ex- em cada Estado, já que aos Estados outorgou: 
emplo uuifurme de todas ag constituiç<les fe- :t Coostituição a. eo~petenclu. para toda a 
deraes; unidade esta sem a qual tcr-se-ha sem- legisbÇ<'io processunl da Rcpublica, sendo, 
pre a anomalia, que estamos testemunhando nesta parte, o Codigo Penal da. Republim~ 
entre nós, de reguh\r a.quelle governo o nosso a.quelle que viola a lei fundamental, quando 
debito internacion_a.l, represe11tado pelas im- em suas disposições dá preceitos e regras 

_ porta<;ões, ficando, entretanto, a discrição e sobre o prGcesso commum; mas não compre· 
. · ~arbítrio dos governos locaes, o rE:>gulamento hende como, na organiZàção de semelhante 

,, do: credito, que as expor·t-açõ~s representam, pro~esso, tenham podírlo os Estndos attri· 
:-,"destinado a saldar esse mesmo debito, com huil' competencia. judiciaria a sws orgã.os 

\.é todos os males e perigos desse iri'Ítante anta- !egisfiltivos, sem flagrante violação do art. 63 
gonísmo de interesses, que accentuou no seu da Constituição, com referenda ao principiO 
vrimeiro di>curso, entre a, União e os Estados fundamental da separação dos poderes, ex
federados, tanto ma.is r·icos estes, appa.rente- presso no a.rc. 15 daquella lei. 
mente, pelG menos, quando mais empobreeída A União tem, sam duvida, este direito, que 
aquella. lhe é outorgado :POr textos expressos da sua. 

Não fora.m estas, entretflnto, ns unicns re- Constituição, mas, como e:s:cepção, como jus 
~· ..formas que suggeriu no sett primeiro dis· síngv,lcwe, que os princípios não permittem 
c~ fazer extensivo aos Estados particulares. 

A' urüãaile do direito, pela inseparabilidade Estados conhece , entretanto, cujas consti-
visceral das leis substantivas e processuaes, tuições e leis especiaes neste assumpto se 
accrescentou a substituição do systema. da. teem até arrogado o direito de definir os de
dualidall.e parallela de magistratura, que foi lictos sujeitos ao impeuchment local, usur
uma da-9 maiores imprevidencias da Repu- pa.ndo assim o exercício de uma competeneh\ 
blica; porque, si, por um lado, não se compre. que a Constituição Federal declara. privativa 
hende como possa ser mantida a unidade da do Legislativo da União. 
lei,que é !).a. sua execução inter})retada e appli· No seu conceito, taes fuo.ccionarios deviam, 
enda., düfer·entemente, por juízes e tribunaes em todos as ~eus delictos,coromuns, de respon
de l)ujas de~isões não ha. recurso para um su- sabi11dade ou politicos, ser processados e julga· 
perior hierarchico commum,que seja o inter- dos sempre pelos orgãos do Judiciario nacío· 
prete final e supremo dessa lei, por outro nal;emquanto,porém, prevalecer o systema da 
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dualidade de ma.gistraturns pa.raltelas, quo R e dn. inter\•encilo, em toclos os casos concretos 
cumpra, ao menos, a expressa disposição do da. applicnção da meillrla., 
art. 61 ela. Constituição, segundo o qnul E' dos que se teem pt•onunolado pela. ne· 
todos os crimes políticos sf\.o da. competenoia ce!!sidarle da regulamentação, como é dos qua 
exclusiva da magistratura federal, l'C\'Ogada. entendem que o caso r\o n, 2, da dlspoll.ç!o 
nestil part~, por inconstitucional, a. disposi- constit11cional contém materia. que, si por 
ção contraria ela lei de 1894. ser política no todo e tambem lle natureza. 

Occupou-se tambem, no seu primeiro dis- legi:;lativa, esc;\pa por isso em absoluto á 
curso, da ne<lessida.de de ser corrigido 0 competencia. normal do Judiciario da União, 
ex.uggero, 11- que foi levado pelo systema da não deve pa.ssat', evidentemente, d~~o inieia.tiva 
Constituição,~ o principio tutella.t• da sepa- legislativa, tanto por fidelidade aos príoci~ 
ra~.:ão dos poderes, systema de exccuoio im- pios, como pela iocongruencia. manifesta e 
-possível cmtre nós, como a experieucía 1103 pelos grandes perigos de sua devolução a 
vae mostrando, e que na Constituição dos iniciativa e ar!Jitrio do Executivo. 
EstadQs Unidos, de onde o copiá mos, tem a A Mmpetencia regulamentar do Ex:acutivo 
melhor de suas explicações, segundo a obser- é, pela nossa Constituição,no § l0 do seu ar
vação de um autorizado publicista contem· tigo 48, sabiamente cireumscripta ás leis or· 
poraneo, na infiuencia occasional das theorias dina.ria.s ou complementares d,, Constituição, 
de Montesquieu e Blnckstone, associada ao pertencendo a funccíi.o de regulamentar os 
conhMimento incompleto, na America., ào preceitos desta ao Congresso, a este priva
que j:i. eram, n tquella época,. as instituições tivamente,em observaucia <lo art. 34, ns. 33 
politicas da Inglaterra, no ponto 1le vista dos e 34 • 
progressos rea.cs do seu benefico parla.men· Tem ~obre este assumpb um projecto, que 
tarismo é aJUrla objecto de estudo da. Commissão de 

' . . Constit uiçiio n Just:ç;l, e escreveu a respeito • 
Q?anto a .este ponto, StJggertu que, a~el"!l de urna s~rie do arti;ros, que se acham incorpo

o~tlas ~ed1da~ tendentes a ~largar a lll!C12-· rado~ aos Annaes de~ta C:tsa. 
h sa ll? Executivo no proces~o d~ ela.boraçao Pensa, porem, (]ue ha nesta materia. um 
do. leis, pe~~s ~xe.mplos da. Suls~a, All~ma- ponto que devia ser previsto e de solução 
nha. e outro~ p,m~es~ fo~s~, entre n~-· adaptado expressa. no texto constitucional, muito 
o systema da. C!:>nstLtutçao Argentma, quanio embora dependente em ~eus detalnes como 
fa.cu~ta. esoa. Constlt~ição ~os secre~rios do 09 demais ela regulame'lltaçãu comm~m por 
Prestdente da Republlc'! a. 1n~erv~nça.o, pela lei ordina.~ia _ · 
palavra, nas dehbaraçoes l.'gl~latJvas, com- ti .- tt · · , 1 bT 
pletada. por esta fórma a. sensata. provi- Re ero-se ,~ 17 rtbmçao,. ql:le 1a 1 1ta.sse o 
dencia do art. 29 da no•s.a Constitui""'o Congres~o ~9:_c10nal ~ mstttmr ex.a.me sobN . " . _ ...... · . I as constltmçoes e la1s locaes, po ponto de 

Estes os pontos caJntaes da revisa~ c~nsh- vista da sna conformiclade com a Constituição 
tuc10nal! que annuncwu e tento!J Justtfi<lar Federal, a hi suprema do Estado, e, no C<!SO · 
no seu d1~cur~o tl.e 1897- A elles J'llga-se no da díscorJaocia a cassar a.s leis inferiores· e 
dever, entretanto, de additar oqtr·os ag?ra, providenciar sobre 0 regimeu I>rovisorio·nós.: << 
prod.ucto dJ novos ~stu?os sob~e. a mater1a e governos locaes, até que as leis inferiores ·:-,(; 
S?~retudo da. exper1e_ncw .. atlqumda no ex:er- em desaccordo com a Constituiç_ão Nacional .... 
CICIO do manda to legtslattvo. . f 's>em substituídas por outras accordes com 

A roatería do art. 6° _da ConstiLuição, que ella. · 
conté!ll em synthese, ·pode-~e . dizer, toda a Uma tal attribuição não poderia· ser d<Y 
theor1a. dos_ ~overnos federat~vos pelo typo Judiciario; porque este, sem competencia para 
~o nos~o. eota, no ~eu conceito, IJ!-al ·? def!. conhecer de assumptos ne natureza politica, 
mentel_llente legislada no texto co~sGrtuclOna.l, como é todo este das intervenções da União · · 
resentmdo·se do~ mesmos . defe:1t_9s que, no na vida, autonoma de seus membros, só tem 
seu pensar, mqu!n~m as d1sposrçoes co'?ge- poder para deixar de applicar, e. não para 
neres d~s constLtl!-Ições dos Est~~os Umdos revogar ou cassar leis, sejam loca.es ou fe-
e Republt(lll. A_rgenttn<', os dous o;:-Jgmaes que, deraes, que forem contradictorias ·com :t 
nesta parte amda, 1m1tamos. constituição Nacional; só decide in specie, pelo 

Tem sido este um assumpto dos mais estu- criterio judiciario e sempre em processo 
dados e lucidamente debatidos nas duas Casas judiciario, 
do Congl'esso Nacional, onde duas COITentes A reforma, nesta parte,nada deve susceptí· 
oppostas se teem formado, sem accordo pos· bilizar os que se considerarem mais adea.nta
stvel até agora, quer quanto á necessítlade d<t dos que o orador na defesa dos direitos e prll
regulamentação da disposição Constitucional rogativas dos Estados Federados; porque não 
por lei ordinaria, quer, entre os que susten- [ p~ssarã. e !Ia. de uma sa.ncção legitima do prin· 
tam esta necessidade, quanto a ser ou não da. cipio já. felizmente consagrado no art. 63 da 
iniciativa. exclusiva. do Executivo o ex:ercicio Constituição, que ahi impõe áquelles o dever · 

Camara V. VI · f!i 
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de respeitarem, em suas respectivas organi
zações, os princípios consmucionaes da União; 
vint!o assim esta "Parte da. reforma a tornar 
certo, indiscutivel e e:x:prP-sso em texto espe· 
cial do instrumento constítucíona.l aquillo 
que, no seu pensar, é já um direito ou poder 
ímplicito do Congresso, em relação á sua. 
funcção constitucional de providenciar sobre 
as necessidades de casacter federal, nenhuma 
necessidade desta especie sendo ma.is evidente 
do que a dessa harmonia e zonrormidade or· 
ganica., que devem existir entre a lei funda
menta-I da. União e as de seus membros. 

O orador expêle a theoria dos direitcs ou 
:poderes implicitos do Congres>o, nesta fórma 
de governo, lendo uma publicaç:ão sU~l sobre 
o assumpto, e conclue dizendo qu[) a 1·efo1'ma 
constitucional, nesta parte, só se .justiflc<t 
pela conveniencia de additar as attribuiçães 
do Congresso, express!ls no art. 34 da. Con
stituição, uma ignalmente expressa sobre a 
ma teria, o que cortaria todas ns duvidas fu· 
turas na interpretação do pensamento da l•3i 
constitucional. 

A publicação lida :pelo omdor diz assim: 

v 
«In consir.leríng this argument, we 

should recollect that every ma.ndate 
carrics wíth it the rlgbtto all neces
sary means to tlle peformance of the 
duty im"posed for the mandata.ry. 
Th1s is true of a private agency, and 
a.pplíes with more force to a. gover
nment endowed with sovel'eig» 
power~ und acti.ug within their scope 
as the representative o f a nation,. 

(Hare-Ameríc. Const. Law. 2, pn 
. 12.500,) 

As funcções de cada orgão do Poder Publico 
são exclusivamente aqueUas que a lei fu:n· 
dameo.taJ tem limita.tiva.rnente outorgado ; 
e nisto se distingue essencialmente o nosso 
regimen do da Inglaterra, por exemplo, onde, 
como é sa.bído,a. !alta Llo instrumento de um;~ 
constituição escriph e StlppMda. pelo con· 
juncto d~ts funcções iUimitadas do seu pada
mento, -verdadeira a>sernbléa constitllinte 
permanente, que não representu. sómente a 
-voutade .nacional como um maudat~rio com· 
m11m, mas de fado a. substitllc. com are· 
striccão unica da reno-vacão periodica do rt\mo 
temyorario, como si alli residi> se jure proprio 
todo o poder soberano da Nação. 

Si entre nós, :por(lm, as funcções governa· 
mentaes não· se presumem nem são susce
ptíveis de ampliação quantita.tiva, limitadas 
sempre pela enamecttção caustitaciona;l, nem 
por ism são limitados os meios pelos quaes 
cada runccão deve ser exercida.. 

Uma tal limitação (le meios significaria a 
imJ.ossibílid;tde de applicaQão dns funcções 
governa.mentaes ás multiplas exigencias e 
necessidades crescentes da Yidi1 nacional, ex
igeneias e necessídades que ficariam desta arte 
prh'<td~1S de satisfação, sempre que não pre· 
vistas expressamente nos textos constitucio· 
oaes,ou só a teriam tardiamente, pelo lauto re
curso, que de extraordínario passaria a ordi· 
nario, das revisõ~s ou reformas constitucio
naes. A constitujÇ\âo, gue semelhante syste
ma a•loptasse, nunca seria uma obra de saber 
e previdencía legislativa:. 

« A limitação dos po~ere:; 8, sem duvida. 
llm dos princil)ios organicoi do governo de 
:tnocratico que recebemos d:t Constituí•<ão de 
24 de fevereiro, principio tão organico e fun
damental, nesta. fórma de governo, quanto é o 
do funccionamento .harmonico dos diversos 
orgãos do Poder Publico Nacional, ou o ela. per· 
ll:l.a.nente coexistencia dos governos Nacional 
e Estaduaes, agindo simultaneamente, posto 
que separadamente, na esphera da actão 
limitada, que a cada um pertence. 

«A Constituição, .poodera. von Hoslt, (!) não 
define os poderes dos factores do f?O"Verno,mas 
simplesmente os enumera; e por JSSO que taes 
poderes :levem ser detinidosquando exercidos, 
ella commette aos proprios ftlctores governa· 
mentaes a ca.pacida.de para de()idir de seus 
limites. Para. definir correctamente e~ses 1JO· 
deres, diz ainda o provecto publicista. a.lle· 
mão, cumpre não perder de vista. que todos 
elles decorrem de um .só :pensamento e des
tinam-se a um termo commum, devendo, 
portanto, ser semp:re considerados como um 
todo. Destas premissas deduz-se, são ainda 
palavras do mesmo expositor do direito con· 
stitucionai americano, não só que, a.lém dos 
pode:res e:xpl'essamente outorgados, outros 
existem implícitos nelles ou que d.elles de
correm (implied and 1·esu~1ing powers), mas 
que os podel'es da segunda classe em sub· 
stancia não se distinguem dos da primeira. 

Sí a. doutrina, conclue -v-on Holst, de serem 
enumerados os poderes do governo pudesse 
ser entendida como significando que os po
deres expressamente conferidos devem ser 
líttera.lrnente interpretados ou que nenhum 

Cump1'e, porém, não confundir, na especie, 
a limitação de funcções, que é condição do 
systams., com a dns meios proprios ou ade
quados para o exercício constitucional de cada 
tuncção. l i Ob1·. cit., pags. Hô ou,-, 
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poder existe além dos enumerados, então o I nenhuma positivamente o in~osto do poder 
Governo Federal seria privado da propria. de crear instituições b:tnctrw.s; nem para 
possibilidade de exi::;tir- thea lha ferlerat go. contraliit• empreslimos ou opcra1· p~r outra. 
vermnent toouZ!l b~: dep,·iveclofthc po$sibiZity

1 
furm:l. sobt·<~ o p~'OIH'Í<J crelil? poum·1a o Go• 

a( e;r;istence.» , verno pretender, como meth•Ja ele caracter 
. . . . necessario, imprescindi vel, a funcção de um 

Nenhuma lei,com e:II~:nto, pt•ue prever torlos b:tnco nacional. 
os factos e relações de direito. a que suas dis· Tudo quanto se allegava em favor da com· 
lJOSit)ões .tenha.m. de. ser appl!cacta:s; ~ :_nenos petenci:L do Congresso par::~ o caso ~ra. sim
se poderta e~1g1r 1sso da.s const1tmçoes es· plesmente que a medida em questao con
cripta~,que mto passam de mstrum3Dtos eles- stituia meio adeqna.do e não vedado pela 
tinados a estabelecer. ~s principiQ~ llasicos do constituição para a aXl)CUÇ~O de funcções 
Governo e ordem pohtwa nas soctedades hu· express"s do Poder Legislativo Nacional, per
manas. tencendo a este, como attribuição prívati-

As constituições são codigos de thes:es fun. vamente sua julgar d:i. conveniencía da me· 
damentaes;e si naquellas que teem sido orga. dida. ' 
nizadas pelo typo da am~ricana,a que ;1. no>~a, Expondo a opinião do tribunal a. que pre
pertence, deve ser obJecto de enumeraçao sidia em Luminoso estudo sobre a natureza 
l'es!ricta e impror~gavel o conju~cto t!:Js do g~verno, segundo a. Constituição e as 
funcç~es de cada orgao de. gov("rno nno q 11er regras a applicar na interpretação desta, 
isto d1zcr que os poderes Clest<s, pms<lm ser disse Marshall: «Si ba 'Proposição que deva 
legitimamente exercidos em rel<tÇito nos {actos merecer a a<1he3ão univer~al, é ctr•tamente 
e .círcumstancias previstas ncs bx:tos es· esta de que o Governo da. União, uinda que 
crip_!os.. . . limitado em seus pode;es, é s11prem? ~eitt"x:o 

Nao so deve ser garantida. a ca<la r~.mo .do da sua. esph('ra. ,[e acçao- rho!•gh lw~•led m 
Poder Publico a escolha a.rlequnda dos me1cs il~ powe;·s, is .mpr•nne •cithi;~ íts spharr: ~f 
para. o des3mpenho das funcções outorgada.>, action ~ conelnin lo por esta f,)rma sua a<Lmt· 
mas ainda <L _a.mpli açã.o natural rle .cada lnnc- r a vel e~posiçilo: « Ad m ittimos, como rlcvem9s 
çiio e relaço~s e factos que, mmto cr:nbor~t admittir que os poderes do Governo sa() 
não previsto~ pelo legisla~or, aos prime!l'os s~ Limitado~ e que os seus limites não devem ser 
liguem por Justas analogias. amplia/los: mas entenrlernos tambem que uma.· 

No Cctso contrario, ao envez de s~r pre· interpretaÇão correcta da Constitui~ão deve 
-ponderanto no progresso e civilisa.~ão dos confeJ•ir ao Poder Legislativo Nacional, com 
povos, uma consti~uição escril?.ta seria obsta- relação aos meios peloij q~aes 03 poder~s 
culo permanente a sua evoluçao na sendo. do outoraar1o> devem ser exermdos, aquella. la.tJ· 
nperteiçoame?to indetinido, que. deve ser o· tude que possa habilital-o para bem des~m
ftm das sociedades bem organizadas. Esta. penba.r as funcções que lhe srto commettldas 
interpretação, rest:icta quanto á func~~o, e •lo modo o mais proveitoso P.ara o po~o. 
lata quanto aos me10s para o seu exerciCI?, Seja leaitimo o fim, diz o emmente cht~f
e aquella que tem prevalecido, desdo o inicto justicg ~steja elle dentro dos limites da Con
do seu regimen governamental -no direito stituiÇão. e serao eonstitucion3es os meios que 
ejurisprudencia do povo dos Estados Umdos, forem adequados que claramente se adapta· 
e neste sentido teem sido alli uniforn,as, cre· rem a esse fim' e não forem prohibidos, 
mos poder afHrmal·os os julgados da Côrte quanrlo de accordo com a lettra. e o espírito 
Suprema. . da Constituição.~ 

Em diversos desses jl:llgados a ~~ter~a t~m Eis 0 que é, em substancia, a ~uge~bosa e 
s~d? exposta com adrmr31-vel prollcienCia JU· bellissima theoria do.s poderes _Im:pllcltos a 
ri dica, e sobremodo sent1mos que a f<tlta. .de '}Ue tã.o extraordinanos benefictos. de!e o 
espaço não nos permitta o.gora referencw.s povo dos Estados Unidos, na. comol!d~çao do 
cspecíaes a a!guns delles. . seu governo na~ional. (Muito bem, mtHto bem. 

Daremos em todo o caso o trunsumpto O orado!' e cumprimentado.) 
daquelle que foi pr!>lerido no pleito entre ' o sn. PRESIDENTE - Previno ao nobre 
Me. Ç~lloch e o Estaao d~ Maryland, . ~ por Deputc>do que a hora esta terminada. 
elle, Ja pelas circumstanClas do facto , Ja peJa . r t c ~ e 

0 
a. 

lucida exposição do direito pelo chief-jusl~ce O SR. A~IPHILOPHIO - Nes e a., o, ll ç ... 
J. 'Marsball, se podera ter itléa exa.cta do V· ~:c qu~ me. ,,..ma:t;n~a. a pahwra para. 
modo como tem stdo nesta parte interpretada coJhlTIU<~r .1a se"sa.o s"" um te· . . . 
a Constituição dos E.~ta.dos Unidos. o SR. PRESIDENTE- v. Ex. sera mscr1pto 

O ponto a. decidit• na especie era a validade em primeiro logar. 
ou não valida.de da l.eí do Congresso N~~iona.l Fica a cliscÚssão adiada pel:J. hora. 
que creara The Umted States Bank, Ja que · . . . 
entre as funcções co:ro..stitJ.tcionaes daquelle Passa-se a hora destinada ao exped1enie. 
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ANNAES DA CAMARA 

. O Sr. Eugenio Tourinho (.tllp· 
plente do 4" SecretM·i~) proce~e á leitura do 
seguinte 

EXPEO!ENTS: 

OfJ!cio do Mini!;tPrlo rh. Jndustria., VIação e 
Obras Puulícas, rle hoje, ealisf:1zendo a l'e· 
quisic;;ão desta Camara no ofllcio u. 17i, de 
2Í de setembro .flmlo.- A qnem faz a requisi
ção. (A' Commissü.u da OrÇamento). 

Vem a Mcs:~. a segui o ta 

DECL.\RAÇÃO 

Declaro que, para não tomar tempo a Ca· 
mara, não fundamentt~l·ei da tribuna. a a.pre· 
sentação do projecto de lei , que mançlo i 
Mesa nesta data.; p<orêm , findo o pra?.o r egi
mental que o Regimento coacedo ós Com
missões Per-manentes desta assembléa, para 
emittirem parecer, hei de requerer que sej<l 
da.tl o o projecto de lei am ordem do dia . 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1699.
E rico Coelho. 

Fica mbre a Mesa, ~tté ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJ&:CTO 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. • 03 estabelecimentos publicos a. 

que se refere o§ l'.", al't. 72 úa Constituição 
Federal, não são os de índole phi la.ntl'opica 
de a.s,istencia. gratuita onde acaso se dê 
ed ucacão com · ensino raligioso ou se celebL'e 
culto externo qualquer, porém, se retere a. 
todos quantos· ~tab;)lecimentos, como quer se 
destinem, que são custea.r1o.s ou suuvenciona
dos pelos cofres publicas ou em detrimento 
das rendas. publicas, seja. pela Uniii.o,eeja. por 
Estado Feder al ou seja por município, nesta 
categoria. de pessoa poli t i e& comprehendido o 
Distrícto Federal, onde quer que o b1·azileiro 
ou o estrangeiro ê obrigado a contribuir para 
o bem pubhco, ma.s sem offens;1. ás suas cren-
ças r eligiosas. . 

§ l,e conformidade com o § 60, art. 72 da 
Constituição Federal, tambem so consideram 
estabelecimentos publicas todos quanto~ gozam 
de favores dos governos da União, de Es tado 
Federal ou Município, inclusive o Districto 
Federal, por concessão de pretlios ou terras, 
etc., ou dispensa de pagamento de todo ou 
parte do imposto a que o brazileiro e o as
traugeil'o de qualquer contis"ão religiosa é 
obrigado . a contribuir para a.s rendas da. 
União, de E:sh do Feleral ou município, o 
Districto Federal inclus ive, comtanto que 
nenhuma igreja ou credo goze de auxilio 

material e moral dessas personagens po
líticas. 

Art; 2. • No estabelecimento que go.zar 
directa ou lndirecta.meute de favor publtc~, 
nos ter-mos do artigo antecedente, a Oonl!tt
tuiclio l'edera.l dct·1rmina. expressamente que 
o cn~íno será extreme de .toda. e qualquer 
religião (§o". art. 72) ; a.ss1m corno proh1be 
que se celebre cnlto externo de quBiquer 
eredo. (Art. 72, § 7·•.) 

§ E tambem probihe I! Constituição Fe
der•\}, et:t:-vi do§ 7",do al'.t t2,que os Gov~r:tos 
da Uniãoou Estado FederaL e seus m~niclp!Os, 
nesta c::.tegoda. o Districto Federal mctuldo, 
que essas personagens politica.s entretenbsm 
a!lianca. com igreja qualquer ou corpor~~o a 
ella tllíada. por voto on compromisso r eligiOso, 
quando os Governos da. União, de .E:lt~do Fe· 
derat ou município, inf'.!usive o Dtstncto Fe
deral, utilizarem o pessoal dessas cor~rações 
na. direcção ou empre){O em esta.belec1mento 
que "'OZe rle favor publico. 

Art. 3.• Na tr'n•ma do § 0', :trt. 72, re
ferente aos rlireitos e ga.rantia.s asseg.ur_a.dos 
pela Constituição o la. l?epuhliea a. braztl~lro.e 
P.strangeíro com a libE:rilo.de da. c,onsctenct& 
acima. de todas, ~ todos é permittldo repre· 
sentar mediante petio;:iio aos podorcs. s~ja. da. 
cnião, :eja. de Estado .Foderal .• s~ja. de muni· 
cipio, nesta. categ-orta. o Dtstrtoto Fe le!';ll 
comprehendido, onde quer que o brllzil~no 
ou estt•angeíro observe _que os bens p~bl1egs 
ou rendas da l.npostos sao dado> de mn.o ~~~
jada. ou desfalcados pelos governos da. '9nw.o, 
de Estado Federal ou município •. 1ndutdo o 
Districto Fe.~er<tl, mas em beneficto. ~e esta· 
IJelecimcntos onde se dê ensino rellgwso, ou 
se celebre culto, ou se,ja a.dm.ini~tradt? ou ser
vido por pessoal. de assoma.ça.o fi11~da por 
voto ou cornpt•omísso para co.n IgreJa qual· 
qu~r. · . 

§ E na fórma do a~t. 69· .J~tlra A, d_a 
Constituição da. Republtca, e ltctto n? ~ra:u· 
leiro e estrangeiro demandar pora.nte jUIZ ou 
tribunal da justiça federal cont ra. a CO· 
brança. de imposto, seja e.;pe_cia.lmeute levan· 
tada para custear cstabelectmeoto onde se 
der ensino religioso ou se celebrar cnlto ou 
fôr dirigido ou empregado pessoal filiado por 
voto ou compromisso a. igreja. .q~alquer , ou 
onde porventura observ~ braz1lerro ~u. es· 
trangeiro que o estab~leClment:o é subs1duulo 
com desfalque da renda publica, para que 
contribue, ou. n::to se conformem com favores 
oonce:lidos pela. União, ou Est~do F:edera.l. ou 
município, o Districto Federal mclmdo nesta 
categoria, ern be_nefic)o de qualquer es~nbe
lecimento que n<\~> seJ a. a.bsolutamente le1go e 
a cargo de leigos. 

Sala. das sessões, 7 de outubro de 1899.
Erico C-oelho,-Bueno de A.w!.rad'J. ,-B al·llosa 
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Lirna.-Edmundo da ]t'(.nsec~ . - Casemiro 
da Rocha. - Galel!o Car~aUUII. - _Lvc.-ts de 
B wros.-Jodo Luiz ? Zacquer.- GIICC1''" ·. ~ 
Jifc rçrt& Escoóa1· .-Pmtn d1t Roch(f..-:-' V•.C·?· 
rirw Mor~teiro,- I>aulJ. Rmnr,s,-.R,vadetvta 
C01·rOa.- Coelho Cínt1·a . 

o Sr. Senbra diz que e obrigado a 
quebrar o silencio que nestes ultimas tem11os 
tem m<mtido, oesta Cas:1, para respond~r ao 
discurso do nobre Deputado pela B·1h1n, o 
s1•. Leovigildo Filg ueiras, proferido n~ ses
são de 29 do m~z passado e hontem publlca.do 
no Diarío do Congresso. 

s. Ex., · que timbrou em. v~r umas tantas 
coincidencio.s, ha de pel'mttttr que o orador 
comece vr.ndo uma coincidencia entre a pu· 
bli<!aç:io, nn integra. do alludido diset~rao e 
p·•rti~a do. illustrP; Govern:.vlot· rta Bah1a. '~ 
coinc1dencul., esta e m pa.ree~<r q11e S. Ex. 
quiz impedir que a bancada. bahiana pudc~s~ 
n·•!eber do h•m t·a.rlo Sr. Dr. Luiz Via.una. as 
infomnaçõr.s prectsa~. para a devida i'e$post.a 
:i8 pa.la.vras que o nobre Deputado pronun~ 
ciou. 

Outra coincl1lencia, que o or·adnr nssigna la, 
rotv•i~ r."' no reHUIDil pallíllo. null~> , do lliS;;ur.so 
a (J ue s!l vem ref~l"incto, em que grav.es a~
cu~<tçêes eram arheulad ·~· com ~ pub!tcaçal) 
ttess•• mesmo discurso, nao na wt~gra, ma.s 
de tal tõrr!.a modificado que diffi .-.:ilmente ;e 
póol·1 re:;pigat· qualquer injuriacoutra o hon
r a.do Governadot· tia Bahia. 

Pas;sando á analyse do discur~o do nobre 
Deputa.do, recorda que S . Ex., comba.ten•lo 
uma emenda. que mandava restabelecer a 
subvenção para o serviço da n:~. vegação cos
teira da Bahia, á. perg unta oo orador - qual 
o Estarlo que representava-, S. E: . respoa· 
deu: Eu sou representante da Nuc:ão . 

E' isto que o orador quer que tique regis
t rado nos A1mae•, porque não comprehen~e 
que S. Ex. querendo representar o J.• ?Js
tricto da Bahia., cujos interesses commerc1aes 
estã.o int imamente ligados 8. Empreza de Na
vegação Costeira, viessse combater aquell~ 
emenda apresentada pelos seus companheiros 
~ba.~~. -

Entra na coiltestaçã.o das accusações for
muladas pdo nobre · Deputado. Aborda a 
questtio da Em preza de Navegação. 

Constando do contracto algumas obrigações 
á companhia., desde que umas dessas cla.usu· 
las deixou de SP.r cump rida, o Governador 
suspendeu a subvenção até que elJa. se decla
rassse preparada para. cumprir o contrac!-0 
em sua integru.lidade. Logo que a COmpanhJa. 
Bahinna declarou-se apta. pa.ra fazel-o, cessou 
o motivo da suspensão. Sem razão, pois, e 
infundada é a primeir·a. accusa.ção do no~re 
Deputado ao illustre Governador da Bab1a... 

i89 

S. Ex., o Sr. Daputa.fio a quem respon•le, 
affirma. ~ue o illnstre Governador da Bahia é 
um políttco do azar, que cabala a sua call•li
da turn á Presidencia da. Republica. Que o 
digam os orgão~ da. opp0sic_.jio. :1dmitte o oril
rtor como um estr11tagllma. político, mas, CJUe 
um represcmtnnte da Na.çiio sejl). o vehiculo 
dessa. cnlumnia., e i!ladmissivel. Nin2uem 
ignora. que o Sr. Luiz Vianna, antes de findo 
o período pre;iolencia.l do benemerito Sr. Pru
dente de Moraes, prometteu vir visitar S. Ex. 
logo q.ue deixasse o gover no; cumpriu a pro
messa, allia.ndo a isso a necessida;le que tinha 
de usar das aguas medicinaes qu:~ se encon
tram em MintiS. Affi.rma que a. B1hia. man
tem-se no seu pap~l de ~ poia.t· os dignos ser
vidores da. R~.pub!íca e que o Sr. Luiz V!au~a 
modestamente recebe os applausos aos serVI• 
ços reaes e relevantes que h a preat:1do . ao 
Estarlo e á Rcpublir.a. A1 mira. que o nobre 
DCJIUt:ldO, St•, F'ilgueiras, seja. o arauto de 
intrigas ta.es, por ser um representante da. 
Bahia, o IJUe ne;se caractet' tt•ag:~ pnra o re
cinto o boato malevolo que corre . S1 de facto 
a.lguem o saudou ramo futuro President.e ela 
Republica., S. Ex. j a mais pi'Oferiu u•11a. P·' la
vn. a niio ser o que S. Ex. declarou em 
S. Paulo, iAto :,, que er,, cedo pa;ru. cuido.t• do. 
su ·ce~são presidenci a l, e que o f•1turo magis
t rad'l ola. Naç:i:o devbt seo· buscado onde quer 
que esti •·esse e que o meN~cesse, mesmo em 
s. Pa ulo, que a lguem reputava. exclnido por 
.iá ter rla·io dous pro.,;ide11te;. A~ manif~tn· 
ções feil;a.s ao Governa.lot• da Bah1a sao o 
justo prem io ao alto merito d~ S. E:c.. ao · 
apoio que S. Ex. prestou no benemertto go· 
veroo do Dr . Prudeote de Moraes e presta 
ao a.ctual Presidente e ao partido que o ele
g2u, em opposlção aos ca.ndil.lat•>s do Partido 
Repulilirano Feder-al. 

O cumprimento feito pelo St:'. almirante 
Mar1ues Guimarães ao illuslre Go)vernador 
da B;>hia. é pessoal e pot:"· elle nfio põde ser 
r eilponsabiliza::o o Sr. Luiz Vianna. E' uma 
iutriga. habilmente feita. para indispor o Go
vernador d ;L Bahia e sem amigos com o Go
verno Federal, mas intriga que não vingará 
por inepta. 

Refere-se depois ao pa.rtido que S. Ex . o 
oobr e Deputado pela Bahia representa e asse-_ 
vera qr.e esse partido não tem um · orgão de · 
imprensa, e a um aparte do Sl'. Leovigildo 
Filgueiras responde, pedinuo uma só .prova. 
de que o orgão que existiu houvesse sido em
pa.stellado, sem protesto ao menos ; e, si essa 
p t:'ova fôr oxhibida, o· aNdor dará por verda
deiras todas as asseverações de S . Ex. 

o partido opposicionista. na Bahia é uma· 
ficção; é u m grupo sem co h e são nem idaa.s. 

Allude á coincidencia encontrada pelo nobre 
Deputado, a. quem responde, da chegad~ do 
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Sr. Luiz Vianna á Bahia com o bando preca· 
torio pela. secca. 

A coincidencia esta no adiamento desse 
bando prc:l!a torio para. o dia da. chegada do 
illustre Governa.•l ot• da Bahia., 1lc:monstraçiio 
clara. dos sentimentos piedosos de S. E.s:. 

r:essa eoineidancia não ú re;;ponsa vel o no· 
bre Deputado pela Bahia. 

A politica do azar é a do5 t~llegt·ammas, 
quaes sejam os que injuriaram o glorioso Es· 
tado ue Minas, attríbuindo·lhe mi recepção 
ao Sr. Governador da. Bahia e ao digno Sr. 
Ministro da Via~ão. 

O orador dá testemunho ue provas de reei· 
prooa. cordialidade e cor tezia. entre o Sr. 
Luiz Vianna e o bencmerito Governador de 
Minas. 

Diz ainda que ao nobre Deputado pela Ba· 
hia se attribuem teiegrammas tlaqui expedi· 
dos, com intuito de turvar as aguas por mes· 
quinhos interesses. 

Faz a apologia elo Sr. Luiz Vianna., cujos 
serviços ennumera e !ou va, prestados ao Es· 
tado da Bahia, altivo bastante Ptlra. somente 
acarici~r e engt•andec<Jr os filhos dignos 
delle, 

EsU OQjUrgatoria. ue político de azal' podia 
ser atirado. pelo Sr. Etu!as Martins, que o 
não conhece, mas nunca ]leio nob1·e Deputado, 
a. quem res ponde, que o teve por chefe e di· 
rector político e que deve ao mcúos velar 
peles creditas de sua terra, cujos brios otren· 
deu com essa objurgatoria iníqua. 

Discute depois a questão da navegação do 
rio S. Francisco, que fôra abordada p;lo Sr. 
Leovigíldo Filgueiras e mostra que ioanes 
foram as acclisac;.ões formu htdas, como o om· 
dor provaril , a despei f.o de já ter sido em um 
de seus apartes perfeitamente justificado o 
acto do illu~tre Governador. 

Diz que o Estado é accionista da companhia 
e a. subvenciona e, .por isso mesmo, trata de 
impulsionar o seu progresso, sem o que, a 
empreza não poderá prestar os serviços de 
que care.ce a. zona uberrima a que essa com
panhia sen ·e. 

A "Ult ima a.ccusação foi aind<\ uma. reedi
cção; com relação a Canmlos, bastn. ler o que 
disse a imprensa local, qual a. phra.se profe· 
rida pelo Sr. Arthur Oscar em um banquete 
na Bahia e aouella. com q·ue em seu desembar· 
que foi recebiuo pelo general Barbosn, 
que fôra. 1:er o homem que sal'tiOt! o exer·cilo di!
{ome. 

Lê o que diz hoje o illusf.re Sr. Deputado 
Filgueiras sobre a guerra de Canudos e o q1.te 
outr'ora disse sobre essa luta, que apenas 
qualifica. de estupida carnificina . Parece ao 
orador qu.e já se pretende a.tir().r cc-ntra. o 
Governador da Bahia essa mas~a quMi incon
sciente de fanaticos. 

A um aparte do SI'. Leovigildo Filgueiras, 
rasponne que não póde pleitear na ca.pital de 
geu .Estado quem para elle plldiu o estado de 
sitio e o injuria. 

Conclue,dizendo que a. b;mcadu. bahiana. sus. 
tenta o Sr. Pr-esi1ienta da Republica e tem o 
prazer de ver a seu la•lo nes8e <tpoto o nobre 
Deputado Sr. Leovígildo Filgueiras que o 
combateu, sustentando a candidatura do Sr. 
Lauro Sodré_ 

A ban~ada. está. no seu pa pel, que lhe t raça. 
a. sua coherencia. politica c, a despeí to das 
injustiças que o nobre Deputado Sr. Filguei
ras,faz ao illustre Governador da Bahia, sen
te-se jubiloso de vêl·o a seu lado, a defender 
o Govel'no da Repu blica, apoiando o illustre 
Sr. Campos Salles. (Muito bem; mtlito bem. 
O or,!dor d felicitado.) 

o s.- . :ll·ineu 1\J:achudo vem 
apresentar um projecto, precedeodo·o de li
geiras considcrl\ções. Re!ere·se aos medicas 
de 2" c.las~e do Corpo de Sa.ude da Armada o 
a cont:1gem do 'seu tempo de serviço. 

Aos medicas de 2' classe, quando exercem 
os legares de director ou chefe de clinica do 
Hospital de Marinha, devem ser extensivas 
todas as regalias de chefe de saude de força 
nav<ü, contantlo-se como tle embarque, para. 
touos os eifeitos, o tempo de serviço nas su· 
pracita.das commissões. Ass im, o entende o 
orador. 

Todo o serviço clinico e hygienico hospita· 
lar corre por conta. dos chefes de clínica o 
ainda mais o das inspecções de sa.ude, exa.· 
mes elos niedicos concurrentes ao serviço da 
Armada, interno:;; pa.ra. o l10spital e enfermei
ros navaes . 

o serviço clinico hospitalar e um trabalho 
ue abnegação e de sa.crit!cio, que não dá tre
guas nem repouso ao espírito, que alquebr a 
as forças e fatiga o proprio corpo; e, nesta.s 
cir·cumsta.ncias, nunca, podera Sllr inferior ao 
que é prestado a bordo de navios que perma
necem quasi sempre fundeados nos portos, 
baixa.ndo todos os enfermos de5ses navios ao 
hospital· E, entretanto, perante a lei, o me~ 
dico emba rcado como chefe de saude é tido em 
maior merecimento do que o éhefe de clinica 
hospitalar! 

E', portao to, de justiça. q_ue o tempo de ser
viç-.o dos chefes de clinica. seja contado como 
de embarque. 

Não é sem }lrecedentes esta. concessão,.pois 
já se consideram embarcados o commandante 
do corpo de marinheiros nacionae; , o vice
inspector c1o Arsenal de Marinha, os officiaes 
da Carta. Maritima e até os proprios deputa
dos federaes ou esta.d aes, durante o tempo 
em que occupam sua. cadeira., exercendo o 
maadato popular. 
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São est~s as razões que levam o orador a 
apresentar o projecto que -passa a ler. (U): 

Por emqua.nto julga. sufilciente os esclare
cimentos com que o justifica., reservando-se 
para mais ampla dissertação, depois do pa.· 
reMr, quando chegar o momento opportuno. 

Pe1le pau seu projecto a attenção e o es
tudo da. Ca.ma.ra.. (Mui( o õem.; muito beH~.) 

Fica sobre n... Mesa a.t (} ulterior deliberação 
o seguint3 

PR.0.1ECTO 

O Congresso Na.clona.l decreta: 

Artigo unico. O tempo em que os medicas 
de 2" classe do Corpo de Saude da Arma•la 
servirem nos logares de chefes de clínica do 
Hospital de Marinha. deve ser computado, 
para todos os elfeitos, como si esses fa.CllltO.· 
tivos exercessem os Jogares de chefes de 
sa.ude de forcas na.vaes; l'evog<tdas as dispo
sí~.ões em cou trario. 

Sala.da.s sessões, 7 d~ outubro d0 1999.
Irineu Machcldo. -Pa ti la r ;uü~tarr7es, ...:.niogo 
Forlutta,-Neiva. -Leovi!Jilrlo Filgu4iras .
Carlos de NIJil(tes,-ManoeZ Cae&ano. 

Vão a imprimir as seguintes 

REDACÇÕES 

N. 141 B - 1899 

Red1cçiio final d~projecto Jl, 147, deste anno, 
q1te concede licMLÇ« Je um '!ll€Z parct o Pte· 
siciente da Republica, na frh·ma do m-t. 4.'5 
da Constituição, r etirar-o·e para fôJ•ct cio 
pai:, e autJrisa o Poder Executivo a abrir 
os precisos creditos para ocçorJ"eJ' ··.ls Jespe;as 
de represe1!taçc1o com a viagem do P?'eJi· 
dente da Republiw â Repuólíca .Argentina, 

O Congreaso Nacional resolve: 

Art. L• E' concedida licença. de um mez 
para o Presidente d:t Republica, na fôrma do 
a.rt. 45 da Constituição, r etirar·se para fóra 
do paiz.. 

Paragrapho unico. Fica o Poder Executh·o 
autorisado a abrir os precisos creditas para 
occorrer as despezas de representação com a 
viagem do. Presiuente d~ Repttblica á Repu
blica Argentina. 

Art. 2. 0 Re-vogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala llo.s Commis8ões, 7 de outubro de 18\l\). 
-A.rthur Pe;·::coto.- F. Tolmtino, 

N. 165 C- 18119 

Redacç,ro final rio p1·ajedo n. 165 B, deste 
Clm~o, que lleterminc~; que as legações do 
Bra~il em Ve~e;;~1ela, no .laJ)!To e no Equa· 
dor e ColumiJia sejam j•eg idas por encarre• 
gwl.os rle »egocio,< e{{ectivos, sem secl·eearin, 
e d(r outras .P>"O'tlide11cias, 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1. o As legações do Brazil em Vene· 

zuela, no Japão e no Equador e Columbie. 
serão re~idas por enca.trego.dos de negocios 
effectivos, sem secretarias. 

§ I . o Edses enca•·regados de negocias Sa· 
rão promovidos dentre os primeiros secre
tarias, obiiervad.a. quanto possível a, antigui
dade. 

§ 2. o Ficam marcados para. essa. ca.tegoría. 
de funccionarios o ordenado de 3:000$, a. 
grutitlcaçiio de 3:000$ e a representação de 
8:000$, ao cambio de ?.7 d. por l$000. 

Art. '!!.° Fí<~am supprimídos os logare~ de 
addil:los sem -vencimentos. 

P<~ra.grapho unico. Nas primeiras nomea
ções a. fa.zer para os cargos de segundo 
secretario, serão preferidos, na. ordem d~J. 
antiguidade, aquelles desses addidos que 
houverem servido ao menos por um anuo nas 
legações para que foram nomeados ou transfe
ridos. 

Art. 3.• Os~gentes diplomalicos e consu
lares que vierem com licença ao Brazil, de 
qurttro em quo.tro annos, nos termos do 
art. 16 dos decretos ns. 997 A e 997 B, de 
ll de ncvembro de 1890, receberão,ao cambio 
do 27, os seus v()ncimentos, inclusive a repre
sentação. 

Paragra.pho unico. Ficam restabelecidas 
as disposições dos a.rts. \J' e ·11 desses mesmos 
decretos. 

Art. 4.' A Jisponibiiidatle inactiva sõmente 
poderá ser concedida. depois de cinco annos de 
serviço; a activa, depois de 10. 

Paragrapho unico. Os funccionarios que 
forem postos em disponibilidade, mesmo in
acttva, em consequencia. da suppressão do 
respectivo cargo, contarão tempo de ser-v-iço 
durante essa. disponibilidade. 

Art. 5.• O Governo ê autorisado a pôr em 
dispouibilitl.tu:le sem vencimentos, até o :pra:w 
maximo de deus an nos, os funccionarios que, 
depois de cinco annos de serviço, a contar da 
primeira !10 meação, ha,jam commettido qual
quer falta de ordem a aconselha.l', como me~ 
dirla disciplinar, o seu afastamento tempora· 
rio de suas funcçõas. 

Art. 6.• E' o Governo nutorisado a acre
ditar cnmulativameute o ministro do Brazil 
nos EstaLlos Unidos da. Arneríca do Norte 
junto r,o Governo do Mexico, a transferir 
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para. o Havre a s~de do consulado geral ue Industria, Viação e Obra.s Publicas, Antonio 
França e a. substituir por um vice-consnlado, Manoel X>tvier Ditt«~wourt, um anno de 
com séde em Yokoama ou Kobe, o consulado licença., cJm or,lena.do, para tra.t<\ t' · de sua 
no Japão. . saude onde lhe convieP ; 

Art . 7.0 Revogam-se as disposições em coa- Di.~cussilo unica do projecto n. 162. de 
tNrío. 1899. concedendo á viuva do j uriscr,.nsulto e 

Sala. d<\SCommissões, 7 ile outubro de 1899. ex-:>eua.rlor Joaquim Felicio dos Santos a 
' p T l pei;são men3al de 500$000 ; 

- Artm.w eixoto. - F. 0 ent!no . 2" discu.;são elo proj .~cto n. 131 A, de i899, 

Ó Sr. Presidente- Não ll'll.vendo 
nada mais a tratar, nGsigno para segunda
fei ra, 9 do corrente,a seguinte ordem do dia: 

1" parte (a.lé ás 2 horas, ou antes.) 

autorisa.odo o Gvvern<> a rever os decretos 
que l>l'iva.ram das patentes de officiaes hono
ra.rios do exercito varíos dos cidadãos distin· 
guidos com t aes hom•as, p or serviços presta
dos á R'3publica, para o fim de reiu tegr:~l-os 
nos postos e honras res{-ectivog, uma 'Vez que 

Votação das Reguintes materia9 : sobre e lles oão t!'nha recabido peaa. por 
Continuação da votação rlo projecto n. 133· cr·ime commum pol itico ; 

de 1899, com parecer sobre a Gmenrlas o1Ie- 3" disc11~são uo projec to n. ISS A, de 1899, 
reei rias para a 2·• di;;cus~ãtJ do p:·ojectn n . 133, decla.r.1 ndolivres do p~a.mento de qu ·esquer 
deste nnno, fixando a rle•p~za rl •> Min isterío direit os na. All~ndeg:t da Ca.pit<t l Fed('ral ou 
da Indu;tria, Via<,;ã,o e ObrHs Publicas para. o ni\ de Santos os volumfs que contJem um 
exercido de 1900 2• dJscussâ•'); regul:lllor ptthlico des!inado à torre d:\ ma-

Vot:\~'ão do pt·ojecto n . li7, de 1809, esta· tri7. dE~> Ubaraba. ; 
belecendo o pt'OC(;'S,;o (le 1\t'rec:tli;!ÇllO uns iw- [)iscussão UOÍI!3. do projer.to n. 130 A. U.e 
po~tos de corrsumo (2·' tliscu.:s:iol; 189J, com parecer· sobre ns urnenilas on·e,•e-

s~ discus~ft.o do projecto !). 14-1 n. tle 1899. Clf\as na 2 • discussão do projecto n. 130,/les~e 
com o l•arecet• soht•o n1> <·tnllnctas o fT<,recirlo.s a.nno. B.utorbaodo o Poder Ex~>cutivo a abrir 
parn. a 3' rlifcussiio elo J• l"•üecto n. I ~4. d••,.te ao Min ístcrio <i:L GuPrro. o credi to extruordi
anno, que fixa, n. despezD. do .\Iinisterio da nario da summa nec,~S<\rla pa.rn. pagar ao 
Fazemla. pa ra HlOO; capitão de !'r11gata Alfr erlo Au:rusto de Lima 

- 3• discussão do projecto n. 110 B, de 1899, Barr.,s , capitão-te;rent ~ João Míx)miliano AI· 
com o parecer ~obre a:> omenda.s ofl'erecili;Js gerrnon Sydney Sch :dll~r. major Alex"n<tre 
para. a 3• discussão do pr·ojecto n . !lO, do Car·los Barr~to e l• tenente da armada. Th<:
corrente anuo. q f:aorça. a Receita Ger·a.l da. mistocies Nogueira Sa.vio ClS vencime ntos ia-

. Republic&. p>ra o exercício de !900 ; j tagraes que deix;,.ram de rccebet• no período 
2• dis~us~ão elo J:lrojo ·to n. 82, de 1896, comprellend ido eutre a data de suas demis

reorganisando o Pcder J uuicinrio no Distric to sões de professores do Collegio Militar e á de 
Federal, e dando outras providencias ; suas reinteg~acões ; 

Discussão unica do parecer n. 83, de lR96, 2• discussão do projecto n. 156, de 1899, 
indeferindo o requerimento em que D. Bel- concedeodo a Lour enço da. Silvo. e Oliv~ira, 
mira. Amalia do V<•He Brito, mã.i e curadoJ·a ou á empreza que organizar, o rlireit o de 
de Luiz José de Brito, telegra.phista. de construir em uma das ilhas de littoJ'al dest a. 
2• classe da Est rad:. de Ferro Central do Bra- cidade, em trapiche destinado a r eceber, du
z il, pede um a.noo de licença. com vencimen· rante 30 annos, infiamma;veis,. expiosivos e 
tos em seu fa.vor, para poder tratar de sua corrooÍ\'OS, nos termos da proposta que apre-
saude ; sentou ; · 

2" discussão do projec~o n. 154, de 1899, . Discussão unica. do projecto n. 117, de 1899, 
autorisando o Governo a garantir ao Banco autorizando o P oder Executi-to a abrir ao 
Pre"lial dos Empregados Publicos, que nesta Minis terio da Guerra o credito extraordina
C&pita.l fôr or ganizado pelos cidadã!iS coro- rio <le 3:350$ par<1. pagar ao capi tão refor
nei Joaquim Silverio de Azevedo Pimentel e ma.tlo do exercito Carlos Augusto Ferreira 
Francisco Genelicio Lopes de Azevedo sem de Assumpçã.o o. dia.ria que lhe competia., de.· 
onus algum para os cofres publicas, a im- 1 de julho de 1894 a 30 de a bril de 1896,como 
portancia convencionada como prestaçi.i.o ínspector de 1 .. classe da Repartição Geral 
m~nsa1 pa.ra a.mortisa.çt.o do debito contra- dos Teleg-raphos na commissão e ucarregada 

. hído pelo mutuario, sendo esta. consignação da. construcção das linhas de Cuyabã. á; Co
descontad~ na respectiva folha do pagamento rumbá. · 
pela repartição competente desta Capital, ou 

.. . dos Estado3 ; 
DiscusSão unica do projecto n . 188, de 

1899, autorisando o Poder Executivo a con
ceder ao I• official àddido da. Secretaria. da 

2• parte, ás 2 hors.s, ou antes : 

Cont inuação da z~ discussão do '\)ro.jecto 
n . 171 A, de 1899, com parecer sobro as. 
emendas o.fferccidas pa.ra a 2• discu ssão do 
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projecto n. lil,deste anno,tixandJ a despeza 
úo Ministerio da Justiça e Negocio~ ltlte!':o
res para o exercio de 1900. 

Levanta. se a ses.3ilo ás 5 horas e 30 mi· 
n utoa do. tarde. 

114' SESõÃO EM 9 DE OUTUBRO DE 189{) 

Presidencia dns S1·s . V a~ de JleUo (Presi
dente), . Urbano S<~ntos (f• Vice-Presidente), 
Eugmio Tmwinho (4• Secl'etario) e Ca;·los 
ele N ovaes (f• & cretar io. ) 

Ao meio-dia procede-se a chamada., á qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello, Julio de 
Mello, Cal'los de Novaes, Heredia de Sá., Eu
genio Tourinho, Albuquerque Serejo, Enéas 
Martins, Luiz Domíogues, Guedelha Mourão, 
Edua.r.lo de Berredo, Cunha. Martins, Anizio 
de Abreu, Henrique Valladares, )!arcos de 
Araujo, Pe1lro Borges, Torres Portugal, Fre
derico B01•ges, Augusto Severo, Tavares de 
Ly~a., Fra.nci>CO Gurgel, Eloy de SoUZl, Trin· 
dacte, Ermirio Coutinho, Herculano Bandeira, 
Mala.quias Gonç&.lves, João de Siqueira, Pe
dro Pernambuco, Arroxella.s Galvâo, Seabra, 
Fraucisoo SOdré, Manoel Caetano, Vergne de 
.Abreu, Amphilophio, !I'Iarcolino Muura, Oscar 
Gouoy, Augusto t.l e Vasconcellos, Fomeca Por
tella, Nilo Peçanha , Silva. Castro, Rangel 
Pestana, João Luiz, Henrique Vaz, Antero 
Botelho, Francisco Veiga, Alfredo Pinto, At· 
varo Botelho, Leonel Filho, Rodolpho Abreu, 
Arthur Torres, Eduarà.o Pimentel, Olega
r io Maciel, Moreira. da Silva, Galeão Ca.rva
lhal, Casemiro da Rocha, Gustavo Gotloy, 
Elias Fausto, Cesario de Freitas, Ovidio 
Abrantes, Hermenegildo de Morae:-, Alen
car Guimarã.es,Leoncio COrrêa, Paula Ra.mos, 
Francisco Tolentino, Diogo Fortuna, Possi
donio da. Cunha, Víctorioo Monteiro, Vespa
sia.no de Albuquerque e Cassiano do Nasci
mento . . 

Abre-se a seasão. 

Erne!to 13razilio, Julio Santos, Bú.rros l'"ranoo 
Junior, Urbano Marcondes, Campolina, Car
valho Mourão, Monteiro õe Barros, lldefonso 
Al vim, Ja.cob 11a Paixão, Ferreira P ii'es, 
Octa.viano de Brito, i\ntonio Zaaharias, Telles 
de Menezes, Theownio de Magalhães, Matta 
Machado, Nogueira Junior, Manoel Ful gencio, 
Limlolpho Caetano, Lamartine, Alvares Ru
bião, Domingues de Castro, Dino l3ueno, 
(JJi veira Braga, .Adolt>ho Gordo, Cincina.to 
Br!lga, Artbur Diederichsen, Rodolpho Mi· 
ra.nda, Leopoldo Jar dim, Mello Rego, Lauro 
Mhller, Plinio Casa.<lo. Appa.ricio Mariense, 
Aureliano B;trbosa, Pinto da Rocha, Py Crespo 
e Azevedo Sodré. 

E sem causa os Srs. Geminiano Brazil, 
Folisbel!o Freire, João Dantas Filho, Ro
ds·igues Lima, Pinheiro Junior, Raul Barroso, 
Bermudes Dias, La.mounier Godoí'redo, Ro
dolpbo Paixão, Coota Junior, Bueno de An-
drada. e Campos Cartier. . 

E' lida. e posta.·em discussão a. acta.. 

O !!ir . Enéna Mnrtlns (para t4ma 
expticaçao pessoltt)-Aproveito a occasião da 
discussão da a ela.- Sr. Presidente, para que 
não -passem sem os devidos reparos e cxpli· 
cações algumas palavr83 no honrado Depu
tado pehL Bahia, o Sr. Seabra, na. ultima 
sessão, pronunciadas na hora. do ex pediente. 

Devo declarar que, apenas a confederaçt!o 
das emendas se levantou victoriosa nesta Casa., 
naq uella s essão e por occa.sião de vota.1·-se o 
Orçamento da Indust ria., deixei o reainto 
afim de não concorrer com a minha. praseoça.,e 
tlisso sabe o honrado leader, Sr . Cassiano do 
Na scimento, parJ. a. realização dos golpes 
profundos que aquella. estava dando no 
plano economico do Governo, consecta.rio do · 
seu plano financeiro. 

Por esse motivo não assisti ao discurso do 
il\ust're representante bahiano, pois do con· 
t rar io teria acudido immcdiatamente á tri
buna para. explicar aquíllo a que me vou 
r eferir e nã:o me e possivel deixar sem con· 
testação. 

Deixam. de comparecer com causa pa.r t ici-
. pada. os Sr-s. Sil'l'a Mariz, Angelo Neto, Sil
verio Nery, Carlos Marcellino, Pedro Ch<!r· 
tnont, Theototúo de Br ito, Serzedello Corrêa, 
Matta. Ba.rcellar, Rodrigues Fer nandes, Elias 
Martins, Marinho de Andrade, José Pere· 
grino, Ap:polonio Zenaydcs, José Mar iano, 
João Vieira, Pereira oe Lyra , Rocha. Caval
cante, Eu~lídes Malta , Araujo Góes, Olympio 
campos, Jayme Villa.s Boa~. Aristides de 
Queiroz , Paranhos Monteuegro, Dionysio Cet•
queira , Torquato Moreira , Xavier da Silveira, 

Nofl resumos do discurso do nobre Depu
tado, pu blicados no Diario do Congresso de 
hontem e na Imp1·ensa de hoje, encont r o em 
primeiro lagar uma. r cí'erencia ao illustre 
Sr. Lauro Sodré e .s. proposit o das palavras 
que lhe attr ibuem em telegrammas do Pará.. 
Devo rebater-a. 

CAmar a. V. V! 

Si o honrado Deputado pela. Bahia quizessc 
cotejar o que telcgrapharam os co1·respon· 
dentes de todos os jornaes que se r eferiram 
ao assumpto, o seu espírito de j ustiça, 
quando quizess:! escla r ;::cer-se, v eria que 
tudo aconselhava ;), não dar credito ao espi· 
l'it o de exploracão pat' tidaria, que s o mani· 

25 
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festou nos telegrammas a que alludlu o nobrP. 
Deputado. 

O Slt . SJJAnRA-Então fico s.\bendo qu1 os 
correapondentes do Paiz e do J orna~ do s ,·azU 
~ã.o partidarios. 

O SR. ENEAS MARTlNs-Revelara.m-se slm, 
neste .caso. E as redacções dess~s jornaes, a. 
cujo espírito de justiça rendo homenagem, 
não teem culpa, nem são :r.esponsavels pelo 
exn~gero ou pela falta de cuidado de seus 
correspondentes na observancia do pro· 
gramma. da.s folhas a que servem. 

o que é fóra de duvida, entretanto, e que 
la.stlmavel se fez que, tendo em contronto o 
telegramma da Ga;eta. de Noticias, que não 
:pôde ser suspeitada de parcialismo, tele
gramma que-dá a idéa geral das palavras 
do illustre republicano, o nobre Deputado 
'"liesse apadrinhar nesta. casa., em relação 
áquelle, e.u.cta.mente os conceitos que pec
ea.m pelo exa.ggero, pela inverosimilbança, 
pela. Cormal antítbese com a tradição hones
tamente republicana, a tolerancía, o espírito 
de leal e recta justiça do Sr. Lauro Soclré, 
dos melhores espíritos conBervadol'6:'!1 e di
gnos na Republica., dentre aquelles que ma.is 
o forem. (Apoiados g<rTu.es.) 

Tal exa.ggaro, tal inverosímílhanca resul· 
tam da simples ana.lyse desses despachos. 
Pois e cri\'el que s. Ex. uzasse das expres
aões qne lhe querem attribuir, inadequadas 
com o seu espírito, incompatíveis com o seu 
caracter, antitheticas com o seu brilha.ntis
simo passado (ap()iados get·aes), do recur.so 
aos pllrallelipipe~os para a obtenção da jus
tiça. qu:~.ndo, dil-o a, Gazeta, s. Ex. declarara 
sentir-se esperançado ante o programma. e a 
acçio do actual Governo? 

Ao proprio Sr. Lanro Sodré eu quiz, no 
· primeiro ·momento, pedir o desmentido tli

recto das inverosímeis informações telegra
phica.s. mas retrahi-me, a tempo de evitar-lhe 
a injuria de uma. perguuta dessas, sobre a. 
possibilidade de haver S. Ex. profel'ido uma 
pbraae que tão destoante lhe e com o nome 
~e~paitado de iinmaculo republico (<~poiados), 
cuja. acção pat,;:iotica tão desastradamente se 
procura nOd.oru:,. abusando da boa fé e da. 
confiança de alguns jornaes desta Capital. 

E como depoimento pessoal devo, trazendo 
à Camara e ao paiz a ratificação dos patrio
:ticos conceitos que com o apoio _ de seu par· 
tido e:x:pendeu ha bem -poucos .dias o meu 
distincto companheiro de bancada, o Sr. Ser· 
zedello Corr~a. attestar que, solidarios todos 
:com o illustre chefe do uos:so partido nessas 
dedarações, nada. na que determine a vio· 
l encia que se quer explorar contra S. Ex., 

· cujos conceitos sobre a. situação, sabem-n'o 
'bem os · proceres da política. brazileira, 
estão em formal antith~ com a:;~ phrases que 

o nome, a hombridade cívica., o criterío, e a. 
orientação politica. de s. Ex. , tantas vezes e 
tã.o brilhantemente posta. de relevo em crises 
agudas dá patria. (apaiados ge1·aes), repeliam 
e condemnam no espírito de quantos, parti· 
darismo de lado, quizerem e puderem ser 
justiceiros. lMuito bem.) 

E liquidado este ponto, do qual talvez me 
tenha ainda de occupa.r em de lia te que se an
nuncia. para breve, devo tambem me referir 
a uma. pa.ssagemdodiscurso doillustre Depu· 
tado pela Bahia, a respeito da conceito que 
emitti ao defender o procedimento do go
verno no caso de :Matto Grosso e a respeito 
da politica doa.za.r, da. sorte ou que melhor 
nome ten~l&. 

Por essa occasiã.o, Sr. Presidente. eu fazia. 
fentir á Cama.ra a. necessidade urgente que 
temos da discriminação de partidos em cam
pos delimitados, com prinCJpios e idéas por 
progra.mma.. . 

O caso de Matto Grosso Ee me afigurava, do 
ponto d~ vista. da intervenção ou da regula
mentação do art. 6°, como BDSêjo maia que 
propicio para que nesta. Camara os grupos 
que se batem pró e contra esses princípios se 
pronunciassem por esse modo, quer aquelles 
que julgam que esses acontecimentos estavam 
fóra daquelles casos em que a. Ct:Jmmissã.o im
põe o dever de intervenção, quer 011 outros 
ae opinião diversa e tanta vez ma.nítestll.da. 

E então me referi da tribuna (appello para 
todos quantos me. ouviam nessa occasião) ao 
seguinte : que essa discriminaQão se fazia. 
tanto mais indispensavel e urgente,quanto em 
ba.nq uete chrismado das classes conservado
ras, eu vira surgir ,nos horizontes da política, 
eom o nome, a opinião de um homem pre
conizado para altos postos, que, om uma oc
cas!ão solemnissima., dizia ao paiz que «nas 
gra.ndes solemnidades, como nos grandes acon
tecimentos, costuma. entregar-se aos azares 
da l!orte-.. E como fa.Uava. sob a. impressão de 
um discurso pronunciado no Club Naval 
desta cidade, em que se lançou com visível 
inconveniencia, por partir de uma associação 
militar, como é o Club Naval, a. ca.ndidatura. 
des!e mesmo illustre cidatlão ••. (,1p<trtes da 
lJancad:.t bahiana.} · 

o sa. SEABRA.-Nã.o é exacto ; peço a pa-
lavt•a. . 

O S&. ENÉAS MARTINs-Eu !aliava sob a 
impressão, dizia ell, das palavras proferidas 
no Club Naval,pa.lavras que eram a 1ndica;;ão, 
por uma. das corporações armadas, deste 
paiz, ue uma candidatura à presídencia da 
Republica, e por tal, a discriminação qae eu 
pedia, se fazia tanto mais necessaria, quanto 
aquélle illustre cidadão que era. leY.anta.do, 
em um movimento de alta di5Ciplina, como 
C?ondidato ó. presidencia, acaba. va <i e declarar, 
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em festa. da mais a.lta significação, que <<no! 
grandes acontecimentos, como nas grandes 
solemnidades, costuma entrPgar-se aos azares 
da sorte». 

O nobre Deputado pela. Bahia; segu~do o 
resumo do Dia.,.io do Congreuo, e segundo o 
resumo que li hoje na Impl'ensa, declarou ..•. 

O SR. SEAiiRA- Não declarei eousa. a.I~ 
guma; quem declarou foi o Sr. Leovigildo 
Filgueiras. 

0 St~ . ENÉAS MARTINS- • , , que de mim 
podia partir essa objurgatoria. • • . 

O SR. SB:ABRA-Foi o Sr. Leovigildo Fil· 
gueiras quem disse que de V. Ex. partiu 
essa objurgatoria.. 

O SR. ENÉA.s MARTINs- Não me eximó da 
responsabilidade do conceito; estou a assumir 
a~nda mais, si é possível, a responsa'bi!ldade 
de min'has palavras • . 

O nobre Deputado disse que de mim podia 
tet• partido a. objurga.toria, porque não co· 
nhecia. o Sr. Luiz Vianna. e, em um dos re 
sumO$ publicados, leio 111esmo que, em loge.r 
d~ ~obJurga.toriP foi empregada a.· palavra. 
CIDJUrra». 

I?evo dizer que nem injuria, nem objurga.
toria, 

Para. a injuria, faltava-me a condição prin
eipal que o illustre mestre de direito melhor 
do que eu conhece, faltava. o animus nccer~d~ , 
o ~tnimus injuriandi, quando S . Ex. mesmo 
foi o primeiro a declarar que eu podia affir· 
mar isso, porque não conhecia o Sr. Luiz 
Vianna.. 

Si injuria. n ão existia, assim, ainda menos 
a objurgatoria, que e uma reprebensio, uma. 
censura., e eu nã.o podia ter. o arrojo de que
rer reprebender, nem censurar o Sr. Luiz 
Vianna, ao tempo de sua. entrada. quasi 
triumphal nesta. terra ..• 

Nesse caso, seriam uma. leviandade as 
minhas palavras, ou uma prevenção conde· 
mna vel. Uma ou outra cousa me cumpre 
desviar. 

S. Ex:. está. equivocado. Não é de agora 
que acompanho e procuro conhecer a. vide. e 
a personalidade politica do governador da. 
Bahia.. Faço-o desde que seu nome começou a. 
brilhar nesta. Casa, :qos debates de 1894, e 
nas :publicacões da imprensa, dentre a.s quaes · 
relernbro, por havei-a trazido a esta tribuna . 
o S~. Nilo Peço.nba., uma bella. pa.gína humo
ristLca de Lulu Senior, na Ga::eta de Notícias, 
tudo a. proposito do caso do Senado da Bahia.. 

Fizera elle só um senado e Ievá.ra. a cabo a. 
empreza, qne polltiea.mente desde aquelle 
tempo a.ssombrou o pa.iz e foi infelizmente 
exemplo reproduzido, com mais ou menos 
va.l'iaote.>, em ma.is de uma.. pa.rte com fu
nesto deem·edito para a. Republica. (.Apartes e 
procestos da bar~cada baf.iana,) 

Eu não estou a apreciar o acto, sinão a 
repr.oduzir aqui!lo que se disse nesta. ca.sa.; 
estou dando sobre a acta. uma. explí~ão 
pessoal, porque o meu nome se viu envolvido 
no incidente. 

Eu dizia que conheço S. Ex., desta. CB.aa, 
deseJe quando me constou, e ahi estão os 
Annaes para attestal·o, que S. Ex. t~residiu, 
deu parecer, votou e reC'<lU1Jeceu, elle só, o 
Senado da. Bahia., exeluindo delle o.s seus a.d
versarios legitimA.mente eleitcs. 

0 SR. VJ;)RGNE DE ABREU-E' falso j já foi 
discutido isso e já. foi refutado. . . 

O Sa.- EJifÉAs MARTINs - Tenho contirtuado 
a. acompanhar a individualidade politiea. do 
S. Ex ., que com tal inieio, . certõ, valia. a 
pena. niio ma.is perder· de vista.. 

O Sa. SEA'BR.A - Hei de rebater a mesma 
injuria.. 

OS SRS. JOÃO DE S IQUEIRA. E - ADALBERTO 
GuJ.MA.RÃEs trocam violentos apartes prolon
gados. 
-O Sa. PRESIDENTE- Attenção l Peço aos 

nobres Deputados que nã.o interrompam o .. · · 
orador. 

O que eu queria., quando surg iu a s:!a can
didatura, em ·um movimento cle.ro de bri
lhante disciplina, para o qual não E:erá !nu til 
chamar ainda uma vez a attenção do Governo, 
o que eu queria é que o paiz a ttenta.sso em 
que no Club . Naval, a que se quiz dar pre
eminencía, no governo de que o Sr. r. uiz O SR.. ENEAs MARTINs-Dizia .eu, Sr. Pre
Via.nna. foi o grande inspirador, mandando-se sidente, que o honrado Deputado pela Bahia 
fecbar o Club Militar, violenta e arbitraria- fôra. injustissimo commigo, querendo que la- · 
mente (apoiados), se levantava uma candida- viannmente eu la.nçasse uma objurgatOria a.o 
tura á. qual não se podia dedicar confianÇJ,, Sr. Luiz Vianna por não conhecei-o. Já 
cujo programma. era o imprevisto, fosse la o mostrei que não e a.:sim. 
que fosse. visto como o. illustre objecto da E nã() o conheci daqui sómente. Estudei-o 
acclamação carnararia. declarava. que <1. nas depois, quando a este paiz dirigiu cartas que 
grandeS solemnidades, como nos grandes acon- hão de ficar' como um monumento grandioso 
tecímentos , costuma entregar-s3 aos azares de verdade republicana e de j ustiça, a re
ua sorte» . .speito da histeria de canudos, o illustre Sr. 

O nobre Depu1ádo pela Bahia declarou que general Solon (apoiado:J, que, por i~ mesmo 
eu poder ia lanÇlll' essa. objurga.toria, porque e apeza.r da sua brilhante té de o·mcio de pa· 
não couhecia o Sr. Luiz Vianna. triot:t e repu bl icano, por t<tnto ~mpo vlu 
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prctrahirl o., emquo.nto o Sr. Luiz Via.nna sentiu que o nobre Deputado pelo Pará viesse 
te\'o toda. a força junto ao Governo Federal. fa2er urt· dlscurro a proposito da acta, creio 
ma promoção, de toda a justiça e que, feliz· que estou no meu direito, pedindo a. palavra 
mente, acaba de ser feita pelo Sr. Campos para mostrar que S. Ex. não tem 1'8.2ão, re
Sa.lles . I ativamente ao discurso que sabbado proferi 

Conheci ainda o honrado go..-ernador da. nesta Casa. 
Bahia, Sr. Prtsidente, pela. brilhnnttssima Seria preferlvel que S. Ex. dissesse que 
eampanho. BlJ<l\ogetil~'l. que lhe fez na im- queria fa"Z.er longa objurga.toriEL contra. o go
prensa, deede muito, a fulgurante penna do vemador da. Bahia, do que pedir a palavra 
Sr. José do Patrocínio, que lhe traçou e lhe sobre o meu discurso, pa.ra vir j ustificar 
f<z a. apologia que ahi corre, elevando-lhe o aqnillo que está nae notas tachygrapbicaa c 
nome e dando· lhe elle sô, com a gloria que no re~umo do meu discurso. 
lhe procurou crear, as aspirações a posição Não chamei o nome de S, Ex. á dis· 
que os amigos de S. Ex. querem que S . Ex. cussão; a.tnz•mando que o Sr. Luiz Vianna 
occupe. · não era um :politico de a~ar, o Sr. Filgueir as 

Foi, pois, injustissimo o honrado Deputado disse que quem tinha tido essa gloria. não 
pela Bahia, att ribuindo· me úma objurgatoria era S . Ex., mas o illustrc Deputado pelo 
con tr& o Sr . Luiz Vianna «porque eu não P.e.rá.. 
conhecia S. Ex. ~. Procurei justificar o nobre Deputado e 

De sobra que o conllecia, chamando sobre disse que S. Ex. provavelmente tinha tido 
as suas palavras 3. attenção do }laiz. E si essa. 1\ngngem porque não o conhecia, visto 
vim fazer estas declaraçllea, é porque não como si o ctnhecessA não lhe faria semelhante 
podia eonsentir qu() uma suspeita de levian· injuria, nem semelhante inj ustiça. 
dado ficasse do pé .contra o meu nome e Sr. Presidente, em relação aos telegram· 
menos ain,Ja. que o nome honestissimo do mas referentes ao Sr. Lauro Sodré. niio in· 
Sr. Lauro s odré, t·epubl!cano digr.o como ventei, a.penaa repeti telegra.mmas que devem 
aquelles que melhor o for em (·tpoiados} , ser insuspeito!! pars S. Ex. , publicados no 
fica.5so nos Atmaes desta. Casa. atado á balela Pa.i:: e no Jorn<At do Br(f.;il , em que se dizia 
de telcgrammas inve1·osimeis e iuexactos, que o ex-governador do Paré. e candidato do 
sem uma. expli1mção . nobre Deputado it presidencia da !lepublica 

A hora é de afastar todo o debate ir ri- tinha, por oecasião de sua recepção fei~ no 
tante sobre política, reconheço-o. Si, por ém, I Pará, declarado que no moment o actual era 
no correr de minhas pala.vt•as a irritação sur· preciso lançar mão dos para.llelipipedos . das 
gin , é que a estas declara ções me vi arras· ruas pa.rn conseguir-se justiça. (Apartes do 
tado, nos termos em que as t!z . Em casos Sr . Eneas1lial'tins.) · 
taes seria. menos digno silenciar. (11Iuito bem; Não me admiro da linguagem do illustre 
muito i em. O orador e cumprimentado.) Senador, nem é de admir ar essa. linguagem. 

·• • 9uando no discurso que S . Ex. proferiu 
. O Sr. ~ered1.a de Sa-Sr. Pre· JUnto ao tumulo do Marechal Floriano, de

Slllente, lled t ~ p~la.na apenas_ para. fazer clarou qlle o jacobinismo era a base da. Repu
uma r ectlficaçao a acta da sessao de ante- blíca. (Apartes ) 
hontem, por oceasião da vot~ção do Orça- . · _ . , 
mento da. Viação. O SR. ENEAS llfART!NS·- Na.o a.po1a ao; de· 

Attribue-se-me 0 seguinte topico: clarou que o terror sa:lvou a Fro.~ça • . mas o 
. . terror no. ponto de Yts ~a. do nactona.hsmo e 

« ••. Tenho mmto recew de votar. emendas feito por patriotismo. 
da natureza da do n. 30, porque pode se dar -

, o que se deu 0 aono passado com 0 corpo de O SR. YEl.tGNE DE ~BREtr-Nao ha. tal; fez 
··artífices (lo Arsenal de Marinba. em que 0 a. apologia. da anarch1a e do terror . 

Governo, fazendo a revisão, alter ou extraor- O SR. SEABRA-Não invento telegrammas 
dinariamente o pensamento do Congresso ... » e apenas quiz registrar nos .4.nnaes da Ca· 

Não foram estas as minbas palavras· eu mara esses ~elegrammas publicados na. Im
disse que não o queria. collocar em contiu- pren~a, deseJando que o nobre Depu tado os 
gencia. diffi.cil, como aconteceu em relação ao desm1nt~ para honra de seu partido, porque 
projecto da. brigada de artitlccs. um parttdo que te~ por chefe ?~ homem 

Ha. muita rlilferen ça entre uma e outra que quer lançar '!lao .dos pa_rall~hpi~os das 
cpusa, por isso sou obrigado a. rectitlc!l.r este ruas pa.ra fazer JUSL!ç~. nao e parttdo qne 
tc;~pico do discurso. me~eça a eonflança da. Nação. (Apoiados; ndo 

.. a.polados. ) 
.~Sr. Se:;tbra ("'l-Com o mesmo Eunãoacc.useionobreDeputadopeloPará; 

d1retto, Sr. Pres1deote, com que V. Ex . con· pelo cont~ar1:>, defendendo as intenções que 
me parecia nao pudessem ser taes que impo1·· 

r : Este discurso uilo foi re, ·is\o pelo oradO!'. ta.ssem ern injuria ao illustre Governador da. 
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:Ra.hía, porque e!!penvn pela. publicação, na 
integra, do seu discurso, atHrmnl que o Govtr· 
nador da. Bahia disse que, qunnilo trata.va. de 
fazet' agra.decimentos da.quella. ordem, SG 
entregava aos azares da palavra, (Jfuito bam; 
interrvpçues.) 

0 Sa. YERGNE DE ABREU - Nã.o Ú homem 
de posições estudadas nem de discursos estu· 
dados. 

O SR. SEABRA-Isso é que está. no discurso 
de S. Ex. pronunciado no banquete llado no 
theatro S. Pedro de Alcantara, e provoco o 
nobre Deputado a provar o contrario. 

O Sa. E&iliAs MARTJNs-Acceíto o repto de 
S. Ex. O Sr. Luiz Vianna declarou que na.s 
grandes solemnidades e nos ~ra.ndes Mon teci. 
mantos é seu costume entregar-se aos a.zares 
da sorte. 

caíra: D.S questões, portanto, de política são 
estereís e venho fi tribuna. agora, somente 
porqu(\ fui chamado pelo nobre Doputado 
pJlo Para. 

0 SR. CASSIANO DO NA.SCD!li:STo-Disto já. 
se colheu uma vantagem. 

O Sa. S!ilABIU.- O nobre Deputado pola. 
Bahia não precisa que eu venha em D.uxllio 
do S. Ex. 

s. Ex . sah.lrã. provar que VV. EEJ:. estüo 
confundindo azar, jogo, com azat·, Loa ou 
ma fortuna.. . 

ó nobre Deputado -pelo Pará empregou a 
palavra. azar e tapete verde. (Apartes entre 
os S1·s. Endas Mo?'tias e Ve1·gr~e de Ab!·et~ . ) 

Estas são sa explicaçõe~ que entendi dev~r 
dar ao nobre Deputado p::lo Pará; não declinei 
o nome de S. Ex. ; o seu nome toi declinado 
pelo seu cot•re!igiona.rio, o Sr. Leovigildo 

o SR. VERONE DB AnRti:U- v. Ex . quer Filgueiras . Ta.mbem nã.o alludi as pa.lavrag 
fazer eogrossa.mento o. custe. do Sr. LUiz do Sr. Lauro SOt.lré com a.crimonia, apenas 
Vianna. registrei-as tr&.nspla.ntando dos jornaes pa.ra. 

O Srt. SEABR.A.-Si o nobre Deputado pelo os Annaes da. Ca.mara. 
Pará insiste na. sua nfilt•mn.tiva. é querer tor- o Sn.. ENÉA.s MAl~TINs-Mas que nã.o eram 
csr a phrase, a.ttribuinrlo ao Ulustre Gover· vcrd&.lleíras. 
nador da. Bahia. pensamento que alie não 0 Sa. SE.\BIU.-Portanto -a rcotiftca.,.ão ao 
teve. -. 

Portanto não houve injuria d , minha meudiscurso S .. Ex. ~ãopodiafa.ze~,pofisso 
t b De tad d p á.. J • 1 que ellG nii.o e!té. publicado, mas stn• o r eM 

par e ao no re pu 0 .0 ar · e, SI a • sumo, e as notas tacbygraphicas aca.bam de 
gUell! .accus~u S: Ex., fo1 o Sr. ~putarlo me ser entrr.gues. Entretanto, o resumo 
Leov1g~ldo F1lguerrl!-s, porque até hoJe espero obeJece á. verdade quando regist ra. as pa· 
a pubhca.ção do dtsc~r~ em que o nobre ·lavras do Sr. La.uro Sodrú, palevras que 
Deputado fa.llou em JOgos de azar, :pa.nno devem &3r insuspeitas a S. Ex, porque foram 
verde, etc. publicadas emjoroae.s do seu partido. 

O Sa. ENÉA.S MAR.TrNs-Eu t Sr. Presidente. repito, devemos deixar a.s 
o s:a. VERGNE DE ABREU-E' n interpreta- discussões do pa.rtidos, pois, o momento é de 

çã.o que v. Ex. deu á :palavra azn,r e essa, votar as medidas de que o Governo ca~ece 
quando V. Ex. sabe que os grandes aconte- para a solução dos grandes problemas que 
cimentos da. historia ~ão obras-do a.zilr. o que nos assoberbam. (21fui to bem; muito oer.~. ) 
é a Republica ~ (Nao apoiados -vellementes ; comjlarecem ma.is 03 srs. Ur):)ano Santos. 
apoiados; tumulto, so.tm os tymp;tnos. Amorim Figueira, Augusto Montenegro, Vi· 

o SR . Pn.ESIDENTE-Atten~ão, peço aos DO· veiros, Thóma.z Accioly, José Avelino, Ilde
bres Deputados que ceSsem com os seus fonso Lima, João Lopes, Francisco Só., Hei
apartes. (Tumulto. Soam os tympa.Ms; o Sr. vecio Monte, Coelho Lisboa., Teixeira. de Sá, 
P t·esidente r eclama attenção. ) Affonso Costa, Coelho Cintra, Ba1•bosa. Lima, 

O SR. CASSIANO oo NASCIMENTo-Baata-nos Martins Junior. Cornello da Fonseca, Moreira 
esta declaração. · Alves, Ju·vencio de Aguiar, Arthur Peixoto, 

0 SR. VERGNE DE ABREU-Azar é a. boa OU 
má. fortuna ; n~o é o jogo como VV. Exs. 
suppõem. (Apartes . O 81·. P;·c~sidcntereclama 
attençiio .) · 

0 SR. SEA.BRA-Sr. President~, CU VOU 
resumit', n vista deste temporal, o modo .por 
que aca.b;!i houtem a minha. orn~âo pobre, 
despretencloso e d~prevenido, affirma.udo 
que o momento é antes de agir do que de 
discutir. porque precisamos dar. ao Governo 
da. Repu blica as medidas qu3 julgue neces· 
:ro.ria.s para consolidar noSBa. situação finan· 

Rodrigues Doria, Nei Vil, Castro Rebello, Mil· 
ton, Tosta, Paula Guimarãeg, A!lalberto OUi·· 
marães, Lcovigildo Filgueiras, Eduardo Ra
mos, Tolentino dos Santos, Jeronymo Mon· 
teiro, Galdino Loret o. José Murtinho, Irineu 
Machado, Alcindo q uanabara, Timotheo da 
Costa., Sá. Freire, Beli!a.rio de Souza, Pereira. 
dos Santos, Erico Coelho, Alves de Brito, 
Leonel Loreti. Agostinho Virlal, Deocleciano 
de Souza, , P11ulinode Souza Junior, Mayrink, 
Calogera.s , Alme.ida. Gomes, José Bootfacio, 
Gonçalves Ra.mos, Cupertino de Siqueira , 
Augusto Clementino, Pa.dua. Rezende, Luiz 
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FJacquer, Lucas rle Barros, Edmuni!o da. Fon~ 
seca, Paulino Carl'-'s, Altl'ado Ellis, Fl'ancisco 
Glicerio, .Alves de Castro. Luiz A'lolpho, Ca
racciolo, Xavier ,[o Valle, Brazilío ti& Luz, 
J.nmenha Lins, Pedro Ferreira, Guillon, 
Marçul Escobar, Francisco Alencastro e Ri· 
vadavia Corrêa, 

O Sr. Rangel Peatnna-Peco a 
pala. vra sobro a a c ta.. 

O St•, Ve:r·gn.e de Abreu -
Peço a palavra para uma explicaç;ão. 

O Sr. Presldent.e- Tem a pa· 
lavra o Sr. Rangel Pestana. 

O Sr. Rangel Pestana (movi
mento de ,atençao)- Sr. Presidente, quando 
o illustra.do Deputado pela Bahia, na ultima 
bora da. sessão anterior, leu ou se referiu .•• 

0 SR. SEARRA-Li apenas. 
0 Sa. RANGEL PESTANA - , • , aog tele· 

grammas doPara que noticiaram a lin~uagem 
violenta do illustre Senndor pelo Para. o Sr. 
Dr. Lauro Sodré, immediatamente oppuz a 
S. Ex. a contesl:açã.o que me pareceu mo.is 
conveniente e justa, pelo conhecimento que 
tenho do caracter, da íllustração e dos sen· 
timentos pa.trioticos daquel!e illustre Se
nador. (Muito bem.) 

Certa harmonia de vista que desde muito 
tempo se estabeleceu entre aquelle illustre 
brazileiro e o obscuro orador (nuo apoiaàos) 
que neste momento dirige a palavra á Camat·a 
e certos laoos de educação politica, filhos 
talvez da philosophi>~~ em que nós formamos 
os nossos sentím:ntos e a nossa conducta., me 
levaram a contestar incontinenti essas no
ticias; e aquelles que estavam presentes ou
viram, e o illustre Deputado peta. Bahia deve 
lembrar-se, que eu disse que de certo O Pai:; 
pediria ao seu correspondente a ratificação 
dos termos daquella. noticia, que me parecia 
incontestavelmente exagerada. 

O SR. SEABRA-E já são decorridas 48 horas 
e essa ratificação ainda não e conheclda. 

O SR, JoÃO LoPES - O Paiz e o Jornal do 
Br'7zil já tem todas a.s informações neces
sarlas. 

0 SR. RANGEL PEST.ANA.-Chamei a attenção 
de S. Ex. para o teiegramma da Gazeta de 
Noticias, folha impar.::ial, neutra nas llictas 
partidarias e que me JXIrece não ter nenhum 
contac~o. com o illustre Senador pelo Pará, a 
qual diz1a que S. Ex. havh feito boas refe· 
rencias ao Presidente da Republica. 
· As pessoas que trataram com o Senador 

:pelo Pará. sabem perfeitamente qwe S. Ex_ 
é incapaz. de lev::tr para seu F;statlo taes e~-, 

cessao:, e nem é isso de admirar, Sr. Presi
dente, quanuo é certo quo o Sr. Senarlor 
Lauro Scrlré, na. tribuna do Senado, aonun• 
ciava que entre clle e o candidato do partitlo 
cou trario ... 

O SR. LEONCiO ConRf:A.- Antes de eleito. 
0 Sn. RANGEr, PESTANA- •• , EÓ havia um 

ponto de dívergencia, mas que esta. mesmo 
era mais philosopbica, mais dn doutrinn. que 
de poli tica. pratico. • 

Em tudo mais S. Ex. via no programma 
do seu adver~o.:rio as mesmas doutrinas repú
blícanas. (Apartes,) 

E' conhecida, Sr. Presidente, a. attitude 
sempre moderada que o illustrado sr, Senador 
pelo Pal'á. tem mantido na. imprensa. e na. tri .. 
buna, a eorrecção com que ella tem exami· 
nado os acontecimentos .•• 

O Sn. SEABBA- Depois de derrotado. 
0 Sn. RANGEL PESTANA ••• - a calma COm 

que tem estudado todos os facto>. 
O lwnrado Deputado pela Bahia é severa

mente injusto p:1.ra com este illustre brazi
leiro. 

(Trocam-se prolongados apartes. O Sr, Pre· 
siderzte reclama attençi'C,) 

Sr. Pre$idente, eu tornei a palav:ra pa1•a. 
mostrar qua o Sr. Senanor Lauro Sodré é 
um espírito reflectido e que não podia, por· 
tanto, levar para o s!u Estado essa. agitação 
que os seus adversarios procuraram annun
oia.r na irnpmnsll. finminense, e que o honrado 
Deputado pela Bahia trouxe ao conhecimento 
desta. Casa. 

E' natural, Sr. Presidente, que novos no
ticias expliquem o discurso daquelle distincto 
cidadão. 

Não venho, portanto, á tribuna para. con
tinuar a agitação que repentinamente se 
pronunciou nesta Casa ..• 
D~vo declarar a V. Ex., e com verdadeira 

surpreza minha, que noto, ha. 15 dias, que 
o espírito da Camara se altera, e entramos 
em umt\ outra corrente, em que aquella 
calma, aquella prudencia. com que todos nós 
procura-vamos cumprir os nossos deveres 
neste recinto, apoiando o Presidente da Re
publica, para que as questões irritantes não 
perturbassem os trabalhos da Casa, não in· 
utilizassem o seu esforço para salvar a honra. 
do paiz. 

Quando vPjo nesta Cas~, aquelle~ mr,smos, 
que são guerraados nos seus Estados, porque 
representam alU a opposição, unidos aqui, 
não negarem apoio, não negarem o -voto á po· 
litica. Presidente da Republica .•. 

O SR. SEA.BRA- Quem é que nega? 
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O Sn. RANcq;;r, PESTANA.- .•• iria o S1·. 
Lauro Sodré f!LZer nova política de pertur
bação como dizem os telegrammas ~ 

(Jfuitos aparte!l inttw;·ornpm,! n nrada,·, d u· 
mr,te 'tlguus minutos e o Sr. Presidente, fa
:ewlo sour os tymptwos, reclama altençil:o, di· 
zeudo qr"~ rzuen?. C5t<! com a pala·o?'lt é o Sr. 
Rangel Pc.!trllw ,) 

Sr. Presi,Jente, V. Ex. é testemunha, e 
creio que posso appel!ar p1.ra toda a Camara., 
de que, de meus labios, não esca.pou urna só 
pa.lavra que pudes>o -provocar a. irritação do 
illustre Deputado pela. Bahia, 

O SR. SEA.BRA- A Camara. te.mbem é teste· 
munha de que eu não disse nada que pude~se 
provocar a irritação dos amigos de V. Ex. 

0 SR. RANGEL PESTANA-Eu disse a V. Ex. 
que tomava. a palavra com o intuito de re· 
stabelccer a calma nesta. discussão; ma.s não 
podia. ... 

O Sa. S!!:ABRA.- V . Ex. nem foi chamauo 
á discussão. 

tUl'bar a sinceridade ile ~uas convicçõeil e a 
energia. com quo se bateu por uma causa, 
q ua lhe parec:ía a. melhor. 

Si esse partido cooperou um tanto violenta
mente para conquistar as posiçOes <la. Repu
blica., alie não fez mais rlo que o seu dever. 

O illustrndo D•3putado pela Bahia. parece-me . 
ccntesto.r o direito de tomar a palavra neste 
recinto e me cha.ma. com tom ironico de-
patrlarchn do. Republicn. 

Senhores, po~so r~rguer a minha tronto 
nesta· Casa. (apoi«diJs U'Ji'r..wt) e dizer que ho,je 
na Republica. só ha dous homens, lguaes em 
serviços, iguaes em patriotismo, iguaes em 
dedicacão, pelo tempo em que trabaiham na. 
propaganda da Republica e pelo esforço que 
fizeram para conquistar as posições-Quintino 
Bocayuva e Rangel Pestana. (Apoiados ge· 
raes,) 

O SR. SEA.IlRA.-Só h& dous homens; muito 
bem! 

0 SR. RANGEL PESl'ANA-Pelo tempo e pela 
dedicação. Nii.o quer isto dizer que na. pro
paganda. republicana, posteriormente não 

O SR. RANGEL PF:STANA, •• -deixar que tenhum apparecido grandes talentos, supe· 
se repetisse, neste recinto, a accusação feita r-iores tal'l'ez, não direi, ao do meu corre
no Sr. Lauro Sodré, quand.o eu via anterior· ligionario e amigo, mas no do obscuro orador 
mente contestados os telegJ•ammas lido;; pelo que não fez mais do que se esforçar pela 
illustre Deputado p~la. Bahia. causa que abraçou com dedicação e desin· 

O SR. SF.ABRA- Eu li apenas, tere~se. 

O SR. RANGEL PESTANA-Foi v. Ex quem A Camara, antes de mim, manifestou-se 
leu esses telegrammas e leu até para. mos- contra a expressão ironica do nobre Depu· 
trar nova coincidencia a proposito de outra tado. 
coincidencia lembrada pelo seu contendor, o O SR. SEABIU.-Não foi ironica, v. Ex:. 
Sr. Leovigildo Filgueiras. disse que foi um dos poucos ; logo foi pa.• 

Vim defender o Sr. Lauro Sodré e dizer triarcha. 
que s. Ex. era incapaz de levar pam o seu 0 SR. RANGEL PEsTANA._ Qua.ndo s. Ex. 
Estado esse espírito de agitação, que pareceu provocava no seu Estado agitações nas praças 
ao nobre Deputado pela Bahia prejudicar a publicas, 0 orador levava 0 Evangelho da 
calma, o silencio mesmo, que se fórma nesta Republica, de cidade em cidade, no Estado de 
situação, em que todos correm pressurosos a S. Paulo, conquistando todos os dias adeptos 
prestar o seu apoio ao Presidente da Repu· para, sua causa, recebendo ap!)lausos até de 
blica. seus adversarios, que lastimavam que cir· 

Não adduzi causa alguma que pudesse pelo cumstancias de momento não permittissem 
menos provocar a agitação que de repente se que elles acompanhassem 0 orador. 
formou em torno do meu nome. 

Que moti1·os teria eu, Sr. Presidente, para O SR.S>!ABRA.-Si examina a minha pessoa, 
não vir em auxilio de um correligiona.rio, vou examma.r a sua. 
?om qu~m estou de p~rfeito accor_do q~a.nto, o S:a. RANGEL PESTANA- O propagandista 
as suas tdsas, quanto a s~a~ducaçao polltJca, republicano conquistava forças, sympathias, 
quanto ao seu nobre patr10t:_smo, q.u!l-nto ao para 0 seu partido, ao passo que o nobre 
seu . modo de ver as soluçoes pol1ticas da Deputado era ua Bahia elemento de agitação. 
Patr1a ~ Senhores, creio que os homens publieos não 

V. Ex. sabe, e sabe a Cal!lara, que o orador se pertencem e que aquelle que tem che· 
tem passado tcda a sua . v1da como . um dos gado até quasi 60 a.nnos, com uma vida bas
conservadores daRepubllca, sem duvrda pela tanto conhecida, não deve ter receio •.• 
influencia que exerceu na impren~a de São · _ 
Paulo e que levou a fazer com que o partido O SR. S~ABRA.-Tambem como eu, que na,o 
chegasse a 15 de novembro como um partido tenho receros. 
conservador, ~fasta.ndo-se de todaS as posi- O S:a. RANGÉL PESrANA - • , • das ironias 
ções as mais peri?osas, q.ue pudessem per· do nobre Deputar.to. 
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A Ca.rnarn ouviu o~ inluitue eom qu' cu 
tomEi a palavra. 

Nfto vim apaixontll·:l, nií.o entrei na. uiscus
siio dos mcritos do i !lustre Sr. Governador do 
Estado da Bahia, não conteatei nem su:1s vir· 
tudee políticas nem ~eus grandes hlontos. 
nem sua grantle autoridade neste momento 
que atravessamos. Vim apenns mostml' que 
o Sr. ~enador Lal!t'O Sodr·é ni'io podia. ter 
"Pronunciado e~se dJscuJ·so violentíssimo que 
se lhe attribue. 

Gomprehendo que s. E:c, apreciando a si
tuação, us injustiça;; que sotl'rem os seus 
amigos no Est·~do 1[0 Pará .•• 

0 SR.. SEABRA.-Então já ha nlguma. cOI.t~:L 
no Pará. 

Cl'ii9~J'V:I!.Ior,pr.rf'dtamrntll rlnntr·o dos tormoH 
da llrdcm, perfeiln.mcnt.e pr<l~N:<SÍ\'O ! 

.\ OlÜJ'a. phrasc J'oi U!ll'l phrft.~e hístorica, 
quanrlo di~se f}UC o Terror tinln~ sa.!vado u. 
t<'sn,l1~a.. 

!Ih~. senh(Jrcs, é isto uma. hereain 1! 
Quantos historiadores teem tambem se pro· 

nunciado nesse senti1l0 ·! Latntte apoiando-se 
nn, úpinião de um monrtrchist:t, do Sr. vis· 
COlide UC ••• (esquece-me O nome), (") 

U.l[ S&. DEl'UTAD()-Um víscond.e qualquer. 
O SR. R.A:.\'GEI, PE>TAN'A- Um visconde 

qu:tl~uer, diz bem o nohre Deputado, mas em 
todo o caso é uma autoridade em França e 
autorid>lrle superior á desses visconrlcs quaes· 
quer quo temos por aqui, formando a côrte 

O Sa. RAXGEL PESTANA-.•• tivesse umn d•> terceiro reinado. 
ou outra phra•emaiiJ energica.Pois, ainda ha :-.raso quo é exacto. Sr. Presidente, é que 
poucos dias,o íllnstrerelator do Orçamento da essa. phra.se está perfuitamonte acceíta. por 
Receih, esse bcllissimo b.l•:nto que a. ca.ma.ra. muitos eseripto1•es: foi o Terror que libe1·tou 
toda admira, esse honrado co!lega que tem a França! 
'jjNStado relevantissimos serviços, (ap"í,,d,s) Foram os jacobinüs que levantaram o espi
e apoio dedica.dissimo ao Governo, não levan- rito nacional e que furçaram os conservado
tou aqui uma q_ueíxo., dizendo <lUe e'.le ca.\. res a se reunÍl\lm e <L se org<\nisarem pa.ra a 
lava magoas e magoas profundas, pal'I'L dnr nefnza da França. 
apoio ~edicado a() .Governo na administração E' nesse senthlo QUe se diz que foi o Terror 
finance1ra e pollt1ca, quando s~us amigos que salvou a. França.. 
so.trrem no Pará, e que elle u[o podia. deixar Foi o Tet·ror, representando o pa.tr,iotismo, 
de levantar esse sígnal de llesgt>sto, que aba- a nacionalidade. 
fa.va, compreb2ndendo, na situação, a neces- :.\las não é que o Terror fosse constituído 
sidade que temos todos de nos unirmos para um m~io de governo, um elemento perma
prestar esse apoio ao Presidente da Repu. nen l·~ pal'a a so~iedade. 
b!iC-tl. ~ ! Não é possivel, portan(o, que o se. O Terror foi e é uma expressão de eitelto 
nadar pelo Para ... (H11 uil l apMta .) para i Iludir o va[or occasional da dictadur:t 

, . _ que salvou a França. 
UM Sn. J:?EPuTAno-.\. moderaçao d~ Sr. Ell não receio que me clma;em jacobino. 

Lauro Sod:e ~cou bem con1tecJda depots do Do grupo dos Srs. Deputados que defendem 
!eu .d1s~ur,o JUnto Mtumulo _do \rarechall seus interesses po!Hicos de momento, ii~ me 
Fior.Jano •. onde elle fez a apologra do terror e deram esse qualificativo por mais de uma. 
dos Jacobmos. vez, ainda ha. pouco, quando meu nome foi 

O Sn. RA:'IGEL PESTA:"iA-Ha, senhores, lembrado para Deputado pelo 5° districto do 
duas phrases do honudo Senador pelo Pará Estado do Rio de Janeiro, a mesm::~. accusação 
que teem ser-vido para anathema á sua vida surgiu. 
'POlitica. Uma foi s. Ex. ter dito que preferia Declaro francamente que não tenho medo 
a anarchia á mona.rchia. Mas S. Ex:. explicou quJ me cha.mem jacobino, na verdadeira ex:
p~rfeitameute ess~ seu pensamento. S. Ex. pressão do termo, isto e, jacobino que tem 
d1sse qua a anarchHt é um Gstado transitorio, convicção republicana, que quer a Republica. 
que, si apparecesse em uosso paiz, teria fa- para este paiz e para a Arnerica, que colloca 
talmeote de desapparecer logo depois, pela acima de tudo a sua nacionalidade, que quer 
organisação necessaria, pela combínaç;:"Lo i.lf3 organíz•H' o.> elementos para que essa nacio· 
todas as forças sociaes, e voltadamos a um nali(hde não desappa1•eça, que não move 
regimen flefinlti v o, que seri<~- fatü.lmente guerra ao estrangeil'O, mas que acceita a 
ainda a Republica, ao passo que a. volta da sua cooperação legitima para o :progresso do 
mon11rchiaseria a perturbação constante para paiz pela intrcducção de seus capitaes, pelo 
o paiz, pel'iodo longo a.inda de soffrlmentos, seu talento e activídade ; jaco tino, emnm, 
de desorúens, para, depois d:1 maior dCls· que não se bola no mundo e que deseja man
truição daquillo que nós, com difficuldatl.e, ter relações com todos os paizes. ( Lipoiados, 
temos organisado, voltarmos a uma nova intel"n'pçües.) 
Qrganísação. 

Eis aqui como o illustre Senadol' pelo Para ("J Visconde de Bourgoing-Historia Diplo-
e:x:piicou o seu pensamento, perfeitamente matica da Ev.1·opa. 
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11 Stt. 8~:,\ ' ' ':A- QURIJ.~ os que não são jaco
h i n"~ ~ 

O StL n., "''''' J.tM.\ - Síio os ili1Commorla
do., Lle Iodos os tPio( i mPII~ . 

O Slt. Ri\:-.n~~;r. Pf:~T,\'f .\-Si i~so é ser jaco
bino, eu arco i to o opitheto,de perfci t!l parce
ria com o mou i !lustre amigo Seuarl'lr Lauro 
Sodró. (Apro·tcs.) 

Quando a reacção arrastava o meu velho 
al!ligo e companheir.o do propaganda repu· 
bhcana, o ex·Pres,dente da. Republica, e 
qaeriu. excluir de junto de S. Ex. os republi· 
c;m os, ella só tinha uma. formula expressiv.L 
para a.mel!lurontal-o: dizer que todos nós 
era mos jàcobinos. ( t1p<o·tes, intc;·n!pçõcs.) 

O SR. . SEADRA-0 Sr. Prudente de Moraes 
tinha. toda a. Nação por si . 

O Sa. ltAI'\GEL PESrAxA-Todos nós que ti· 
nhamos servido ao Governo do. Legalidade, 
todos nós, que tínhamos estado a.o lado do 
Vice-Presidente da. Republira e dos poderes 
coostituldos, erarnos aprellidados d·~ ja.eo. 
binos. 

Principalmente a imprensa do novo grupo 
que ~e tormava, confundiu nesse numero 
aquelles meamos que representavam a po
licia nas desordens da praça publica. 

O SR. SEAllRA-Nunca o Sr. Prudente de 
Moraes usou disto. (Aparte~ 1liolcn~os. Tu
multo, So1m os tympanos . O s,·. Presidente 
recla;aa a ~.wençllo ,) 

Sl é umn. accusação ao Governo passado, 
peço a palavra para. respon%r . 

0 S lt , RANGEL PESTANA-Não é uma. ac
CUSaçio. ·o illustre Daputado pela Bahi&. vae 
ver que é uma. verda.de. 

O Sn.. SEABRA.-Eu li os e.rtigosde V. Ex . 
0 Sn. . RANGEL PESTANA - E não OS 

r et iro. 
0 SR. SEADRA- E os de 1891 tamhm. 
O Sn.. RANGEL PES'fAKA.- Era. essa a pa la

vra de passe em t orno daquelles que queriam 
formar o partido que a t é hoje não sei como 
se chamo,e que a principio ju lguei ser o par
tido republicano couservadOI' e qu e nem 
isso foi , a.doptando um[\ denominação mais 
lat9. par.1. abranger to·ios os partidos. (Apoia
dos. Nela apoiados, Trocam-se vioJentos apm·· 
t~s. So.Dn os tyiiq)(e;ws. o s,·, Presirlent~ 
r eclama a a ttenç1:o.) 

Mas o que é verd<1de é que essa éra a. pa· 
lavra de passe para arredar do Sr. Presidente 
da. Republica os mais sinceros, os mais leaes 
republ.ic~nos. que lhe porliam prestar o ne 
cessa.r1 o a. ao1o • 

Portanto, veem os nobr es Deputados que 
eu não tenho r eceio que me chamem de ja
cobino ; para mim isto e indiJferente. 

C•mM :l V, VI 

Tenho traçado o programma. drJ minha 
vida publica e tenho sC!guido uma linha 
recta . Não sou eu fJUCm o diz : ainda ha. 
pouco um illustre jornalísta.dc S. Paulo affir
rna. va. isto na. Assembléa. Leglslati va da
l}llclle Estado. 

Seguindo esta. linha recta , tive de di ver· 
gir do meu illuetre e velho amigo que então 
occupa.va. a cldeira. de primeiro magistrado 
da Naçiio,rlivergencia pm·amente de opiniões 
e !le maneira de agh•,sem quebrarem, porem, 
ns r.?lações pessoaes que tinha com s. Ex., 
diTergencia.s que começa.ram na. man ifesta.ç!io 
intima das opiniões e que afinal foram tra· 
zidas ás columnas da imprensa.. 

Nesta série de a.rtgos a. que se referiu o 11-
lustra.do Deputado pelo Estado da. Bahia, fiz 
sempre j ustiça ao ex-Presidente da Repu
blica; defendi-o muitas vezes, ex plicando 
muitos dos seus actos, que eram atacados 
por seus adversarios. 

Mas, senhores, quem procedeu para com o 
ex-Presidente da Republica como eu procedi 
nesta série de artigos, tem ainda hoje o di
reito de apertar a mão de S. Ex. como amigo 
e como correligionario, porque elle é repu
blicano e sempre o foi. A minha divergencia 
era apenas quan~o ao modo de agir; até 
certo ponto S. Ex. agia de u m modo que 
eu julgava inconveniente, me parecendo que 
si S. Ex. agisse de modo dift'erente, t eria 
adquirido grande prestigio na Repu blica, te
ria feito as reformas necessaria.s, t eria con
quista.Jo um nome glorioso. 

O SR. Ss:ABR.A- E conquistou-o. Abi está. 
a opinião nacional. ( ApaJ·tas . ) 

0 SR . RANGEL PESTANA- Sr. Presidente, 
ain<la quando appareceram as candidaturas â. 
presidencia,quando os nomes eram lembrados, 
eNio que fui eu quem veiu chamar a atten
ção do paiz para a discussão clesses nomes, 
afim de estudarmos os titulos de benemeren
cia, as coodicões de capacidade daquelles que 
pod iam pleitear a eleição de Prt~sidente da 
Republica em um período diffi.cilimo como 
a.quelle em que iamos entra r. 

Cr eio q ue muitos dos meus 11onrados col· 
legas devem saber que tres nomes eu desta
quei, sem desconhecer os titulos de todos . 
Sem negar a alta C<tpacidade de muitos ou
tros apontei os que, no mom.:~nto , reunia m 
mais sympathias, que eram mais fa!lados e 
que par eciam ter mais elementos de victoria. 
-.Julio de Castilhos, Lauro Sodr é e Ca.mpo3 
Saltes. 

Tratando deste ultimo candidato. depois 
de ter manifestado os seus meritos, depois do 
ter apreõentado os titulas qus elle podia of
ferecer para ter esta a mbição legitima. . .• 

O SR. S&AJJRA.-No entretanto sustentou o 
Sr . La.uro Sodré . 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2510012015 15·33- Página 10 de 27 

ANNAE!I DA r'A~IARA 

O SR. R.A:-ioEL l'llSTANA-Nao su;;tcntel. : cet·i•l:vl., riA minhas r.onvicçfícs 1 !crio. i1lo 
. , .depois de ter :1presentadf) os titulo . .: que: pcua o nD\'O parti•!~~ . quo ~c 01'Jpm isava.; 

elle podia oJTereccr para t er esta ambição !e- ! mas obset:Ya nll eot, na o vou !'ara la., porque 
gitima, eu o.nounciei ser bem possível que 1 es~e t•n:ttdo se me a.!IIgt!m r~ancamente rca· 
est& enndidalut·.l fossa victorioõa, porque 0 1 ectonarto. E o.ccrescentet : ,nu.o posso .tamk Hn 
partido que se formara em torno do Sr. Pre- 1 dizer que pertenço ao parttdo rcpubllca.n!> re
sidente da Republíea, agnrt·ou-se a. este nome de~al, porque, por ~m·~ sentepça q~e tmha 
como taboa. de salvação, para. atiral-o aos re- detxado passar e~ JUlgado, _na.o bav1a. re~la· 
publicanos, como uma. bantleira de combate. 1 ~~o contra a ~tnha exclusao ~esse p~rlldo, 
(Ap((l"tes c p 1·otestos .) lDJUSta, sem duvida, mas. que nao ~odlflca.vn. 

Mas dizia eu... o meu modo de ver, e foL nesta attltudc com· 
' pletamente neutl'a. entre os dous grupos Ql.la 

O Sa. SR.\BRA-Sr. Presidente, si ha a!- iam pleitear a eleição, que, como homem po
guma materia em discussão, peco a palavra. litico, fóra das agitllções, disse que me pare• 

O Sn. R.A~GEL PESTJ.NA- Mas, dizia. eu, cia que deante da. situação que se ia abrir, 
SP .. Presidente... dea.nte de um chefe republicano cujo patrio-

0 SR. SEABR.A-Pcço a palavra. 
O SR. PRESIDENTE-Peço ao nobre 

tado que resuma as suas observações. 

tismo uinguem póde negar, cujas opiniões 
eram b~stantc conhecidas, cujo talento era 

Depu- I capa~ a.ind<l de elevar a nossa patria, me pa
recia de conveniencia, a abstenção do partido 
em opposição, p3.l'a. que a.lucta. •.• (Trocam-se 
viol.e11 tos e p•·olo:,gados aprcrtes e protestos; o 
Sr. Pn::sidenl<i re~lama atte11çiio.) 

0 SR. RANGEL P!!:STAI'iA-E' juStamente O 
que estou fazendo; mas. os nobres Deputados 
não me deixam terminar. 

Posteriormente, Sr. Presidente, dizia eu 
em um jornal de S. Paulo, que si a candida
t1;1ra_ do illu~tre chefe re~publíc~no, cujas tra
dtcçoes glor10sa.s o prendem a. todos aquelles 
que ainda. teem o sentimeuto bem vivo do 
amor á Republica..,. 

O Sa. SE.ABRA-Quaes os que não teem 1 
0 ~a. RANGEL PESTANA ... seria uma ban

deira para. um novo partido que se or!l11n1-
za~. "' 

S. Ex. foi apresentaria pelos mais fer
yoro~os reaccion~rios, como homem capaz de 
u;mttltzar o poslt.IVism~, extinguir o milita
rismo e abalar o Jacobinismo. 

En pensava. que S. Ex., quando voltasse a 
calma aos espíritos, a.poz a lucta,quando con
centrasse todo o seu pensamento amoroso no 
trabalho. de fazer o bem da Republica., se 
lembrart~ das ·suas tradicções, a então seria 
bem p~ss1v~l que não f,:ssem os republicanos 
os destlludtdos. (Ha diucrsos apa,·tes c o Sr. 
Presidente l'eclam{l a attençt1o.) 

V. Ex. sabe que o actual Presidente, antes 
da sua eleição, já tinha publicado o seu ma· 
nifesto, cujas opiniões eram bem conhecidas. 

O Sn. SEA:SR.A. -Mas, V, Ex. aconsélbou a. 
abst-enção, apeza.r disto. 

O Srt. RANGEL PESTJ.NA- Meus artigos 
estão publicados nn imprensa. 
. Não aconselhei a nenhum partido, porque 
estav~ fóra. del~es. Apenas opinei pela. ab· 
stençao do pa.rttdo republicano federal. 
E~ disséra, Sr. Presidente, que,si eu 

O)lVIsse os ~eus ressentimentos pessoaes, 
51 eu ma deuasse levar mais pelo adio, 
do 9-ue . pelo patriotismo, mais pe las con· 
vemenc1as de momento, do que pela sin· 

0 SR. PRESIDEXTE-PeçO Cl.OS nobres DepU· 
tatl.os que não interrompafn o ora.clor, pa.ra. 
que possa. terminal' o seu discurso. 

0 Sn.. RANGEL PEiiTA.."'\A - Sr . Presidente, 
eu fico com a minha proposição por oompleta.r. 
Obedecendo a V. Ex., retiro·me da tribuna, 
fazendo bem significativo o seguinte: de to
das as minhas palavras uma só não podia 
provocar u ma discussão azeda e irritada 
nes~ Casa. 

0 SR. NILO PECANIIA-Foi o aparte do Sr. 
Vergue de Abreu, dizendo que a R.epublica 
era o proúucto do aza.r. (.-ipoiados ge·1·aes.) 

0 SR. VERGNJ!l DE A:Bll.'EU-0 meu aparte é 
mais iunocente que as affirmações e outras 
cousas mais, que tenho ouvido aqui. 

0 SR.. RANG-EL PESTANA - Nã.o provoquei 
absolutamente agitação neste recinto e si me 
demorei demasiadamente na tribuna, ti por
que tui arrasta.rlo pela necessidade de expli
cações de certa attitudo que tenho tomado na. 
vida publica. Eu não p(ldia deixar passar 
sobre a minha v ida publica uma cspecie de 
censura, injusta e immerecida. 

Retiro-me da tribuna, lamentando que 
neste recinto, onde, quando entrei, encon
trara. a calma em todos os esr-iritos, tenha de 
sahir da tribuna. (\eixa.ndo a feição da Ca
mara completamente alterada. e essa calma 
:pet•dida pela. paixão, qua parece ser provo
cada. propositalmente. (Apoiadas; muito bem .• 
O or!Yl.Q'r é cumprimentado.) 

' O Sr. Vergue de Abreu-Não, 
Sr. Presidente. Eu protesto em nome da his
teria e em nome da verdade contra a injusta 
celeuma que se levantou nesta. Casa em torno 
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1!0 meu aparte; como to.mbcm protes•.o con
tra os conceitos emittidos ]Jclo hfmrodo Depu
tado que me procedeu na tribuna .. ( Ara 1·1e~; 
iHierrupçCes. soam os tJI''!panos.) · 

Sim, Sr. Presidente. Em nome da hi!toria, 
em nome da verdade, eu protesto contra. as 
dou trinas prccon izadas pelo pa. triarcha. que 
correu em defesa do Sr. Lauro Sorlré e que 
são muito m11is of!ensivas, perigosas e alar
mant\lS que o meu ínnocentc a.:pa.rte. (Apoi
ados e ni1o apoiados,) 

Eu usei da palavra. a::ar no ~P.ntido mais 
elevado e phi losophico e nunca na. accepçli.o 
estreita e viciosa de que tem abusado o nobre 
Deputado pelo Parà.. Quiz referir-me a essa 
força. inconsciente, invisível e inexplicavel, 
muitas vezes, que nos maiores transes da 
humanidade tem resolvido por um lance da. 
fortuna. proulemns scientitlcos ou sociaes ; 
decido da boa causa. e termino. polo impre· 
visto as crises mais violentas e tenazes. 
(ApaYtes e inte1·n•pçües.) 

Pre.tlro !ibrar o meu espírito nas azas da 
esperança e da. fortuna. propiciadorn. ; er
c:ruer-me muito acima da. atmo5pb,Jra cálida 
~os odios e das paixões (co11tínuam as iHter
?'upçiie•·), acreditar como Wallein>tein nos 
deuses invisíveis, a dirigir-me pelos estreito! 
meandros da cabala. e da. intriga ou ceder ao 
estrepito das armas e aos furores do teJ·ro
rismo, (.Apartes -vehementes . ) 

Appello para os homens calmos desta. Casa, 
para. os espíritos esdarecidos c equilibrados, 
para. os scientistas serenos e desapaixonados, 
que os lia. aqui em grande cópia, em todos os 
partidos, e lhes pergunto: quaes as grandes 
causas da human.idade. os problemas maxi
mos ou os ma.is iosignificante!! do. sciencia e 
da civilização, que jà. dispeosaram o concurso 
dessa invisivel :prote~ão, que muitos chamam 
Providencia Divina..,....e que eu pretiro chamar 
- a boo. fortuna, o ncaso, o inconsciente. ( Con
tiiW!tm os ap.1rtes e interrupções ; sr.:tm O$ 
tympanos.) 

Os nobres Deputados gritam, esbravejam. 
mas não me abáfam a voz, nnm me entibiam 
o animo. 

Tenham a paciencia de ouvir o rebate às 
suas aggrcssões e a. replica ao nobre patriar 
cha que me precedeu. (Apartes. ) 

O que SS . .b.Ex. prGtendem é uma puerili
uade maior que a de Xer:xes acoutando as 
a.guas do mar. Renegar l1 int1uencjll. do acaso 
nas cousas humanas, é querer inverter a cor· 
rente dos rios ou regular o movimento cos 
astros. 

Eliminar as forças ignoradas que no 
mundo pllysico, ou no mundo moral, actuam 
secsiveJmeute sobre a vontade e a intelligen
ci& do homem, e determinam a. solução ou as 
catastrophes, é fazer obra de fanat ismo, e 
seguir o farÇ> do selvagem ignorante e boçal. 

Demais, nüo sou cu o primeiro, nem serei o 
ultimo, a acred it:u qne a proclnmação ou Rc· 
publica fui c,m iirande pal'tc~ obra. de um feli ;~, 
acaso; foi um lance famto <lo nznr, que de
rimiu as hesitações dos cllefes militares que 
fizeram o movimento do 15 de novembro,sem 
o. consciencia. exacta do seu desfecho e conse
quencias. 

Um patriarcba tembem, o Sr. Silveira 
Lobo, escreveu a mesma cousa em termos 
mais improprios e deprimentes do civismo 
elo nosso povo . (Interrupções e apartes.} 

O meu aparte ficará consignado nos Annaes: 
não terá no momento toda. a defesa que eu 
poderia fazer consciente e ca.lmamente,porque 
tenho commígo a lição da. historia e a. critica. 
impn.rcial e independente dos que não ià.zam 
em politica., nem em sciencia, a profissão do 
servili~mo estl'eito e f<JDatico . 

Mas eu ma vingarei desse tumulto famige
rado que propositalmente me rodeia, como 
si fôra um relevo nece~sa.rio á. minha pa.la.
vt•a ; eu me vingo, protestando víríl
meote contra. es;a. npologia impa.triotica e 
su bterra.nea, tão falsa e erronel\ nos seus 
fundamentos, como desassisada e contradicto
ria nos seus propositos; a.pologia pertida· 
mente insinuada pelo jacobinismo impenitente 
e já. agora consagrada vor homens uo vulor 
e do quilate dos Srs. Lauro Sodré e Rangel 
Pestana. 

Senhores, o terror jamais salvou a.Jgum 
paiz, muito menos a França. O terror nada 
con~tróe, tudo destróe. o terror é para os 
povos o que a. epilepsía é para os individues. 

O orgnnisnw que uma. vez padeceu dessa 
neVTOEe está fatalmente -perdido e transmít· 
t irá. a sua eiva. por muitas gerações. 

Quem, com a competeocia. e os documentos 
ile um mestre como Taine, conhece ou estuda. 
a França.contemporanea,espan ta-se e p1•otesta 
contra esta toadilha . banal, que se ,·ae tor· 
uaudo legenda republicana, de que a França. 
t'oi sal>a. pelo Terror. Não, Sr. Presidente, o 
que o Terror fez na França está. indelevel 
na memoria. dos po>'os : foi o saque e a 
proscripção a tudo que havia de santo e 
puro e inviolavel nos sentimentos de uma 
nação : a violação a todas a.s mulheres 
·indefesas c crianças oi.'phanadas ; - foram os 
campos talados, as cidades despovoadas, as 
fronte! r as cobertas r ela coa lisão européa. . O 
Terror, em vez de salvar a Re].lublica., a.ti
rou-a na humilhação do 18 brumario e entre· 
gou-a submissa e passiva acs péa do C€zaris· 
mo napoleonico. O Terror, depois de embeber 
todo o sólo francez nas guerras e morticinios 
da revolução, desfolhou pelos quatro cantos 
do uni~erso a flôr de sua. mocidade e, desde os 
cllmas ardentes da Africa até os gelos da 
Russia, passeou em delírio a. sua mania de 
ma.ta-r e destruir, 
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O Terror oão salvou a. Ft•ançn Lle causa nl- Felizmente vejo que vaiser&nada a tem· 
guma. e quasi a deixou exangue e diminuída. JlllSttvJe susci tada. pelo meu aparto. Eu 
no seu val0r e nas suas fronteiras. não posso ser suspeito á Republica.. Quando 

O que fez mais o Terror sabemos nós. De- ella surgiu, ou t í.tba. 24 annos, o. ida•l& 
pois de quiuze annts 11\j guerra. aber·ta pc1<1 I dos sontios e das abnega.ções. Sem com
Europa. inteira,arrastou até o soio de Pa.ríz as promisso algum com o regimen passado. 
a.rmas do estrangeiro o, deant() !la imposição que só conheci palas perseguições e nü· 
audaciosa dos exercitas inve.soreP. substituiu I ga.cas á minha. estréa na magistt'8tura.. abra· 
as nguias ímperia.es pela. pallida flor de liz, cei a Republiea. com calor e enthusiasmo. 

A Restauração foi obra do T~rror. Não fui dos propbetas, nem tenho a idade e 
Ainda mais; pa.ssado.> muitos a.nnos sobt•e a.s ca.ns para justificar esse t itulo; mas tenho 

esta pagina. dolorosa, em que a grande be· sido amante e legiona.rio dos mais sinceros e 
roi na do Occidecte ;-iu o estrangeiro macular c~Jnvictos- e todos que conhecem os meus 
a sua altiva fronte, veiu a. debacle e pela se· pre~edentes na politica, sabem qua.nto me 
gunda. vez o Terror entregou a. Franca aos dediquei á organização republicana do meu 
insultos da. invasão o do s itio, ernquanto a Estado. 
Communa.l~ dentro delira.va. e se embri~gava Quando deixei a. cadeira. de Secretario do 
no sangue dos seus comp:~.triotas. no incencl io GoYerno e os ba.ncos du. Constituinte ba.hia.na, 
dos seus monumentos e na conspur~o da.s que me honrou com a posição de leader ; 
douzoJJas . quando, após tres anno3 de infatigavei:; ser· 

Eis tudo que tem feito o Terror naquella viços, quiz rucolher-me a al~rum dnscanso, 
bell:~ c vo.ronil nação franc(lZtl. precisei de refazer a minha. saude quasi es-

Véde agora, senhoreg, o exemplo das na· gotada. 
ções por onde o Terror não passou um in- Então, ~6 são I'epublíeunos de bOa lei os 
sta.nte . Oa povos a. quem Deus tem pou pa•lo prehistori~os e os adevinhos ~ 
essa. mlseria , que eu chamarei o deltrio dos Consola~me. e por isso vou terminar, vendo 
fracos e incapazes,- essas nações crescem, que já desa.ppareceu o tumulto e, si porven
prosperam e dominam pela paz ou pelas ar- tum alterei a santa paz deste recinto, eil·o 
mas, pelo commercio e pela colonização, em restitui•to á. concordia e à. calma. dos outros 
todos os climas e regíões. dias. Si foi virtude de minha palavra., ou 

Vede o exemplo das raças que escaparam olora. sómeute do e.caso, bemd!go a. minba. boa. 
ao terrorismo jacobino. estrella. Sr. Presidente, e agradeço a V. E:<. 

Vêde e ínvejae a Inglaterra.. progredindo não me ter recusado a. palavra.. (Mui to llem, 
em força, expansão e riqueza,dentro dos seus muito bem ; o orador e alll'açado pm· [Jr,w.de 
velhos e t t•adioionaes princípios de ord1!m e numero de Deputados.) 
liberdade; a Allemanha. n.ttestando, na3 in· . _ 
dustrias e nas sciencias; como no cornmercio Em ~egu1da e approvada. a. acta. da sessao 
e nas armas, a virilidade sadia e in temer a ta a ntecedente. 

o Sr. Presidente-Estando esgo· 
tada. a hora da primeira. ·'Parto da ordem do 
dia, vae·se passar á segunda pa.rt e da ordem 
dodía.. 

de sua rigidez; a. pequena Hollaoda, des· 
afia.ndo a furia dos mares, cu ja. conquista ella 
fez pela navegação e pela industria paciente 
de suas cidades, quasi lacuüres; a Suissa , 
como uma virgem íncolume entre os conquís· 
ta1orcs do povos que se di :::puta.m um palmo 
de t erra. ; a America do N:orte, essa. nova In- O Sr. Julio de 1\le llo-Peço a 
g iaterra., no amor tradicional pela liberdade palavra para uma explicação pessoal. 
e na :pujanç~ de suas ín ,1ustrias. 

Est~ts são a.s na~;ões fortes e sa.dia.s, as oa- o Sr. Presidente-Tem a. palavra. 
ções v ivas e poderosas. que não soffreram os o n obre Deputado. 
insultos apopleticos do Te\'t'Or e do jacobt· 
nismo, e por isso nfto receiam ser presa da o Sr .• Julio d e Mello (parJ. w1ut 
anarchia. e da desorde1.a. explicaçti'o pessoal) - Sr . Presidente, pedi a 

Quero que tique consignado que o meu palavra para, com permís::áo de V, Ex., ler 
apart e teve defesa. immediata. e qae, si con· á C.>mara dos Deputados dous telegrammas 
fto ua. i ntluenciiJ. tlo acaso, na propicia.<,:ii.o <~:o daqui transmittidos para. Pernambuco e alli 
az:~.r_, que conttnuar a a C?llaborar pala ":'1· hontem esta.mpados no jornnl A Pro1lincia, 
c~ol'la das boas cau sas. ~JUdando o pa.trto· orgã.o do parti<.lo do nobre Deputado o Sr. 
tism«? e os fa.ctor~s propr1amente _humanos, José Mariano. 
eu so tenho mot1vos para. ndv.;rtu: os bons 
amigos da. Repub!iN1. contra os patriarchas I O SR. JoÃ.o PE SIQUEIRA-Não o.poia.do; o 
que fazem o precouicio do Terror. o orgão do partido ~ a Co11Ce12tração, V. Ex. 

Sim, ahi e que está o perigo, bem o sabe. 
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0 SR. AUGUSTO MONTENEGRo-E' a. Clmcen· 
t1·aç~o ou Ctmdntraçl!o1 

0 SR. BARBOSA. LI~lA.-V, Ex, ha de pt;r
mittir, i&to é menos delicado. 

O Sa. JuLIO DE MELLO- Entendi, S1·. Pre· 
sidente, ler á Camarn. os referidos tele
grammas. não só potque as notícias que uel· 
les se conteem dizem respeito á politica g~ral 
do pa.iz, como tambem porque nesses tlespa
chos citam-~e nomes de Hlustres representan
tes da Nação com assento nesta e na. outra 
casa. do Congresso. 

Sr. Presiuente, eu me dispensarei de addu
zír quaesquer considerações no sentido de 
rebater as ealumniosas referencias, nestes 
Mlegra.mmas feitas ao eminente Sr. Vice
Presideute da Repub!ica, e assim limit<:-me a. 
declarar que é aiJSOlutamente f<~lso tudo 
quanto nelles r.fflrma o correspondente d'A 
Prol'inci 1, que me informam sor o Sr. Gon
çalves !IInla, ex-Deputado Fcd<lral. 

o sn.. MoREmA ALvEs- E si v. Ex. não 
tem ra.zÜ{), que o contestem os i Ilustres Depu
tados a quem esses despachos ~c referem. 

O SR .. luuo DE MELLO- A simples leitura 
dos nllullidos telegrammas bnstu.rá. paJ•e. pro
vat· a verJade do que venho dcaffirmar e ha· 
bilitará a Camara. a o.preciar, mais uma. vez, a 
corag-em dos ad,·ersarioa do partiuo, que teem 
em Pernambuco a respons.".\bi!idade do go
verno. 

Eis os telegrammas: 

«Recife, 8 - Hoje P ro.:incia publicott se 
guintes telegrammas: 4:Rio, 7. á tarde
Affirmam pessoas merecedoras da credito que 
o conselheiro Rosa e Silva prometteu ao Se
nador Pinheiro Machado, do Rio Grande do 
Sul, adhel'ir á concentrdção, exiginrio,porém, 
que della fossem excluidos o Dr. Gonçalves 
Maia. e o coronel Delmiro Gouvéa . lg'loro si 
o Dr. José Mariano foi ouvido a respeito. r.-

Segundo telegramma do mesmo dia 7, á 
noite: 

« Acabo de verificar a. exactidão dns 
noticias aqui divulgadas, a. que já. hoje a.l· 
ludi, sobre as manobras do conselheiro Rosa 
e Silva, para entrar na. concentração com o 
proposito de anuiquilar certos adversarios 
seus~ Um illustre cavalheiro pernambucano, 
Deputado por Minas Geraes, amigo do Dr. 
José Mariano, procurou-o da part e do Dr. 
Rosa e Silva .•. » 

0 S:a , ALFREDO PINTO - Pernambucano e 
Deputado por Minas Geraes ~ 

O Sa. :MoREIRA ALVBS- Não pôde deixar 
de ~erV. E:<. 

O Sn. . ALI:'REt>O J'!l'i1'0 - Desde já declaro 
que tudo quanto está. ahi e mentirn.. 

O Sa. JuLI~:> DE MELLO (cont ímlanáo a ler) 
- « .•. e lhe propoz o concha. v o . O Dr. José 
Mariano repelliu-o itt limine, sem indagar as 
condições da. proposta e, ao chegar o Dr. Mar• 
t!ns Junior, participou-lhe o occorrido, di· 
zendo-se incompa.tivel para o a.ccordo.:. 

O Sa. MARTINS JuNIOR- Aintl a não estive 
com o Dr. José Mariano, de~de que cheguei 
&. esta Capital. · 

0 SR. JULIO DE MELLO (continucmdo a ler
-.:0 Dr. Cassiano do Nascimento,aqui chegado 
hontem do Rio Grande do Sul, ouvido sobre 
o assumpto, manUe~tou-se •• ·" 

O Sa. CASi!IANO DO NASCllll&NTo-Oh! Eu 
ta.mbem~! 

0 SR.. JULIO DR MELLo- <~: ••• manifestou-se 
contra o convenio. Consultado em telegram· 
ma,o Senadllr Lauro Sodré respondeu que se· 
melho.nte proposta é quasi uma. ínr:1.mia.. Os 
cbefes da. concentração tal vez se r eunam para 
rlecidir sobre o C'Ulo;sei,porém, que, seja. qual 
fúr a. d<llib ~ração tomada, os Dt'S. José 1\-la.· 
riaoo e Marti.ns Junior nã.o acceitat•ão o cdn· 
chavo. Nota da .·1 Provir2cia di~ que o per· 
nambucmo, Deputado por Minas, a que se 
refere o telegre.mma, deve ser o Dr. Alfredo 
Pinto. 

0 SR. ALFREDO PINTO-V. Ex. póde a.ffir
mar que o telegra.mma é de uma falsidade 
que revolta. Ahi está o meu protesto. 

O SR . JULIO D'S MELLO -A Ca.mara. acaba. 
de ouvir a leitura. dos telegramma.s, e bem 
assim as contestações formaes feitas pelos 
illustres collegas a. que se referem os mesmos 
telegrammas. 

Nada mais tenho a dizer depois de taes 
contestações, cabendo-me, por ultimo, pedir 
a. V. Ex., Sr. Presidente, que se digne de 
mandar inserir no meu discurso os despa
chos telegraphicos. cuja leitura a ca.mara 
acaba de ouvir.- (11fuito bem; muito bem.) 

. O Sr. Leoncio Corrªa. (para 
uma explicação pessoal }-Sr. Presidente, sou 
contrario ás discussões de assumpto desta 
ordem, porque a natureza. do regimen não 
comporta. 

Uma vez, pot•ém, que no tumulto provo· 
cado pelos apartes que se c-ruzavam na. 
occasião em que (:lllava. o eminente republi· 
cano, o Sr. Rangel P estana, o honrado re~ 
presenta.nte pela. Bahi&, o Sr. Seabra • •• 

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

o SR.LEoNCIO CoRRE.!.-.•• deu um apal'te, 
que envolvia o nome do barão do Serro 
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A~ul ; ·cu, fazendo um appello ao cavalhci· 
rismo do nobre Deputado, venho pedir, pnr
tícularmen-tG em meu nome e no do part ido 
republicano do Estar!o f)UC represento, que 
tlê 03 preciso:;; csclarechMntos ao alludido 
aparto, para ter a conveniente resposta. 

O Sr. Sea.bra (") (p ~ra w»a cxpti
CJÇ(to pessoal)-Sr . Presideote,subo á tribuno., 
provocado por S. Ex. o nobre Depu1.ado pelo 
Paraná. 

Referi-me a factos qne constam r.los Annaes 
do Senado c fa!ltos pttssados no kilometro 65, 
em aparte que tive occasião de dar que.ndo 
em apoio do illu~tre representao te pelo Pará, 
o 'Sr. Euéa.s ..\Iartins, vcíu o putriarcha cla 
Republica, o Sr. Rangel Pestana. 

Admira-me aliás rtue S. Ex .• que tantos 
meritos encontrou no actual President-e da 
Republica , acoo~elhasse a. abstenção na. sua. 
eleição; é um bom mzio de eleger; nüo com· 
prchen-:lo e5sa chimica.. (Sus.wrro.) 

Nã.o otrendi ao honrM.o Deputado pelo Pa· 
raná. ; sabe S. Ex. as relações de sympathia. 
que nos prendem. 

'Respondendo a um aparte dn S. Ex., que 
me perguntava onde e u me achava em 1894, 
eu disse: < nã.o estava. de certo no Estado tlo 
Pa.re.ná" ; pois nào via motivo para aquella 
provocação. Eu peço a. S. Ex. que faça o 
favor de ler o discurso proferido pelo Sr . 
Pires Ferreira e um ou tro proferido pelo Sr. 
Vicente Machado, c verá. o quo houve na· 
quelles tristes d ias do. Rcp ublica. 

Eu não quero revi ver e;;ses odios e paixões ; 
quero, como disse, concorrer para dar ao Go
verno da Republica os meios de que tem ne· 
cessidade. 

O S r. Ené a s 1\.Iu.rHns ( J>ela 
o7'dt:m)- Sr. Presíden te, V. Ex. viu que a 1• 
parte da ordem do diu. foi toda consumida. 
neste debate e agora ha. numero para a vo· 
tação, e conviria concluir a votação interrom· 
pid~• do Orçam·ento da Viação e inicial' outras; 
peç.o, portanto, a V. Ex. que consulte a Casa 
si consente em que se proceda. ã votação, 
apezar de finda a hora des tínada. á 1 a parte 
da ordem do dia . 

O S r. Prcl!ilident,e-A Mesa não 
tomou pOl' si mesma. a deliberação de sujeitar 
á votação o Orçamento, c uja votação foi in
terrompida ante hontem, por achar-se esgo~ 
t a.da a. hora destinada á. 1" :partt~ da. ordem 
do dia . Pot•tan t0, ~ó por meio de Ul'gcncia.. 
re(JUerida por algum St· . D~pntadQ, podC'rii. 
verificar-se eSS\\ votaçl\o. 

( t) Este discurso llÜil foi revi;to pdo ora<lo•:. 

) 
O Sa·. Nilo Pcçnnl1a (pela o1·tlsm' 

- Sr. Presidente, pédiría.1\ V. Ex., secun
dando o requerimento do 11onr ndo represen
tante do Pará., que consultasse á Casa no 
sentido ue ser concedida urgencia. para ser 
ultimada. a. votação do Orçttmento da. Viação. 

O Sr. Prel!llidente-Peço aos no· 
bres Deputados que occupem os seus Jogares 
pa.ra se proceder ã. votação do requerimento 
do Sr. Nilo Peçanha. 

O Sr. Nilo Peçauha (pel.L ordem) 
-Sr. Presidente, e tal o estado de fadiga da. 
Camara dos Deputados, depois de debate tü:o 
caloroso, hoje ha vido, que eu peço licença. 
para rdtirar o meu requerimento de urgen· 
cia, ha pouco for mulado. 

Consultada a. Camaro, é concedida a roti· 
ra.1a p\ldida. 

Passa.·se ti 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2• dis· 
cussão do Pl'Ojecto n. 171 A, de 1899, com 
parecer sobre as emendas offerecida.s para. 
2' discussão do projecto u. 171, deste a.nno, 
fixando a despeza. do Ministerio da Justiça e 
Negocies Interiores paro. o exercício de 1900. 

O Sr. Amphilophio (contimmnclo) 
diz q ue,obstado pela hora de proseguir nas r.on
sillerações que ia expendendo, na sessão de 
sabbado ultimo, sobre o gra. v e assumplo que o 
traz de novo agora á tribuna, começará. por 
impetrar da Camara que o ampare com a. 
sua maxima. indulgencia, não o intel'rom
pendo com apartes; porque, adiantada como 
está a hora, mui to receia que lhe venha a 
faltar o tempo necessario para terminar o 
seu discurso nesta sessão. 

E não pedirá somente isso; sinão ainda. que 
lhe indiquem Eeus collegas, os mais conhece~ 
dores dos estylos da Casa, para que recurso 
deverá a:ppel!:U', no caso de effectiva.meote 
não poder, por f<1.lta de tempo, chegar ã. con
clusão de seu discurso, neste r esto de sessiio 
para. elle destinado. · 

O Regimento veda-lhe voltar de novo á 
tribuna. nesta. mesma. •.liscussão orçamenta.
ria, e si não tem o díreito de referir-se ao 
seu notorio mao estado de saude, sempre ag
gravado por discursos profeddos em tão má 
hora., corre-lhe o don .r , entretanto, de dizer 
aos que o ouvem, qu<'l a. importa.ncia. e o. 
gravidade 1lo assumpto bem merecem uma. 
providencia que o garantt\ contra a brusca 
interrupção que o ameaça.. 

Vae reatar a especificáçiío das disposições 
da Constituiçi'io de 2,1 de fev(~reiro que, no 
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seu pensar, justi!ienm a. pl'ovidencia da. re- segundo no seu Treatisc on Constit t!lionat 
visão. Limitations . 

Não lhe pare.ce . <:_?rrccta a reducç~<? .do Outro tanto poderia mostrar com relação 
art. 68 da CO!l$btu1çao, que a os mUD!OlpiOS ás communas, do tradições tão gloriosas ai
confere autonomia. extensiva a tudo quanto gumas, do Estado Federal Suisso, as quaes 
seja do seu p:1culiar interesse. se organizam por leis dos Cantões federados, .A · que a. este respeito deübera.m com a mesm::. 

Quer, since1•amente q uer, a nuwnom!a inde1Jendencia. das collectividades congeneres 
dos municipio.s em tudo quanto conc~r~e aos da União Americana; e outro tanto ainda. no 
a. seus interesses economicos e admtmatra.- tocante aos municípios da Repuplica. Argen~ 
ti vos, e, por e~ta. fórma. limita.d_a. a autonJ- tina, cuja constituição Federal, expre~a· 
mia, applaudira o systema, ~clm1rador como mente: dispõe, no se u art. 5", como ja nm~ 
é dos beneficios extraordinar10s que ao po-wo guem entre nós deixara de saber, que a ad
in,.lc:t ha trazido o inspirado systema de sua. ministração da jnstif:a , a instrueção primaria 
d~centraliza.çãoadministra.tiva, desde a. mais e 0 reglmen municipal mspectivo constituem 
humilde paiochia. do Reino=pnido ~té as su~s 05 objectos sobre que se exerce a autonomia 
mais opulentas colonias, J& ou nao emanct- das províncias roocradas. 
padas ainda. Só conh'!Ce uma Constituição Federal es-

Mas, autonomia. o self-fl{)'llernment dos iJ?.· trangeira com preceito especial , e proyavel· 
glezes, quer dize1• o poder de uma coll~et1- mente Ja. tnfiuencinda pela. nossa nesta. parte, 
vidade governar-se per suns proprlas leJs, e sobre esta. prerogati va d·.1 antonomia á.s anti
este poder de governo seu por leis sua.s JlfO· dades municip&slS : " ultima. de Venezuel~: 
prias, a.índa Limitado aos negocios .d~ pe· ali mesmo, entreta.nto,somelhante autonom1a 
culía.r intere3se dos ()rganismos mumc1pacs, e, como deve ser, e:xpressnment~ limitada 
não ueve attíngír á. competencia, rle que aos int1,resses puramente economJcos o ad
taes organismos abeolut)lomente nã..o IJ9dem ministrn.tivos d.a vida municipal. 
ser investidos, para as lets de orgamzaça.o de Mais do que isso fôra. :lttentar contra a fi
seus respectivos governos, tais de oa.ra cter gur1, juridíeo·politica dos governos do fede~ 
pOlitico, e, portanto, da ~ompetencia. d.os p_o· rnçã.o in spccie , convertendo·os, de Estados 
deres estaduaes na. espec1e, sob a ftscahzaça.o que são denomina~os compastos, porque re~ 
dos da União. presentam 0 conJuncto da.s persoualulades. 

Ninguem dirà, todavia, que a. t}lo~to não membros da. federe.çã.o nacional, em Estados 
chega a. a.utonom~a. dos nossos ~un.lc~plos , por que seriAm ainda compostos pel11. adjuncção 
uma. interpreta.çao lltteral eJUrld!cameDte de um novo luç,) federiltivo : esse de. muk 
correcta. do texto constitucional . nicipios a.utonomos, em numero. su;perror ao 
Poderi~, si !Jão fôra. a. cstr~iteza do tempo dos Estados pa.rticul.aras e const1tumdo, por 

de que póde dJ.Spor, nesta CODJUnctura, fazer sua vez, uma serie ue pequenas e e xtra.va. 
uma exposição circumstancíada. do BY!te~a. gantes ftlderações dentro do proprio orga
a.merleano, originado do inglez:, sobre tão 10- nismo da grande collectividade representada. 
tercssa.nte ~s~umpto, mostra.~do com~ d_esdc a pelo ~tado Federa~ . Uma ~uplicak'l. . de fe
borough ate a v1llage, da "zll 1.ge até a. t~wa dcraçõcs. Nada ma1s anarchtco . E cts por· 
ou township e desta até á city , a collect1vi- que propõe uma. mudança. de reclacção no 
da.Ue de mais amplas regalias no systema. ad- texto do nrt. 68 da.nosoa. Constit uição. 
ministrativo dos Estado-Unidos, nenhu~ de outro assumpto para que pede a revisão, é 
taes organismos communa.es goza. a.ll~ d_e 0 das importações ue um estado federado 
autonomia pelos moldes da nos:;a 9<JnshtUJ· em outro, ns quacs devem, por motivos de 
ção • a.dstrictos todos, pelo contrarto, na BUJl ordem pol ítica e econ omica, que a n inguem 
commum situação de dependencia e subordl- esca.pam,ser de todo isentas de tributação pet_o 
naçã.o em fa.ce dos gover~os estaduaes, aos estado iropQrt ador; e deixa de expor consl
direitos que lhes tenham Sido expr~ssa.mente derações a respeito, por !er este assum:pto 
outorgados, dire itos de interprt~çao.sempre dos mnis discutidos pelos comp~tentes. tanto 
r estricta. pelas c :wlas da. respect~va. !nco_rp_9- na imprensa como perante os tr1bunaes. 
ração ; cartas que outrl\ cous;Lna.o sao s1nao Pensa., todavia., que a reforma. nesta. parte 
actos legislativos dos governos ~os Estados deve estabelecer um críterío seguro para. 
federados, qu e nesta parte leg ~lam com a a. discriminação entre os impostos sobre a 
necessaria independencia. importação, os quaes cumiJre vedar, e o~ de 

Aconselhará, em to1lO o caso, aos que qui- simpl!'ls. consu mo, que ser1a desacerto não 
zerem mais amplas informações sobre o sys· permxtt1r. . 
tema administrativo dos Estados Unõdoo, Entende. tambem, pelos motivos que te~ 
~esta part~ a leitura. dos publicistas ame- precedentemente . ~xposto, desta mcRm~ trt
ricano3 Dill~n o Cooley, o primeiro, nos seus buna, que os mthtares das classes ac!J:Va.s, 
Ct~n~mentari<ls em .MHnicipal Oorp01·atw11s, o quer ~e terra, quer <le mar, devem lle.r me .. 
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legíveis, a exemplo da França republicana, 
para. cargos ou posições politicas dependen
tes do sulfragio popular, no governo da 
União, como no dos Estados particul!tres; 
refórma sem a qual não haverá como evitar, 
ou o l!acrifteio da disciplina militar ã. inde
pendencia do man<lato político, ou o desta 
li.quella. Entre os dous extremos não ha. meio 
termo possível. 

Entende ainda que um dos assumptos 
que mais se impõem ao estudo da revisão é 
a indemnização devida á União pela perda, 
em proveito de seus membros, desse patri
monio, de valor incalculavel, constituído 
pelas minas, terras devolutas e proprios na
cionaes. 

Não precisa encarecer a gravidade desta 
lesão enormíssima, tanto mais inexpHcwel 
quanto, de pat· com a. falta. a'bsCI!uta do mo
tivos de ordem política ou d•l n.nteca.iente5 
histCiricos, que pudessem aconselhar, em bem 
da nova fórma de governo, esta singular 
doação, havia a. considerar, na especie, a 
circumstancia relevanüssima de acbar-se tal 
patrimonio já. entã.o, mot almetlte, pelo me· 
nvs, constituído em :penhor, em garantia de 
boura, pelos compromissos da Nação, cujos 
credores eram, como são ainda., estl'angeiros 
na sua maxima parte, o que mais aggra
va v a a situação do devedor. 

E' até dos que veem neste grande des
acerto um dos fa.ctores da crise fina.cceira 
affiictiva que nos assoberba prel!entemente, 
sabido, como é, que tanto mais se reduzem ilS 
garantias reaes do patrimonio do devedor, 
quanto mais so enfraquece neste a confiança 
do credor. 

Hesita, entretanto, por motivos pondr.rosos 
que não escaiJarão ao criterío da ca.ma.ra, 
suggerir a idéa de uma revogação formal de 
semelhante doação; c eis porque, ao envez 
deste al-vitre, lembrará o das contribuições 
matriculares, na technologia do direito fe
deral suisso e allemão, sobre os Estados par
ticulares, como unidades subordinadas, que 
são, ao Governo da União, com tanto que seja. 
guardada, na. taxação deste imposto a pro· 
porção mathematica com a quota de beneficio 
auferida nos valores doados. 

Esta especie de imposto, em vigor nos go
vernos federativos da Suis:>a e Allernanha e 
já praticada nos Estados Unidos, si nada 
contradiz, no seu aspecto economico, os prin
cipias da sciencia, e tambem de correcção 
incontestavel no Eeu aspecto juridico, corno 
acto de poder e soberania do Governo da 
Uniiio, attenta á .-lualidade organica do bsl,tdo 
Fede~·al, Estado e Federação ao mesmo tempo, 
e, neste duplo caracter, representando, si
}Uulta.nea. e permanentemente, uma dupla 
associação de pe:>soas physicas e moraes, tão 
sujeitas umas ooJI!O as outras ao impe~·io da 

sua vontade, nos limites e pela forma do seu 
instrumento de constituição, :1 Constituição 
NacionaL 

O ultimo assumpto pnra que pedirâ o es· 
tudo revisionista é o da instrucção e educa
são popular. 

Absolutamente. não pretende q_u2 as re· 
stricçõcs, neste delica .. lissimo assumpto, em 
bem sómente da uniformidade do care.cter 
nacional, vão até ao ponto rle confinar na 
instrucção primaria, pelo precedente argen· 
tino entendido litteralmente, toda. a autono
mia, iniciativa e liberdade de acção que 
devam :pertencer as collecti vidad€s inferiores 
do nosso apparelbo federativo. 

Entende, pelo contrario, que nest(l parti· 
cular, n computencia de nossos Estados rede· 
rados póde chegar até o ensino superior, 
comprchendcndo todo o secundu.t·io, seja. o 
clas~ico ou o especial moderno. destinado ao 
exercício das profissões não liberaEs; mas 
quer simplesmente que, no tocante a estcg 
dous gráos do ensino c por motivos de alta. 
convenioncia. política. e social, não fique pri· 
vada a União do direito de fiscalização. pelo 
modo que fór estabelecido em suas leis e se
gundo um systiaililí. de criterios:~ descentrali
zação na materia; rcspeitada,em todo o ca.w, 
a parte referente ao ensino prima.rio, e ao 
religioso, que ê objecto em que a liberdade 
inrli vidual nã.o deve soffrer restricções que 
não sejam as de simples policia, em bem da. 
ordem e moralid<.~de publica. 

Urge, porém, que, a respeito do exercício das 
profissões socia.es, providencia cfficaz seja. 
adaptada om ordem a prevenir :os abusos a 
qu :poderã dar loga.r urna interpretação mui 
lítteral do texto do § 24 do art. 72 da Consti
tuiQão, 

Este preceito não deve ser absoluto; cum
pre estabelecer restricções no tccJ.nte a certas 
profissões. 

Assim icdicados os :pontos da Constituição 
de 24 de fevereiro que, no seu entender, 
<levem passar pelo processo da revisão, seja
lhe permittido agora inquerir daquelles que 
se oppõem a essa revisão, qua.es motivos, 
de ordemjuridica, l)Olitica ou social, podem 
com \'antagem ser produzidos contra. ella. 

Si a. Camara entender qua em nenhum dos 
assumptos que indicou, todos de grande rele
vancia,a idéa da revisão tem razão de ser,por 
lhe parecer consoante aos principias e condu
centes ao l:em geral ra Republica as disposi· 
ções constitucionaes para qu:} pede a reforma, 
neste caso nada mais dirà. sobre o a.ssumpto, 
e, ponno-se em guarda contra os consellws 
de sua intelligencia e razão individual, su~ 
misso acatara o 1;eredictum da sabedoria da 
Camara, condemnando o seu erro. 

Mas si, pelo con trado, não contestada a 
u.ecessidade da revisão, ou. não de.m.oW~trll.{l;;~, 



c â"nara dos OepLtados- tm rr-esso em 2510512015 15:33- Página 17 de 27 

SESSÃO EM Ü DE OtJTU1JRO DE JS99 200 

a improccdencia dos motivos que, no seu 
pensar, a. justificam plenamnnte, outra cousa 
nll.o fôr produzic\a contra ellu, como tem sido 
o caso até agora, senão essa va.ga e inconsís· 
tente dilatoria de inopporlnnidadn, t'.Om que 
a tem combatido seus adversa.rios já conhe
cidos, então ficará pensando, e dirá com a 
mais fundada. confiança., que esta. é uma idéa 
já vencedora n a consciencia nacional, como 
já. chegado ta.mbem o momento de sua auspi
ciosa rea.lizaçã.o,pelo poder competente. 

As leis. muito embora constituciouaes, só 
tlevcm ser manti<lns emquanto correeponde
rem a necessidades reaes do meio a que são 
ap:plicaias, como Instrumentos da Ot'dern e 
pt•ogresso social dos povos ; emquanto forem, 
no conhecido e protuudo conceito de Montes
quieu, relações necessarias derivadas da na-; 
tureza das cousns. 

Mantel-a.s quando já não forem isso, sel'ó. 
sempre des~erto, porque importará trans
formai-as em ob~taculos, a necessidades e 
relaçõeS de direito que em outras leis fatal
mente encontrarão sun. formula e sancção so· 
cial; necessidades e relações que hão rla ser 
sempre mais .fortes n•t resistencia. do que os 
obste.culos oppostos à sua. irreprimível ex
pansão. 

E e por isso, seja-lhe permittido dizer, que 
o bom senso característico do povo inglez não 
se accommodou ainda ao systema das c:onsti
tuiçõeS eõcriptas, apezar de ser aconstltuição 
ingleza, na sua existencia tantas vezes se
cular, a fonte originaria e o modelo vene
rando de todas as outras, como ha de ser 
J;empre aquella que melhor concilie os inte
resses da ordem politica com os direitos da 
liberdade individual; tendo aquelle grande 
povo, de formação pa:rticul:l.rlsta., excepcio
nal e uoico a tantos respeitos, julgado prefe
rível prescindir da.s vantagens que, na reali
dade, offerece a consolidação dos princípios 
constitucionaes em um só instrumento !<~gis
lativo, a ver sacrificadas a immutabilidarle 
formal dos textos desse instrumento relações 
de direito e grandes necessidades politica.s 
ou sociaes por elles não previstas ou não 
attendidas de modo satisfactorio. 

E si dahi resultam. :p3ra a ordem política., 
inconvenientes, perigos e males, que, em 
outro paiz, poderiam levar ao despotismo ou 
a ano.rchia, taesresnltados quasise não fazem 
~entir naquelle, que assim offerece aos 
demais povos o exemplo admiravel de uma 
forte organização política., que, inabala>el 
em seus alicerces, é, todavia, a.ssás flexível 
em sua structura orga.nica para poder 
adaptar-se. sem um processo esp~cial de re
visão constitucional, á.s novas e crescentes 
necessidades da sua evolução social, como ás 
do seu fecundo direito consuetudina.rio. 

Camara Y. VI 

E' pelo systema. das constituições escriptns 
porque, no exame comparativo dos incon
''enientes e beneficios desse systema, os 
b·~neficios sobrepujam O! inconvenientes; mas 
nao compreheudc que, por um sentimento, 
que qualidcará de idolatria. (aliás mui respei
tavel na intenção) pela inalterabilidade 
dos teJCtos coostituc!ona.es, deixem estes de 
ser revistos e modificados, sempre que esta 
reforma fôr urna. necessidade demonstrada, 
como na especie o é. 

O systema das constituições escriptas, 
pelo typo legislativo que revestem em nossos 
dias, é de épooa pouco remota., porque 
data apenas da segunda ameta.de do seculo 
passado, quando tiveram el!as o seu pri~ 
meiro specimm no ins~rumento, uno e ool
le!ltivo, que para si elaborara o povo das 
colonias anglo·saxonias da America, já. 
emancipa.dcs, em substituição das cartas re
gtonaes outorgadas pela antiga metropole, e 
a este exemplo t endo se seguido logo 
após o da França., tal systema é hojo o 
adoptado pela. qnasi unanimidade dos povos 
livres. 

Quaes 'recedentes, no emtanto, oft'erecem 
esses deus povos, que foram os iniciadores do 
sy~tema, no tocante ás reformas de seus iu· 
strumentos de leís constitucionaes 1 

Qua.nto aos Estados-Unidos, é esta. em 
synthes() ra.pida.,a historia de suas re'l'isõea 
constitucionaes, no seculo de ex.istencia que 
jà. conta o seu gr andioso monumento legis-
lativo de 1787 : · 

Por quinze revisões tem pas~ado essa. con
stituição, com a nota.vel circumsta.ncia de que 
as dez primeiras dellas, outros tantos addita
mentos aos textos primitivos do instrumento, 
!oram todas votadas pelo primeiro Congresso 
Nacional, em 1789; a 11•, proposta em 1794, 
foi ratificada. em 1798; a. 12• é de 1804; a 13• 
de 1865 ; a 14> de 18!58 e de 1870 a ultima. 
das realizadas, a 15~, portanto. 

E este é o paiz que tem sido o ideal de 
nossas a spiraÇÕes republicano-federalistas, 
que foi o original através da cópia. argentina. 
da nossa imitação na. Constituição de 24 de 
fevereiro, e que é, com effeito, o berço dos 
governos fedel'ativos pelo typo- Estado 
Federal , depois da. grande reforma. de suas 
precedentes instituições pelo typo - Confe
deração de Estados - unico até en~ão éo-
nhecido. · 

Neste paiz, como se vê, suas reformas 
coustitucionaes se teem operado quando jul
gadas necessa.ria.s, e o numero dellas e sua. 
success14o chronologioa. a.hi e~tã.o mostrando 
que não ha por lá o mesmo sentimento de 
idolatria pela inalterabilidade dos textos do 
seu instrumento constitliciona.l, admirado, 
aliàs, com justiça pelo mundo inteiro. 

f!1 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2510512015 15 33- Página 1 B 00 27 

210 ANNAES DA CAMARA 

Quanto á França., bem sabe que, alêm oe 
diversidade Ol'ganictt dos dous governos, nni· 
tlla'io um, federativo o outro, as reformas 
constitucionaes alli se t cem realizado, em ge
x-al, no melo de crises violentas e convulsões 
sociaes ; pelo que, deixando apenas consigna
do o facto de ba.ver esse p:l.iz p:~ssado já. llor 
11 reformas tota.es de suas Mnstituições, no 
seculo que decorre cl.a sua grande revolução, 
peoe licença para, 'le preferencia,alludir aos 
precedentes da Suissa., que, Republica e Fe
deração como DÓS, tem gozado de paz inve
ja.vel e pratico.do com a maior pureza suas 
in stituições federativas, depois de tran;;for
mada DO Estado F<!deral organizado alli pela 
Constituição de 1848, constituição em boa. 
parte ta.mbem inspirad.a no instrumento ame· 
r icano de 1787. 

Os precedentes desse pA.iz devem ser da 
maior autoridade para o nosso caso, :porque, 
alêm da identidade àa fórma de gov-erno, é 
elle, de todos os paizes regidos actualmentG 
por instituições feuerativas, aquelle que as 
:possue e -por ellas se rege pelo maior lapso 
de tempo, tendo sido o regimen federativo 
iuiciado alli, como todos sabem, pela celebre 
liga dos tres cantões: os cantões de Uri, 
Schvilz e Unterwalden, n:t. primei!'<\ me· 
ta.de elo seculo Xlll. 

Por suecessivas transformações, bem vio
lent~ algumas, passara a Suissa na sua 
longa phase historica terminada em 1848 ; 
mas, de parte o curto período do governo 
unitario qu e lhe impuzeram, em 1798, os 
exercitas victoriosos da França e que :te vez 
desappareceu coll). o cel'ilbre Acto damedizçct?, 
em 1803, nunca deixaram de vigonr alli in· 
stituições federati'l'as as mais acceutuadas : 
sob a. fôrma de uina. Confederação de cantões 
soberanos até 1848 ; como estado federal de 
então em diante. 

A Suissa é, pois, em nossos dias, a terra 
classica do fer1era.lismo ; e est a nssociado 
sempre á fórma, republicana. Com o fe<lera
lismo nasceu, com elle tem feito toda a sua 
evolução historicn, sodal e política. ; com 
elle tem realizado to<\os os progressos e feli 
cidades que os outros povos com razã.o lhe 
admiram ; com elle tem mantido :~ sua. uni
dade e a sua independencia internacional ; 
cem elle, em summa, soube e pôde elev!lr-se, 
daq_uella liga embryonaria dos tres paquanos 
cantões que já nomeou, ao Estado Federal de 
hoje, const-ituido por 22 cantões, de origens, 
raça:! e linguas dií!erentes, mas, a despeito 
disso, livres, prosperas e bem governados 
todos. 

O exemplo deste paiz impunha-se, pois 
neste estudo. 

Eis, todavia, o que na Sui.ssa tem occor
rido, em mataria de r evisões -coostitucionae.:;, 
após sua transformação em E;.;t...vlo Federal: 

Sua comtituiçã.o de 1848 foi já integral
mente reformada e 3cba·se hoje substituída 
pela de IB74, t endo-se realizndo entre estas 
duas refor mas gcraes a parcial de 1866 ; e 
ess;\ mesma Constituição de 1874, vigente 
ainda em seus princípios organicos e linhas 
geraes, tem já soffrido estas auccessivas re
!brmas parciaes ; a de 1879, a de 1885, a de 
!887, as duas de 180! e, por fim, a que se 
operou pela lei de 22 da março de 1893, a 
grande lei da or~a.nização judiciaria que. 
de par com outras nota.veis modificações no 
direito federal suisso , consideravelmente 
ampliou a competencia e attribuições do Tri
bunal Federal, elevando ao mesmo tempo de 
9 pn.ra 14 o numero de seus juizas. 

Póie, port:mt'.l, dizer que os exemplos da 
Suíssa sã.o para o nosso caso mais significa
t ivos ainda do que os do;; Estados-Unidos. 

Poderitt aio la;nesta ra.pid:~. enumeração de 
precedente~. referir-se aos ela Feo lcração da 
AUemanha, a lludindo, não á longa seria de 
successos e transformações polit ica.s que fize~ 
ram do Santo lm perio Romano Germanico de 
outr'or-a, depois de evoluir pelas extinctas 
confederações do Rheno, G~rmMica. e da Al· 
lema.nha do Norte, o gr:~.nde Estado Federal 
que todos admiramos, ID<lS unicamente aos 
anditamentos já feitos aos textos da Constitui
ção de 1871, a lei fundamental desse pujante 
e nnlco imperio de fõrma federativa. em 
nossos dias. 

Tome, porem,abusar deme.is da indulgencia 
da. Cama.ra, limitando ·se por isso a lembrar 
que, nesse Estado Federal, sua Constituição 
é por tal fórma propicia á idéa da propr ia. r e
visão, que seu art. 78 assim literalmente 
dispõe a respeito : 

«As modificações á. Constituição se realiza
rão por -via. legisla-ti v a. ( ordinaria ) e serão 
consideradas rejeitadas quando no seio do 
Conselho Federal ( Bundesmtl1 ), quatorze 
,·otos se pronunciarem contra a sua adopção ; 
salvo o caso de direitos garantidos a certos 
Estados, os quaes, sómente com o consenti
mento de~es Estados, poderão ser modift· 
cados .~ 

Eia o que dispõe sobre a eventualidade de 
sua revisão e modificações consequentes a 
Constituição de um Estado Federal, de tra
•.lições feder11tivas seculares, o que compre
hende no seu organismo, como e lementos 
dessa collectividade admiravel, nada. menos 
de quatro monarchias, uma das quaes tem 
por seu soberano o proprio obefe do grandioso 
ímperio íederativo de nossos dias l 

Não alludiril. tambem ás federações america
nas de origem hespanhola, quer pelo receio, já. 
manifestado de abusar em extremo da atten· 
ção da Cama.ra., quer porqu~ não desconhece 
que, nas fed.er·ações desse grupo, ~ institui-
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Qê5es federativas, em regra, nilo ~ão ainda I nossa. evolução social e llolitica ; nosso meio 
executadas com a precisa correeção, o que scculo de regimcn parlamentar, nos limites 
nã.o deixaria. de prejudicar a autoridade permittidos pela. nossi\ ConstituiQã.o de então; 
moml dos l)rccoocntes, se aqui invocndos, de a u:;.hlade de noss;•s crenças religiosas e do 
suas relormas e ionovações constituciona.cs. nosso direito, direito que era talvez a maoi~ 

Mas, si tnes são os exemplos mini,trados festa l(iio mais brilhante do nosso progresso 
pelos }l:lizes de formação federat:vn e de edu- moral; e ate a proprh\ unidade da patria, o 
cação e tradições seculares no regimon fe- maior dos benelicios que devemos á. monar
clerativo, e daquelles, particularmente, cujas chia, tudo esquecemos, nn. faina. inconsi
instituições t1·asladamos para. o nosso governo derada. de tudo tazer de novo, posto que sem 
republicano, porque havemos de ser o t<uico o me rito e sem as bellezas da arte dos t ta
o. hesitar r,a r evisão e correcção dos erros ualhos o1·iginaes. 
<la nossa lei constitucional, feita como está a Dir-se·hia que já não aramos então um 
provn. .;~es erros, nos oi to ao !!OS de execução povo constituído, que, no uso legitimo do 
que já co:Jta o instrumento ·~ seu poder sol;erano, trocava o seu appurelho 

Eramos o menos preparado rlos povos para de governo por outro mais consoante, no seu 
a fórma de governo que ho,je temos. Colooia entencter, ás c.xigencias de sua civilização.., 
de um Estado unitario, pequeno, pobre e progresso politico,mas muito ao emvez disso, 
decadente, qnando nos ema.ncipámos delle, fracções, grupos de conectividades distinctas, 
vi vemos sempre, depois de emancipado!!, sob de v ido. autonoma e independente até a.quelle 
o regimen da maior centraliz~tção politica momeoto, as quaes, por bem da união reei
e a.r!ministr;ttiva, não nos tendo ~ido <lado, proca desejada., fossem, por pruden~ia, obri
siquer, fruir, na SU<~ integridade, as fran- gadas a ficar em meio, na realização do ineal 
quezas locaes promettidas J>elo Acto Addicio- commum, não conseguindo por isso uma obra 
mtl, bem cedo mutilado nos seus intuitos de unid<\de nacional perfeita, como perfeita. 
pela lei de sua. interpretação. oão a pu!lora. ter e~se mesmo povo cujas 

De cllofre, aioda. sob a. impressão do pasmo instituições copiamos, sinão depois da tre
e a.ssombro produzidos pelo imprevisto da. menda g11erra civil de l&ll a 1865. 
catastrophe, passámos da monarchia centra- Esquecemos por inteiro, e.m summa., o 
lizada que tinll<tmos, monarchia cuja sobe- sabio conceito destas tão conhecidas palavras 
rania. de dicelto era só do rei, pelas t'acul~ de Montesquieu: 

«Etlcs (as leis) doiuent êt1·e teZlcment p'l"o
P''es au pe'Uple pGw- leqt~et elles sont (ai tes, 
que c'cst un grand hasard si celles d'une 
Wltion peHvelll ~onver<ir à une aulre. Jo 

tlades extraordinarias que a elle só perten
ciam, como orgão exclusivo do Poder Mode
r<:~dor, para a R·~publica Federativa, que ora 
temos, e que não passa de um trabalho de 
cópia da. instituição congener ede outro povo, 
quo, sobre ser de raça e t radições difi'erent.es, Porque, pois, ainda hesitarmos, quando a 
nune<• havia tido, desrie que se eonstituil'a obra da revisão já não l: necessidade que de
em unidade collectiva independente, govemo penda. de demonstração e todos a sentimos 
quo não fosse de fórma federativa._ E só ioadiavel no iutimo de nossas consciencia.s 
Deus sabe s\, qu<mdo isso f<tziamos, nossos .abrazadas no amo!' commum pela Patria. ? 
estadistas, aiuda os mais experimentados, (Muito Elem; muito bem , O orado,· e muito 
conheciam já., por um estudo na a!tur;,, do · do 
commettimento,o instrumento da Constituição felictta .) 
ue>se povo! 

A''S pre~sas, empenhados no a.fan tle nos 
darmos o llli\iS cedo possivel uma. Constituição 
:Federal, copiá.mos, polo filtl'o da Argentiua, 
que, até pela lingua, mais estava. ao nosso 
alcance, o systema fe~!erativo, fundado pela. 
actual Constituiçrío dos Estados Unidos ; e 
neste azafa.ma de tudo in novar e tudo copiar 
do modelo estrangeit•o, pr eferido :peln sinceri
dade, a que faz plena justiJ;a, dos prop~gan
distas da Republica., nada. quizemos guardar 
do nos2o passado de povo já constituído por 
outra fórJJm ue governo. 

A destruição foi completa, radical a sub
stituição . 

Nosso pa~ado, nossa iudole, nossas tra
di\ões de raça e educaç.ã.o ; nossas mais pre
cios3.8 conquistas no processo historico dt~. 

O 8r. P••esidente-Esta.ndo esgo
tada a hora, peço ao orador que interrompa. 
o seu discurso. 

O Sr- AntphiiOJ)bio diz que, não 
tendo termi.oado o seu discurso, va.e en-viar á 
Mesa. um requer1111ento ele urgencia. 

O St·- Coelho Cint.-a (pela ordem) 
- Sr. Presidente, o requerimento do nobre 
Deputado pela Bahia é perfeitamente regi
mental e é regido pelos arts. 70 a. 74. 

Enviado o requerimento á. Mess., será. elle 
submettido . á n:pprova.çã.o da Cama.ra., seja. 
qual fór o numero de Deputados presentes e, 
si a urgencia. fôr concedida, se terâ. de sub
mcttel-a. novamente á. votação, afim de veri. 
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ficar si a materia deve ser tratada imme
dia.tamente; agora, si não houver numero na 
primeira sessão, a Mesa coosultarà a Camara 
a respeito. 

Vem á. Mesa., é lido e a.pprovado o ~e
gniute 

REQUERIMENTO 

Requeiro urgencia para compl etar o dis· 
curso que iniciei sobre o Orçamento do Inte· 
rior. 

Sala das ses.>ões, 9 de outubro de 1899.
Amphilophio. 

O Sr. Baa·bo~a Lin'la (p~:l,t ordem) 
quer lembrar ao Sr. Prel!idente uma. sahid•', 
porque a questão que se suggerc não é uma. 
questão de regimento; é evidentemente uma 
questão de praxe ; não é uma questüo de 
agora; é, sim, uma questão que vive nos nos
sos precedente;;. 

S. Ex. disse ba pouco que cada Deputado 
só podia fallar duas vezes, mas não ha. artigo 
do Regimento que conceda !acuidade especial 
de conferir a cada um dos S1·~. Deputados, 
da, terminando o seu di~curso em hora adean
tada de umdia,ficar com a palavra para o dia 
lileguinte,preterindo a inscripção; tem o Depu· 
ta<\o que aesim termina em hora adeantads. 
o direito de fallar duas vezes. Mas o que a 
praxe inventou e a Oamara. tem sanccionado, 
foi eEsa. condesceodencia de permittir que o 
DepuW.do que tem direito de falla.r 2·• vez, 
junte a este llireito est.'ontro de fallar em !• 
!ogar, preterindo todos os seus collegas que 
s~ inscreveram ou queiram fallar no dla se· 
guinte. 

Si a praxe foi até a este ponto, não parece 
ao orador desarrazoado que désse mais um 
passo e fizesse mais essa concessão. 

Qual a conces;ão feita 1 
E' que o Deput&do que não terminasse as 

soas considerações em um dia, continua~:se no 
dia.·seguinte. Pois bem. S. Ex .• Sr.Presidente. 
poderia. consentir, ainda a titulo de praxe, 
estou certo, que a camara reconheceria, que 
o Deputado na segunda vez que !a llllsse não 
pudesse terminar as suas con~iderações, as 
·terminasse, por esse mesmo motivo, no dia 

... . seguinte, salvo. está claro, porque o Regi· 
. : mento e quem domina, salvo reclamação ex

J)reSSa em contrario. Nesse caso a Mesa, -si o 
quizesse, ou a Camara., si para .. ella a. Mesa 
appellasse, decidiria. e firmaria a praxe em 
um sentido ou em <!Utro, de modo que a. pro· 
posta do orador sena que S. E x:. accedesse 
no sentido de que o Deputado, que ja conti· 
nuou o seu discurso hoj;:), em v irtude de coa-

. cessão filha da praxe, · terminasse amanhã em 
virtude de uma concessão da me~ma origem. 

O que tem a submetter ao esclarecido crite• 
rio de S. Ex., Cl!rto, como está, certo como 
estão os seus collegas e como crê, e~tarli. 
S.Ex. dequea Camara. homologará.arlecisão 
que S. Ex. tomar. E' o que se lhe afigura. 
pelo espírito lle justa e elevada condescen· 
cía, que está dominando na discussão de ll.S· 
sumpto de tamanha magnitude, 

O Sr. Amphilophio (pela o1·dcm) 
declara que, si Jhe fôr mantida a. palavra, 
não occupa.rá n tribuna por mais de mei<l 
hora. 

O s~·. Presidente -Não havendo 
numero para. votar, considero prejudicado o 
requerimento do Sr. Amphilophio. c:>:·vi da 
2' parte do art. 73 do Regimento; mas, li. 
vista das pooderações apresentanas pelo Sr. 
Barbosa Lima, considero ó Sl'. Deputado Aro· 
philophio inscripto para f>11lar amanbã., salvo 
reclamação da camara.. 

Fica a discussio adiada pela hora. . 

Pa.ssa-se á hora dt:stinada ao . expediente. 

O Sr. Eugenio Tourinho (sttp· 
plcnte de 4• &c1·etario) declara. que não ba. 
expediente ~obre a mesa. 

O Sr. Tosta vem de,sempenbar a. 
mis~ã.o honrosa. que lhe foi contlada. pelo pre
sidente da. Associação. Commerciel desta Ca· 
pita!, como representante das classes conser· 
vadoras, não sómente dest a. Capital, eomo 1le 
todo o paiz. Refere-se a uma. reclamação 
do commercio e industria. do Brazil, pois que 
a Associação commercial desta. Capital está 
relacio!lada. com M a...<>sociações commerciaes 
de todos os Estados, . sobre a lguns disposi· 
tivos da lei especial sobre impostos ele con
sumo. 

Os reclamantes com eçJID reconhecendo que 
a. ~ituação é difficilima e que todos devem 
coneor·rer, com :l!gum ~acr·ificio me~mo, para. 
manter o credito nacional, que foi sempr e o 
culto da. veneração detoctoscs habitantes dtsle 
paiz, quer brazileiros, quer estrangeiros. Não 
r eclamam mutta causa ; pedem moditlcaçOes 
em algumas taxas, que reputam exaggeradas, 
e pedem tam.bem a.lgumas mcdificacoes sobre 
o processo da. arrecadação e o modo de. ftscali· 
zação, e espera. que a Camara. dos Depu tados, 
annuindo por esta rvpresenta.ção, attcndendo 
á. solicitação feita pela Associação Com
mercial, pra tique uma obra de patrioti~mo 
e ao mesmo t empo de alta politicu. porque 
será melhor para o Governo, para o Con
gr~so c para. a Nação que esta. lei saia dJqui 
já com a sancção nacional, com os a.pplausos 
geracs, porque, si essas modificações forem 
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feitas d('. accordo com a repres~ntacã.o do. 
Associação Commercial, com certeza, na exe· 
cução da. lcli todas as difficulda<ICJs estarão 
aplainadas e não huvcró. r cclamnções. 

Assim, acreditando quCJ o Congresso e o Oo· 
verno fa.rão justiça á Associação Commerci<tl, 
envia á Mosa a representação, pedindo ao 
Sr. President!~ QU:) se digne mandar inseri!-a 
no Diario do Oong1·es.~a de amanhã, afim de 
que ella tenha toda a publicidade. 

os~·. PI·esidente-0 nobre Depu· 
tado será attendido. 

DQCUME:-l'TO /1. QUE SE REFERE O SR, TOSTA 

Dignissimo Congresso Nacional; 

Honrados Sra. Senaclores e Deput<l.'ios Fe· 
deraes. 

A directoria da Associação Commercial do 
Rio de Janeiro. tendo acceitado a incumten· 
cia a si commettida em rE.>noiã.o verificada. a 
20 de setembro proximo preterito, dos re
presentantes das classes de commercio e 
industria, attíngiuas pelos impostos de con· 
sumo, solicit:1 vossa. banevola a.ttenção para 
a.s reflexões que ~peito~amente vem sub· 
metter-vós contra algumas disposições do 
projecto de lei n. 177, do corrente anno, que 
estabel~ce o processo de arrecada,;ão dos ditos 
impostos, ora. pendente de discus.ão na. Ca,
mara dos Deputados. 

A iHustrada Commissão que offel'eceu o 
pro_iecto invoca o patriotismo do povo brazi
leiro e das classes attingidas pelos impostos 
de consumo, lembrando o dever, que a honra. 
do Brazil lhe impõe, de dar fiel execução ao 
accordo financeiro firmado em Londres a 15 
de junho de 1898, com:promisso sagrado para. 
o qual devem cooperar todos e especialmente 
o commercio, tão directamente lig11do a pros· 
paridade da Repnb!icll. e â reconst:ucção de 
seu credito no exterior . 

A directoria da Associação Commercial, 
orgão e interprete dos ~entimentos dos in~ 
teressados nesta representação, começa por 
declarar que elles se cooformam com os 
sacriilcios que lhes são exigidos em nome da 
]10nra nacional, que para todos os habitantes 
deste generoso paiz, brazileiros ou estran· 
gPiros, sem (l.istincção de nacionalidades, é e 
foi sempr~ culto da mais profunda venerncã.o. 

No proposito ueliberado de não regatear o 
imposto, exigido por força de necessidades 
publicas inadia veis, os interesoado!;, eutre· 
tanto, nio rótlem deixar de ponderar que 
c~rtas taxas Fstão exaggeradas, como sejam 
as relativas ao turno e aos tecidos de algodão 
crús e riscados grossos, que são de infimo 
preço e qualidade inferior, em regra desti
Dauos para euvoltolios. 

Pnra osses tecidos a taxa não deve ser 
maior de 5 réis por metro, elevando-se a 15 
réis para. os brancos e tintos, e a 25 réis para 
os estampados. 

Quanto ao fumo, e de irrecusavel rele
vancia o quarto item da conclusão do voto 
em separado do illustre Deputado da Bahia. 
Dr. Ignacio Tosta, no sentido de serem as 
respectivas taxas attenuada.s a beneficio da. 
lavoura, da. iodustría. e do proprio fisco. 

A clirectoria da Associação Commercial, 
p•1ssando a tratar do processo ou fórrna ado· 
ptada para. a arrecadação do imposto, pe!le 
vania para recordar o que disse a illustrada 
Com missão E~pec1ul em seus pareceres de 5 
e 14 de junho proximo preterito, nos quaes 
tomou o comprvmi.sso d~ estudar, ru;sistida 
pela experiencia do Governo e tendo em 
ntt~~nção as observações fundadas dos intc
rrssados, um projecto de lei, no qual conso· 
lidaria o qm1 de bom existisse nos regula.· 
mrntos do Pod~~r Executivo e modificaria o 
C]tl:1 dílV11BSe · s:~r modificado. No par2cer de 
14 ele ,junho a digna Com missão referia-se ao 
~ubstitutivo <lo honrado D~.Puhd.o Dr. Fra.n
chco Sâ., dizendo qu·" se l'JS~rvava para 
opportunarncnto apreciar a rnatería do dito 
substitutivo; não o foz, porém, em Stlu pa
!'ncor, qur- vciu :publicado no Diario do Con
oresso de 27 do setembro ultimo, nem acceitou 
o processo de arrJcadação indicado naqqellc 
!!Ubstitutivo, aliás singelo, não vexatorio o 
d!~ tacil fiscalização. 

As disposições contidas no primeiro artigo 
do substitutivo do illustrado DJpntado do 
Ceará são porfeitamcnt~ acceitaveis, recom
m~~ndantlo·sJ á consideração do Congresso 
Nacional, que, como dC!cla.rou a. digna. Com
missã.o Especial, dl's~ja organizar um pro
cesso de arrecadação que corresponda aos 
dous rrquisitos-«de assegurar a percepção 
do imposto com verdade para o fisco e sem 
tJea:ame para o comme?'cio,» O substitutivo a 
qu:~ s~ allude prJonche cabalmente este 
dcs ir/ eratum. 

A fi.sGalízação do imposto, regulada. no ca
pitulo VI do projecto, é autorizada com tal 
extcoeão e arbikio de acção dos agentes fis· 
calizadores, que a reconsideração de mais de 
uma das respectivas disposições se impõe á 
justiça. c sabedoria do Congresso Nacional, 
qUJ1 nã.o quer por corto tazer i l!i. de vexame 
e oppresoão contra classes que concorrem 
officaz e p"rsev0rantemente para o progresso 
o prosp3rída.flo do paiz. 

A dircctoria da Associação Cornmer<:ial vao, 
pois, analysar succil1ta.mentc os pontos que 
yhn pareceram c&.rJcadorôS d.3 reconsidera.~áo. 

Art. 25, § 2.° Con(ere aos cheres das es· 
tações fi:lcaes a attribuição de requisitar o 
exame judic'al da escr!pta geral dos estabe
lecimentos industriaes sujeitos ao imposto ce 
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consumo, sempre qae os agentes incumbidos ou rr.~gu1rdados em prateleiras para eEse 
da fiscalização Ee não julgarem escl~recidos fim, em Jogar da fabrica ou na loja do com· 
pelo exame dos lançamentos da cscrip!a espe- merci(lnte, ou ·na amb\1lancia do mereldor, 
cial dos ditos estabelecimentos. isto e, os Jogares onde se effectua.r a venda a 

O dispositivo à o § 2" <lo art. 25 (do projecto) retalho para consumo.::. 
implica. a derogação do Codigo Commercial . _ 
Brazileiro, art. 18, que nesta parto'! está em Art. 31. D;spoa. que os_ agentes fisca.e~ de 
perfeita concordancia com os codigos de "Lodos qualquer catheg?rta poderao,sempre q~e JUl· 
os povos cultos. I garem nccessar10, ver r ficar nas estuçoes das 

E si a. attribuição inquisitoria-l e devassadora. estra~as de ~e!'ro, ferro-c~n·is, lin.ha de na
de qae arma os chefes da-s estações fiscaes vegaçao mnrrtim<\Du fluvw.l, ou de quaesquer 
1bsse admissivel, seria então ociosa. e su- ~~~1pre2as ~e tran~porte, SI os productos su
perfiua a c:x::igencia da escripturação especial Jel~O:s ao Hllj)OSto, _em c~rga ou desl:arg?
das fabricas em livros sellados, rubricados e ne>s~s estasoes, estao devxdamentc esbmpt
autheoticados, de que o me~rno art. 25 cogita. Il!ado~. exJglJ?ilo, e!ll caso de SUSJ!eita, que 
para nelles ser regis'trado o movimento diario o~ ":olu~es seJa.o retidos nn.s r,Jfen~as es!a
aos estabelecimentos fabris, uem e<>mo da ç~c~. ate que os r~mettentes .ou dc~tmatar10s 
entrada. e sallida das estampilhas. os abra.O?- ou autor1zem n. a.br!l-os, a. vtsta do 
o~ interesses do fisco não justificam a me- agente Jiscal. 

dida exorbitante e violadora das boas normas Este arresto on embargo rlos volumes, em 
canonizadas pelos usos e leis do commercio ca:ga ~ndeõcarga, é um 111:xo de fiscaliz;t<'~o. 
desde tempos immemariaes. po1s, P·1 r·~ o fis~al saber .s1 o volume contetn 

Cumpre ex:pungir tão anachronic& quão mer~adorJas qu1tes d~ Imposto, basta-lhe 
odiosa devassa do projeeto de lei em elabo- conhecer a. pJ"OcedenCJa, e co_!ll os elemen!os 
ração. A sua suppressão se impõe. para esclarece~-se, que lhe dao o~.arts. 2w e 

Art. 29, n. 1. Auto1·iza. os agentes fisra.r.s 57, el!e fica Til. plenamente }1ab1lltado, sem 
a examinarem, quando julgarem conveniente, necessidade de f~zer a. retc.nçao dos volumes 
as dependcnoias das fabriaas e casas com- e proced~r ao se~ abr1mento. . 
mercia.es, assim como os a.r·marios, caixas ou Nem stquer o sJmulacro de correctlvo p:tra 
moveis que a.hi encontrarem. os mu;tos vexames e a.busos, Qll:e se podem 

Isto que se lê no n. 1 do art. zg importa 0 causar, esütbele~e ~o proJecto de Je1. 
mesmo- que dar aos agentes fiscaes a quo- Ha, nas cond1çoes geraes da Estrada de 
tidiana e illimitada attriLuição de buscas Ferro Central, regulando as suas relações 
fóra dos casos permittidos ~elas leis organicas: com os ~mpr.eí_!.eircs de obras, a seguinte e 
promulgadas ames e depois da Republica, e salutar d1sposrçao : 
com preterição de todas as formalidades Si o engenheiro·fiFc,<I ordenar a demolição 
legaes. · de qualquer obra feita, sob fundamento de te-

Como esta reJigido o n. 1 do art. 29, a rem sido infringidas as clau;;u}as do contracto, 
propria. inviolabilidade do domicilio que a e pela vistoria após a demolição se verificar 
Constituição FEderal assegurou igual~ente a que não houve a suppos~a infracção, a estra.
brazileiros e a estrangeiros residentes no da :fica obrigada a indemnizar o empreiteiro, 
paiz, podeFâ ser -violada. á discreção dos reserva-qdo-se, porém, o direito de cobrar do 
agentes úscaes dos illipostos de consumo. engenheiro-fiscal, autor da infundada ou falsa 

Elles se aJ•rogarão o direito de invadir, de arguição, o prejuizo que lhe causou pela 
dia e tle noute, a parte do estabel€cirnento sua leviandade ou incompetcncía. A medida 
occupada l!ela famllia do industrial, sob pre- a que. S!! allude ~uma garantir;_ de disc;reção no 
texto de ser uma depemlencia da fabrica exercJclO da- melmdrosa funcçao fiõca.hzarlora. 
onde vão apprebemler as mercadorias oc: Qual o correctivo que o projecto de lei dá 
culta~ em contravenção dos regulamentos contra os pos.;iveis e mesmo provaveis abu
:fisca.es; e sob o mesmo pretexto abrirão os sos dos agentes fiscaes ? 
armarias, as caixas e os moveis que encou- Nenhum, absolutam~nte, e si a disposiç'ií.o 
trarem. do art. 3!, a1iás super flua, inteiramente des-

Uma. emenda do uotayel Deputado pelo necessaria., tiver, contra o que é de esperar
Estado do Río de Janeiro, o illustra.doSr.Dr. se, de serconservada, cumpre cogitar-se do 
Erico Coelho, de 20 de junho do c01·rente correctivo, }Iara se obter que os agentes-fis
anno, foi redigiU.a de molde a acautelar a caes não atusem da. raculrlade perigosa que 
ra:.:;ia possivel des:;es agentes fisca.es, e a. lhes confere o mesmo artigo. 
d.irectoria da. Aasoc~ação Gomme.rcial permit. Art. 32. Declara. que os fiscaes pcãerão pe· 
t1r-se-ha re.prod\lZir os termos em que se netrar sempre nas fabricas e abi exercer suas 
acha co1:1cebida tal emenda. funcções a qualquer hora do dia, ou mesmo 
~conslderam·se generos expostos a vender da noute, quanr.o de noute estiver a fabrica. 

:para consumo todos os que cstrvcre)ll á mostra funccionanúo em trabalho industrial. 
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As fabricas siío aqui confund(cta~ com u,s 
ca~as de ta"l"olagem, o com tra.tam~ntn :~ir1d<' 
mais aviltante, pois a :~,utoridade polici~.l su 
póde va.l'ojar as k~volagens, emquanto estive
rem aberta.s, como coarcta. o art. 203 do Co
digo Penal da Republica, 

Naila. mai8 inconveniente e attentatorio do3 
direitos e interesses sagrados das profissões 
industria.es,como se va.e mostra1' com um sim· 
vies exemplo, que~ :tt:ode logo {t. primeira lei
tum do díspositi 1·o do art. 32. Um industri1tl 
que queira conhecer os segredos da Ia h rica.. 
ção de certos productos que outro explora, 
toma a sou.serviço um homem intelligente,in
strue-ocon-venienternente; ~tiança-o o obtem 
a. sua nomeação para agente fiscal, e fica. este 
preposto do industrial desleal arvorado em 
agsnte do tlsco, com u. faculdad~ de penetrar, 
mesmo a qualquer hora da noute, no edilicio 
1ln. fabrica e sondar todo~ os seus reca.ntos e 
sc101lar esca.ninho:;, n.té surprenrler o segredo 
1lo processo da 1:tbriMçiio que foi incutnbHo 
ue descobrir. 

E porquo e pa.ra que o nispositivo do 
art. 32, qu~n,lo e::dstc o art. 15 do pro.iecto, 
que exig-e o estampilhamento do;; productos 
rabriaados no p:liZ antes da. su;t salti1la dns fa
!Jricas 1 E, portanto, ha~h para a fisco.lização 
do imyosto qnll os respeetiYos ag-entes exami
nem os pro.!u·~tos no lagar em que estiverem 
depositadas para serem entregues ao coa~ 
sumo. O art. 33 é injustificavel e deve ser 
eliminado do projecto ele lei. 

Art. 38. Dispensa a S.$Signatura de teste
munhas no auto de infi'lLcção, qQe !õrtavrad.o 
pelo agente fis~a.l. 

Ora, o auto, consoante o art. 35, !l a base 
pa.ra o julgamento da. mfr(l.cçã.o, mediante 
-proce~so a.dmiuistrati v o. 

A assiguatUl'a de duas testemunhas pre~ 
ssnciaes da infracção niio deve ser díspen· 
sada.. A dispensa seria um a.corocc.;.mento 
ao arbítrio dos agentes fiscaes, cuja tendencia 
e ern regra pa.rJ. exorbitarem das raias da. 
legalidade. E pela círcumstancia de se acha
rem investidos das fuDcções de ftsca.es rle 
impostos, não se segu~ que fiquem isentos 
dos erros e paixões, insepa.ra'í'ets da. con.ti.n· 
gencüt hun>ana : a propria iufallibi!itlade 
papal e contestada por muita gente. Sobre
leva que, segundo o direito formal vigente, 
não ha a11to capn.z de produzir o.tfeitos sem 
acbar-se revestido da assigo!ÜUJ'A da duas 
testemunhas, pelo menos. 

Art. 51. Veda às fabricas nacionaes o uso 
de rotulas escl'ipt.os em todo ou em parte em 
lingua estr:mg-eira, e prohibe a importação 
de productos fabricados no exterior trazendo 
rotulas total ou :pa.r~ia.lrnente em idioma 
portuguez, salvo quando importados de Por· 
tugul. 

0~ l'~pres~nt:tnt.c~ rhs rahricRS de tocidn> 
impu~nõtUI ~- disl'"~iç:io pt·ohi i! i ti v no tl'l art. :i 1, 
alioga.núo r)I\C o consum!dot• ,•stá habituado 
a. compro.r os tocitlO$ dL~ al~oth"to, morim, 
cambraia, as chitas e muitos outroa artigos 
pela denominação por que se tornaram co
nheciLlos ne;;te mercauo; c, outrafiim, que 
certas fazendas costumam vir do estran
geí~o uom o nome do importador, para. o 
qual são ntú especi:tlmente fabricada$; e, 
uma. -YJ~ que a. ma procedenci::t seja mani
festa, nenhum inconveniente ha de. serem os 
rotulos do estrangeiro ·em língua portu-
gueza. . 

Quanto aos tecidos de fabrico nacional, pon
deram os representantes das fabrica:o na
cionaes que a prohibíçã.o virá, quiçá, con
trariar a possível e, póde-se dizer, provavel 
exportação para O> Estados do P1'ata, caso 
em f1Ue Oo iu1portadores dos mesmos E~t:l.dos 
po:bt·ão exigir que as etiquetas é marcas 
se.ium impr.··~>sa.s em idioma hespa.nho!, não 
militando, 1\liá.s, rnzilo plausivel para. nií.o sa 
satisfaze!:' t:tl exigencitl de um novo mel'cado, 
que válte muito convir á índustria. nacional 
cte tecido5 de algodão. 

Não é p)r certo utopia. tal cxpoctativa, 
desde que a cultura do a.lgodiio, com o pos
~ivel lJeneftcíamento '\o producto, assumir o 
inc1•emento de que (\ susceptível na maior 
pa.l'te do V;1stissimo sólo do Brn.zH. 

Por ultimo a directoria da Associação pede 
pe,•miss~io para soHcítat· do egregio Con
gresso, que se digne modi~car a fórma da 
cobrança do imp0sto rle consumo com inci
·dencia nas mortalhas para. cigar1·os (palha. e 
papel), -visto como a apposiçã.o deteriora o ar
tigo, como está averiguado pela experiencia. 
/1. mortalha-papel é toda de procedencia es
trangeil'a, 1'1 quanto a de pal.ha t~mbem em 
sua maxim::~ -part e o e, sendo insignificante 
a. porção preparada no pa.iz (na proporção de 
um para vinte) e dísm·iminando-se á pri
meira vista. da pa.lha. estrangeira. 

E' uma. reclamação que parece de toda a 
equidade dever ser atteo.dida. São estas, 
diguissimos Srs. membros ilo Congresso Na
cional, as l'efie:x:ões que a directoria da. Asso
ciação Commercia.l do R.io de Janeiro tem a 
honra de submetter ao vosso elevado cri
teria, em nome das class% attingiclas pelos 
impostos de consumo. 

Capital Federal, 7 de outubro de 1899. -
Honorio _4.uguslo Ribeiro, presidente da .A-sso
ciação Commercial do Rio de Janeiro. 

O Sr. Leovigildo Filgueira;:;s 
vem apresentar os documentos comproba
torios do quanto ~ffir!llou em relação a.os ne
gocias admnistrativos do Estado da Bah]a. 
Detan.den.do o goyern.o_deste Esta.do, o Sr. Dr. 
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Seabra não se limitou sómente a. isto; foi 
além: formulou contra. o orador um libello. 
Mas. nem da defesa. que tez, nem da. accusa.
çãoque formulou, apresentou provas de qnal· 
quer ordem. O ora<lor, porém, vem documen· 
'tar não só a.s sua.s a.t!lrmações, como tambem 
o nenhum valor das accusacões do nobre 
Deputado p::\13. Bahia.. E empraza-o para a 
seu exemplo demonstrar com documontos 
sua. accU8ação á. pessoa do orador, sob pena 
ds passar por um ealumniador. 

Tomt por base o resumo do discurso publi
cado pela Imp;·ensa., que agora. o publica na 
integra., pa.ra a resposta que tiver de dar ao 
nobre Deputado pela Babia o Sr. Sea.bra. 

·Relê as accusações e as rebate. Quanto ao 
ter estranhado S.Ex. que o orador só tive.se 
publicado o seu discurso após a partida. do 
Sr. Luiz Vianna para. a. Bahia. impJssibili· 
taodo assim que o Sr. Governador da Ra.hía 
désse os ~recisos esclarecimentos sobre o D.S· 
sumpto, uiz que a 3 elo corrente o discurso 
do orador tôra entregue á imprensa ofHcinl, 
de modo que só a 4 lhe puderam ser dadas as 
provas. 

O orador justifica com documentos essa 
asserção, sendo certo que a 2 entregou 
os originaes a. um empregado da imprensa. 

Ainda. a 4 não vieram as provas, ma.s a. 5, 
dia. em que reviu as provas, e no dia. se· 
guinte foi publicarlo. Não se preoccupou 
com o precisar ou desejar o Sr. Luiz Vianna 
ler o seu discurso nem que Deputados neces
sitassem de ou vil-o para defendei-o. 

Não bouve, pois, coincidencia alguma, nem 
o ora.dor tentou evitar a publicidade de seu 
discurso a.o tempo em que aqui se achava. o 
Goverll1!.dor da. Ba.hia. : · 

Dei:>a de parte a questão incidente do dis
curso do Sr. Seabra, sobre o discurso do 
Sr. Lauro Sodré. 

Proseguindo nn. refutt.ção ao discurso do 
Sr. Seabra, diz que nã:o censurou o Sr _ Luiz 
Vianna. a. proposito da. emenda do Sr. Naiva 
e outros Deputados pela. Bahia mbre a Com· 
pa.nhia. Ba.h:iana. ; apenas alludiu ao as
sumpto por te-r lido um decreto do Sr. Go
vernador da. Ba.hia, suspendendo a subven
~o a essa companhia, por questões parti
culares com o sub-gerente dessa mesma com
panhia. 

O orador justifica-s ~ com a opinião d'O 
Pai:: e da Gazeta de Noticias, e da propria 
Commis5ão de Orçamento que se insurge 
contra a deliberação da. Ca.mara, a, que o 
nobre Deput.a.uo Sr. Seabra refet'iu-se. 

A um aparte do Sr. Adillhert.o Guimarães 
responde que bem póil.e o Governo põ.~- se de 
accordo com a. Commissão de Orçamento, a 
despeito de haver anteriormente pensado de 
modo contrario e explica a. que>tão sob o 
ponto de vista juridico e administrativo. 

Demonstra que o Governador da. Bahia H
lega.lmante suspendeu a subvenção da. Com· 
panhia. B thiana e que nenhum Daputado da. 
Bahia, durante o;; m"zes de maio e de junho 
se levantou para protestar contra esse a c to 
lesí vo aos altos interesses do Estado. 

Explica a ra.2ão da. suspensão da subvenção 
attribulodo·a a não ter a g~l'3Ucia. fornecido 
um vapor para passeio do Sr. governador e 
não ã falta. do cumprimento da clausula. con
tractual , como asseverou o Sr. Seabra.. 

Repta-o a que prove si a compa.uilia. adqui
riu algum vapor para tal serviço, depois da 
susper,são, de modo a mostrar-se appaNlhadu. 
para. cumprir a.s clausulas contrac~uaes não 
violadas. 

o o1•ador tliz a inda que se o.ttribueessa sus
pensão a.o interesse do a.gio na. compra. e 
venda d;~s acções da. comp:mhia, as quaes sor
freram as oscillõtções da alta e da baixa, sub· 
crdinadas â demissão do sub-gerente tenento 
Antão Corrêa. da Silva e sua substituição 
por um amigo do governador. 

Lê o !ltHcio do Governa.dor da. Bahia. ao pre· • 
sidente do Lloyd p;\ta mostrar que procede o 
seu argumento de que a falta de va.pores foi 
um pretexto,como se evidenciado oftlcio-con
testação do Sr. sub·gercnt•.J do Lloyd na sec· 
ção bahiana e do otllcio que transcreve do 
chefe de Segurança. Publica. da. Bahia. em nome 
do Governador. 

Mostra ainda que o Sr. Governador exigia 
que fol!Se posto á sua. disposição o vapor 
Santo Antonio que estava de serviço para. 
Santo Amaro e dá. noticia da. replica e tre
pllca de officios entre n gerencie. do Lloyd e o 
governo da. Bahia, pelas qua.es se vê que da. 
parte da companhia. esta.va a razão da. recusa 
á. exigencia do Governador, que a. este, por
t.a.nto, fallecia. em face da. Iet tra. A das dispo· 
sições do contracto. . 

O orador lê os officios que abaixo -vão t ra.ns
criptos e pelo adiantado da. hora pede llte 
seja mantida a pa.lavra. para no expediente 
da. sessão de amanhã proseguir em seu dis
curso_ 

Tra.nseriwl.o a. que se refere o orac.l.or: 

«Gerencia da Companhla. Lloyd Bra.zileiro 
na Bahia. Navegação Ba.hisna .-Bahia, 24 de 
abril de 1899.-Exm. Sr. Dr. José Antonio 
da. Costa, digno secretario da Agricultura. do 
Estado da, Bahia etc.-Accuso recibido o offi· 
c ido de V • . 1!!1:. , sob n. 2. 241, de 22 de abril 
do corrente anno, transmittindo para meu 
co::~hec:imento e devirlos fins o telegramma 
expeditlo por ordem do Exm. St•. Dr. conse
lb.ei r o governador do Estado ao Sr. presidente 
do Lloyd Brazi!eiro nos seguintes termos: 
·«Secretaria da Agricultura !lo Estado da 

Bahia, 22 de a.t ril de 1899.-Ao Sr. presi-
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dente Ltoyd. -R.io de Janeiro-Governa.•lor 
do Estado manda comm,micar.vos que tendo 
o sub·gerente d:1 s~cção Bahian~~ neg;ldo ao 
Governo do Estado um vapoL' extraordi
nario qu3 ll1e foi requi~itado, e bem assim jó.. 
tendo deixado de dar viagens ordinarias para. 
ValerJça um dos pontos mais importantes do 
EstiJ.do,most1·ando assim não ter vapores suffi. 
cientes para. ex.acto cump1•imento do seu 
contra()to, resolveu nesta data su~pender a 
s~bvenção iÍ navegação da. Companhia Ba
hlana ato que e1lo. se mostre habilitada a 
cumprir o seu contre.ctocom o gonrno. (As
signado) Jose Antonio Costa.~> Por maior que 
seja a supr.eza que cause a. esta. sub-gerencia 
o conhecimento dos termo!! do telegramma 
supra, nlio :póde etltreta.nto deixar de accei
ta.l-os como resolução assentada do governo 
do Estado, naturalmente tomada depois de 
bem convencido da. veracidade dos factos ai
legados. 

Como sub-gerente do Lloyd Brazileiro na 
Bahia. não me é licito furtar·me ao rigoroso 
d !Ver de contestar a allegaçã.o a. !li contida. de 
ter co su!>-gerenta negado ao governo do Es
tado um vapor extraordina.rio que lll.e foi 
requisitado»- quan<!o dos otllcios troc11dos en
tre esta sub-gerencia e o Exm. Sr. Dr. 
cbeffl de Segurai-lça. Publica. em nome do go
verno, que em seguida transcrevo, nlio se 
póde inferir uma negativa por parte do sub
gerente ó. requisição feita: a não ser que se 
omitta. a condição alli mencionada de serem 
supprimidas tres viagens rf guiares do con· 
tracto.,. 

< Na.vegaçã:o Bahiaoa. - Bahia, 19 de 
abril de 1899.-lllm. Exm. Sr.-Tendo rece· 
bido requisição verbal de. v. Ex. por intel'· 
medio do seu digno ajuda.llte confirmada pelo 
secretario desta navegação que fiz hontem se
guir á presença. de V.Ex. para expor as diffi· 
culda.•les em que me acho para. pôr.á dis
posição do governo do Estado o vapor S:mto 
Antonio, actualmente empregado na Hnha de 
Santo Amaro no domingo, segunda e terça· 
feira desta e da proxíma semana,além de in· 
correr nu. fctlta da observancia da condição A, 
elas Disposições Geraes do contr1cto firmado 
entre esta navegação e o governo do Estado 
aos 14 de abril do anno de J 898, por falta de 
outro vapor em condiçues especiaes de sub· 
stituil-o na referida linha, da qual terã. de ser 
a:fl"aiitado durante aqnelles dias. 

E como pela clausula I das mesmas Dispo
sições Geraes do contrac'O estadual esta ge· 
rencia seja. obrigada a dar publicidade e com
municar as autoridades a supprassão que se 
terá de tazer uas viagens da carreira de Santo 
Amaro pllra. poder satisfazer a essa requisição 
fXtraordinaria do governo, por se acharem 
ainda em reparos nas officinas da Companhia 

Com1rn V. VI 

em Hap!lgipe os ~a.pores E~peraaça, ;'{<t:à-
1-eth, Boa l'iagem e S. Fcli:r., p :lr cU,Ja cir
cumata.nci:l. de Jbrç11. mnior .i6. e~ta. gerencia 
se viu obrigada n. suppf'lmir ó. semana. atra· 
zada a. viagem do contracto para. Valença, 
como participou á9 autoridades, por oftlcio de 
7 do corrente mez, cumpra. me levar ao co. 
nhecimento de V. Ex. que vou ordenar a 
suppressão das viagens da linha de Santo 
Amaro e fazer as communicações acima refe
ridas, de modo a. poder satisfazer a requisição 
extraordinariil. feita pelo governo por inter
media de V. Ex., resal vando a 2sta gereucia 
a responsabilidade pela in(ra~ção da clausula. 
A, das referidas Disposições Geraes.-Saude 
e fraternidade. A S. Ex. o Sr. Dr. Felix 
Gaspar de Barros e Almeida, digno chefe de 
Segurança Publica do Estado da. Bahia. -0 -' : 
gerente (Assignado), A12tiío CarriL da Sil-,a. 

Secretaria. da Policia e Seguranc'l. Publica 
do Estado da Bahia, 20 de abril de 18?9.
Ao St•. capitão de fraga. ta. ger(>nte da compa
nhia Lltyd Brazi!Jiro neste Estado.-De posse . 
do vosso officio de bontem datado e sciente do 
seu conteudo. declaro·vos para os fins couve· 
nientes, que o Governo recebe como negativa 
a resposta dada a l'equislç!l.o feita por meu in~ 
termedio para pôr á. sua disposição um vapor 
nos dias 23, 24 e 25 do corr~nte, por isso que 
essa gerencia diz no alludido officio só poder 
prestar o vapor que ê requisitado, supprí
mindo tres viagens pa.ra. Santo Amaro, no que 
não pOde assentir o Governo, além de outros 
motivos, porque -pela'clausula. imperativa. A 
das Disposições Geraes do contracto de J4 de 
abril de 1898, e~sa Companhia é obrigada a 
prestar ao Governo com seus vapores, sem 
p1·ejuizo dt~ na'VegaçrZJ ~·egular das di'Jer-sas 
linhas, qualquer serviço extraordínario qua 
seja. requisitatlo. Saúde e fraternidade.- O 
chefe de Se:;ura.nçe. Publica.- (Assigna.do) 
Feliz Gaspa1· de Ba;·;·os e A&meida. 

«Navegação Ba.hiana. -Be.hia, 21 de abril 
de 1899.-llhn. e Exm. SP.-Accusa.ndo a re· 
cepcã.o do officio de V. Ex. de '!O do corrente, 
lamento qne o governo do Estado reaebesse 
como negativa a resposta dada por esta ge
rencia. em otlicio de 19 do corrente, á requisi
ção feita de pôr á sua disposição um vapor 
extraordinario nos dias 23, 24 e 25, quando 
naquella resposta esta gerencia. não fez mais 
do que demonstrar a V. EX- a impossibiH
dade em que se achava para satisfazel·a nes· 
ses dias paJa círcumstancia de força maior de 
se acharem em reparos imprevistos na.s o.ffi· 
cinas da companhia os vapores S. Feliz, Boa 
Viagem, ~Va;;;areth, E>perança, e só dispor de 
navJos para asviagens regulares do contr_acto. 
Permitta. V. Ex. a respeitosa ponderayao de 
que não p6de competir a esta gerencia. )ulgar 

~s 
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tlas razões d<l urgencia. ou deint<lrcsse publico 
para os ser viços requisitados pelo Governo, e 
foi por isso que ~~emonstrando a V. Ex:. que, 
pa1·a satisfazer a uma tal I·equisição, seria 
preciso supprimir as "Viagens durante t:-es 
dias, da .capital para Santo Amaro em vis~a 
Jas razões apresentadas, não era nem podei"ia 
ser intuito nesta gerencia negn.r-se <t satisfa
zer a l'equísição do ~ovemo, como foi inter
pre tado por V. Ex., mas unicamente habili· 
tara V. Ex. a resolver por elle como melhor 
parec.esse aos interesses e razões de momento 
em presença. das di lllceis oircumsta.ncie.s 
apontadas, pois os casos julgados de indecli
navel forç~ maior, são promptamente resol· 
..,.;dos por esta gerencia e submettírlos ã. apre
ciação do Governo_ 

Relevar·.me-ha V. Ex. adduzir ainda. que 
por imperativa que seja a clausul:l A do con
·tracto celebra-lo com o governo doEstadopara 
os serviços extraol'dinarios, elle não ]Jóde 
deixar de considerar os casos do fo rça. maior 
oriundos de factos absolntamento im preVistos 

. e inevitaveís perante o .iuizo co governo 
(clausula 3•) que applicar<i ou relevará as 
multas em que incorrer a Companhia. por in
fracção das clausulas do contrato citado. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos àe ele
vada. estima e consideração. 

Saude e frat ernidade. A S. Ex . o Sr. Dr. 
F~lix: Gaspa.r de Barros e Almeida. digno 
che fe de Seguran<-a Publica. do Estado dn. 
Babia.-(Assignado) o gerente, A.nt.ao Con·ea 
d:t Silva . » 

A suppressão indicada. :por esta sub-gereucia 
das viagens de Santo Amaro foi motivada 
}leia recepçii.o em 19 de abril do officio a V. Ex. 
mandando que se fizesse a viagem de Valellça 
o assim concebido : 

« Secretaria. da Agricultura , Industria, 
Viação e Obras Publicas, e1n 19 de abr il de 
1899.-Recommendo-vos que a bem do ~er
vi~ publico mandeis ii1r.er a viagem de sab
bado para. a cida•Je de Valença, convindo que 
siga. :para essa viagem o vupor Conselheiro 
Dantas . 

Saude e fraternidade. - (Assigna.do) Jose 
A ntonio Cos t!t . Ao Sr. gerente da Navegação 
Bahiana. . » 

Não co~p :;tindo a esta sub-gerencia julgar 
ou dlscut1r a.s razões de serviço pu ulico, nã o 
poderia cogitar da suppressão r!essa viagem e 
sim de ou ira que servida. por na vi o de pequeno 
callado meoos prejuiz.o t rouxesse a.o commer
cio e ao publico e essa seria sem duvida. a de 
Santo· Amaro- caso o Sr. Dr. secretario de se. 
gura.nça em nome do governo acceita.sse o al
vitl'e proposto.com.o represeatan te immediato 

da Companhia Lloyd I3ra.zileiro, para f:J.zet• 
executar l)or stta. parte o contr3.clo de J.i de 
nbr·il de 1898; entl•e a. Na.vegaçflo Ba.hia.na e o 
Estado da Bahia, peço permis~ão para ponde· 
r ar a. V. Ex. que o facto de ter esta. sub·~eren· 
cia supprimi.do uma ou outra. vez a. v1a.gem 
ordínaria. a Valença. com conhecimento do 
governo,por mo ti vos de lnadiavel força maior, 
sujeitando-se sempre e in varia vel.mente ao 
pagamento ua multa estipulada na clausula 8> 
do coutracto referente a navegação interna que 
1 be é deduzida. no pagamento da.s ·subvenções 
respectivas, não constitue por si a meu vêr a 
falta. do exa.cto cumprimento do contract o:.> 
mas de uma das suas clausulas (Primeira. da 
Navegação rnterna)queéeutretanto resalvada. 
pela. execução immedía.ta da citarla clausula 
8', de modo que aind•\ assim é o contrMto ri
gorosamente cumprido. 

A clausula M das Disposiçõe;; Gera.es do 
contracto define cl<J.ra e precisamente as con
dições em que o Mntracto deixa. em rigor 
de ser cumprido, dando logar á sua. rescisão, 
pois U. falta de cumprimento de algumas de 
suas clausulas correspondem as multas esta
belecidas em oulras, e mesmo pa.ra. aquellas 
que não são claramente previstas existe a. dis· 
posição L das citadas Disposições Geraes. 

Ainda a clausula K ·previne o caso de defli
ciencia. (te vapores por concerto ou outro mo
tivo-com applica.ção das multas previsto.s 
nas diversas clausulas, de que se compõe o 
contracto, conforme o serviço ordinario ou ex· 
traordina.rio que deixa.r de ser executado . 

Permitta-me ainda v. Ex. a. consider ação de 
que n cli\usnla A em tudo ele pendente de qual
quer seroiço extJ-ao1·di7Zario que seja requisitado 
não póde deixar de considerar a natureza desse 
ser viç> para. qae a Companhia o possa sa.tis· 
fa.z.er sem que isso possa prejudicar a navega· 
ção !"egular das d it>e1'3(tS Unhas, por maior que 
seja o numero de vapores de todos os calla.dos 
de que possa dispor qun.ndo todos elles podem 
ser requisit<~dos, na conformidade da clausula 
B-pois do cont rario não posso comprehende:r 
quando e como a Comp;mhia. se poderá julgar 
babilita.cla com o numero da vapores sulllci
en t es para o exacto cumprimento de todas as 
clausulas do contracto, consideradas em todo 
o l'igor as clau:lulas A e K . A resolução 
tomada pelo governo do Estado de suspende;· 
a st(bvellçcTo, conforme me faz conhecer V. Ex. 
pela cópia do telegramrno. expedido para 
o R io de Janeiro não está. prevista em ne· 
nhuma Ja.s cla.u~ulas do contracto, e antes o 
seu pagamento e a unica. obrigação a que se 
sujeita o governo, em troca dos varias servi
ços executados pela Companhia, alguns dos 
quaes bastante oner<Mos, sem que com tudo o 
pagamento se tenha realizado por 6, 7 e 8 sub
venções de me-zes vencidos (clausula 7" da na
vegação lnterna). suspensa esta subvenção 
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nã.o e possivol auw[ulatr.entc a COIOJ•O.llllia 
continuar tt executa. r o.s se1·vice>:> que nãu lhe 
dão vantagens ou cornpcmacões o que :mtes 
lhe trazem despez:J.S não pequenas, como ~;uc
cede com algumil.s das linhns ínterua:o; c com 
as viagens das linh:ts do Sul pelos portos de 
Marahü, Rio de Contas, Santa. Cruz, Pol' l:o Se
~=:uro, Prado, Alco!Jaça etc. E c por isso que 
dou a v. Ex. conhecimento por cópi:1. do tele
gramrna expedido por esta. sub-gerencia pnt·a. 
o Rio de Janeiro, e assim concebido: 

<tBa.hio., 22 de abril de 1899 .-Lloyd, Rio.
Urgente.-. Governo Estado requisitou fiCdr 
sua disposição dura.ote tre! dia.s vapor Santo 
Aatonio. 

Ponderei poder satist'azer reQuisição vapor 
extraordinario suppriwindo Yiagens ordi
nnrias Santo Amaro t res dias falta absoluta. 
vapor igual callado substilui1' a.quelle. Go
verno não autorizou supprllssão da.ullo entro· 
ta.nto co:Jbecimento tclegramma expedido 
hoje Lloyd avisando suspender subveMão até 
companhia mostl'ar-sl! liabilitada. cumprir 
contracto quando não ba ínfracç;'io claumla. 
M. Disposições Geraes claramente definidas. 
Aguardo ot>dens.-A ;~túo.:. Protestando dcs-!e 
.iã. para todos os Iins ele clireito, como repr,\
sentante da Companhia contra a resolução do 
Governo, visto como se vê forçada est& subge
rencia. por este facto a acautelar os inU:resses 
que lhe estão confiados, supprimiu lo desde 
j~ todos os serviços que não lhe tra~:trn van
tagem na. exploraç.ã.o da navegação mterna. e 
costeira. 

Reiteru a Y. Ex. os meu~ protestos de es
tima e consideração . - Saude e fraternidade. 
(Assignado) o gerente, A.1:U!'o &lrtêa d<1 S1lva. 

«Secretaria de Agricultura, Iudustria., Via
ção e Obras publicas, 27 de ab1•H de 1899-
p secção-N. 271- Sr. gerente da f>lavega
ç.ão Bahiana.-Ac.::u so recebimento de vosso 
otllcio de 24 do corrente, no qual me commu
nicaes que a clecl<lração dessa gercncia dG só 
poder fornecer ao Governo do Estado um va
por extraordina.rio com prejuízo da. navega.· 
ção regular, durante tres dias, desta Capital 
para. a cidade de Santo Amaro, importam 
apenas «habi!itar·o governo a resolver como 
melhor parecesse aos interesses e razões do 
momento.:. 

Não póde tal ser procedente desde que 
mantém essa gerenéia. e~sa de1ibera.çã:>, pão 
obsta.nte a. declara.ção peremptoria. do gover
no de tomar como recusa. a satisfacão do re
quis\taco vapor, sómente com prejuizo das 
viagens ordinarias da referida línha de Santo 
Amaro. e 

Muito menos procedente é querer conside
r ar (!(caso de força maior:~> «O concer to de va· 

p<>r~:~> clestin:1clo~ a. este l;Crviçn. c mnis :IÍIHL\ 
pi·et .. utl ·~rJ , .. , ~011,;i1líJI'ar-vu~ j 11 i~ cloói IIlCStnQS 
C.'lSOS, 

T:unbom uãu procede a all~Jgaçiio da nt~lcrn 
(jUe cletorminou n viagem pa.r'a. a. cidade de 
Yalança., por~uanto, sendo clln r1o contr·acto, 
deYiei~ estar preparo.\! o p~ra fn..zel-a , jamais 
qu:l ndo tinha sid1J suppressa a viagem an· 
tcrior. 

Não deixa. o governo de e~tranlla.r quo 
tdlegueis no referido om~io ter deixatlo elio 
de realizar o pa.gamento Jas snbvenc1!es esti· 
puladas por seis, sete e oito mezes, quando 
ficou provado, perante a rlirectoria. do Lloyd 
Br<lZi leiro, em virtude •:e fnlsa allegação de 
vossa parte que si o Esta.do deixou de pagar 
no prazo de que trata.es as raferid<\s subven
ções, foi por vos terdes descuidado de ir rcce-
bel-~s ao Tllesouro. . 

Finalizando, devo dizer-vos Jlereroptoria· 
mente que a suspensi'io d;\ subvenção commu
nicada. pelo governo até que a eornpanhia. se 
mostre halJilitada a fa~er o serviço a. que é 
obrigadl\, não importa para ella a. suspensão 
dos serviçoscque não lhe traze~ v~ntagen~:.: 
visto como o seu contracto coatwua do p~ e 
a companhia com as rnesma.s obrigações. 

Certo mo,;tra.os desconhecer ~ diffel'ença. 
entre suspensão da subvenção e r~scisã.o elo 
contracto. Este, subsistlndo ainda., a.s obri
gações contiuuam as mesmas. 

A>sim, pois, vos communico, em nome do 
governo, que l\ suppressão de qualquer ser· 
viço comprehendido no contracto importará 
na sua rescisão e o isto vos faço sei ente. 

Saude e fraternidade. - Jnsi: A nto»io da 
Costa. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
mais nada ~. tratat', designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia: 

1• parte (até ás 2 horM, ou antes): 
Continuação <1:~. vot:J.ção do projecto·n. 133, 

de 1899, com o parecer sobre us emendas 
o.fferecidas para a 2" discussão do projecto 
n . 133, deste anuo, fixando a despeza do 
Miuisterio da Industria, Viação e Obras Pu
blicas para. o exercício de 1900 ( 2~ dis
cussão) ; 

Yotaç:ão do projecto n . ií7, de 189;1, esta
belecendo o processo de arrecadação dos im
postos de cousumo (2' diecussiio) ; 

8~ disc~ão do projecto n. 144 B, de 1809, 
com c parecer sobre n.s emendas oiferecidas 
para. 3" discussão do projecto n . 144. deste 
anuo, qus rixa a despeza do Ministerio da 
Fazenda para. 1900 ; 

3• discussão do IJrojecto n. 110 B, de 1899, 
com o parecer sobre as emendas o1ferecida.s 
para 3' discussão do projecto n. liO, do 
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corrente anuo, que orça. a. recai ta. :;oral da 
Republica p<tru o oxerclci" de 1900 · 

2• tliscus~ii.o do pro.iecto n. BZ, de 189C\ 
reorganizando o !'odor Judiciario no Dlstt>icto 
Fcdor<tl, e dando outrns providencias ; 

Dilrcussilo un!cn do Pl'O.iecto n. 170 A, de 
1B90, com pn.rccer soln c emenda. ofl'ereclda 
na 2.'' di&cUB:iÜO do projecto n, 170, neste 
onno, que fixo. os vencimentos de alguns 
funccionarios da Dírectorb. Geral de Saude 
Publica e crês. alguns Jogares na ID8sma rc· 
partição; 

Discussão unica do projecto n. 27 B, de 
1899, com pareceres sobre emeorlas o.tfGrecidas 
na. 2• discussão do projecto n, 27, deste anno 
q~e auto!iza o Governo a reintegrar no ser~ 
v1ço actt vo da armada., com a patentG de 
vice-almirante, sem prejuízo do respectí vo 
qua.1ro o vice-almirant~ reformado Arthur 
Jacegua.y; 
. DiSCU:SSão unica do parecer n. 83, ue 1896, 
mdefermdo o requerimento em que D. Beimira 
Amalia do Valle Brito, mãe e curadora. de 
Luiz. José de Brito, telegra.phista. de 2" classe 
da. Estrada de Ferro Central do .Brazil , pede 
um anno de licença com V8ncimentos em seu 
favor, para poder tratar de sua saurle ; 

2• ~iscussão do projecto n. 154, de 1899, 
autor1za.ndo o Governo a garantir ao Bll.nco 
Predial dos Emprega.fos Publicas que oesta 
Capital fór org<1llizaclo pelos cicladâ·JS coronel 
Joaquim Silverío de A.z.evedo Pimentel e 
Francisc:> Genelicio Lopes de Araujo sem onus 
algum para os cofres publicas, a iruportancia 
convenci o nada. como prestação mensal para a 
amortização do debito contrahUo pelo mu
tuario, sendo esta. consignação descontada na 
respectiva folha do pa..c-ament•J, pela. reparti· 
ção competente desta. Capital ou dos Estados; 

3• discus~ã.o do project{] n. 131 A, de !899 
autorizando o Governo a revel' os decretos 
que privaram das patentes de officiae~ hono
rarios !lo exercito, varias do~ cidadãos dis
tinguidos com taes honras, por serví.,:os 
prestados á Republic~r. para o tlm de reinte
grar-os nos postos e honras respectivos, uma 
vez que sobre eJles não tenha recabillo pena 
por crime commum político; 

Discus;;ão unica do projecto n. 188, de 
1809, autori~a.ndo o Poder Executivo a conce
der ao lo offlcial addido de. Secretaria. da 
lndustria, Viação e Obras Publicas, Antonio 
Manoel Xavier Bittencourt, um anno de li
cença com ordenado, para tra.tar de sua 
saude onde lhe convier; 

2• discussão do projecto n. 138 A, de 1809, 
declarand? livres do pagamento de quaes· 
quer d;rettos na Alfandega da Capital Fe
deral ou na de Santos os volumes que ron
teem um regulador publico destinado á torre 
da matriz de mera.ba; 

Discussão unica do projeeto n. 117, de 
!Rü9, autorizando o Poder gxecutivo a a.brir 
;to Mmisterio rla Guerra o credito extraor· 
dimJ.T'io de :~:::!5ll8 pa.ra pagar ao capitão re• 
formado elo exercito Curlos Augusto Ferreira 
d:J. Assumpçã.o a, diai'la que lhe competia, de 
I rle julho de IHIH n. 30 de abril de 1806, como 
i n spector de I• classe do. Repartição Gera.l 
dos Telegl'aphos, na commissão encaregada 
da coustrucção das linhas de Cuyabá. a Co
rumba; 

Discussão unica. do projecto n. 130 A, de 
1899, com parecer sobre a.s emendas o.trere· 
()idas na 2" discussão do projecto n. 130, 
deste anuo, autori;;am\o o Poder Executivo a 
abrir ao Ministerio da. Guerra o credit<J e:x:
traorainario da somma necessa.ria 'Para pagar 
ao capitão de fragata Alfredo Augusto de 
Lima Barros, ca.pitão·tenente João Maximi
liano Algo;rmon Sydney Schiefficr, major 
Alexandre Carlos Barreto e i• tenente da 
tl.rmada Themistocies Nogusira. Savio os 
vencimentos integraes quo deixaram de re
ceber no período comp1•ehenrlido entre e. data. 
1le sua.s demissões de pro!'es~ores do Collegio 
Militar e a de suas reintegrações; 

Discu;são unic!l. rlo projecto n. 102, da 
1899, cor1cadendo à v luva do jurisconsulto e 
ex-Senador Joaquim Falicio doa Santos a 
pensão mensal de 500$000; 

2" discus;;iio do projecto u. 15B, de 1899, 
concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira. 
ou á efnpreza. que Ol'gauizar, o direito de 
constl'nir em uma das ilhas do littoral destll 
cidade um trapiche destinado a receber, du
rante 30 annos, !ndammaveis, explosivos e 
corrosivos, nos termos da. proposta que apre
sentou. 

2' parte (á.s 2 hora.~ 0\1 antes): 
Continuação da 2 .. discussão do projecto 

n. 171 A, de 1899, com parecer sobre as emen
das otfereciduri para. 2a discus'lão do projecto 
n. 171, deste a.nno, fixando a despeza do 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
para. o exerci.CliO de 1900. 

Levanta-se a. sessão ás 5 horas e 15 minuto~ 
da tarde. 

115" SESSÃO EM lO DE OlJTUilRO DE 1899 

Pre>idencia dos S,-s, Carlos de Novaes (1.• Se
crMJrio), Va.: de li.fello (Presidente), !uHo 
de llfollo (2• Vic~·Presíàente) c C.tl'los de 
Novt.tes (1' S::cretario) 

Ao meio·dia. procede-se t chamada, á qual 
respondem o~ Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredia de Sá, Angelo Neto. Eugenio 
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Tourinho, Augusto Montenegro, Enêas Mar
tins, Viveiros. Cunh11 Martins, Anizio de 
Abreu, Pedro Borges, Frederico Borges, Au
gusto Sevel'o, Tavares de Lyra, F'ranci>co 
Gul•g-el. Eloy de Souza, Trindade, Ermirio 
COutinho, T~ixelrn. de Sá., Coelho Cintra, Cor
nelio da Fonseca, João tle Siqueira, Neiva, 
Seabra, Manoel Caetano, Paula Guimarães, 
Vergne de Abreu, Adalberto Guimarães, 
Marcolino Moura, O::car Godoy, Timotheo 
t1 1. Costa, Augusto do Vasconcellos, Sá 
lreire, Nilo Peçanha. Alves de Brito. Deocle· 
ciano de Souza , Berns.rdes Dias , · Rangel 
Pestana, . Calogeras, João Luiz, Gonçalves 
Ramos, Henrique Vaz, Francls~o Veiga, 
Alvaro Botelho, Leonel Fílho, Eduardo Pi
mentel. Oll'gario 1\fa.eiel, Pa(lua. Rezende, 
Galeão Carvalhal, Luiz Flacquer, Casemiro da. 
Rocba, Bueno de Aodl'ada, Cesa.rio de Frei
tas. Alfredo Ellis, Paulino Carlos, Ovid.ío 
Abrantes, Luiz Ado!pho, caracciolo, Alencar 
Guimarães, Brazilio da. Luz, Paula Ramos, 
Francisco Toleotino. Plldro Ferreira, Guillon, 
Marçal Escob&r. Diogo Fortuna, Vespasia
no de Albuquerque e Cassiano do Nasci
mento. 

A bre·se e. ses~ão. 
Deixam de comparecer com causa partici· 

pada os Srs. Urbano Santos, Silva. Mariz, Sil· 
verio NeJ y, Carlos Marcellino, Theotonio de 
Btito, Serzedello Corrêa, Matta Ba.cella.r, 
Rodrigues Fernandes. Guedelha Mourão, 
Edun.rdo de Berrêdo, Elias Martins, Marinho 
de Andrade, Jose Peregrino, A:pollonio Ze
naydes, João Vieira, Pereira, da Lyr-a, Rocha. 
Cavalcante, Euclides Malta, Ba1·bosa Lima, 
Araujo Góes, Oympio C'lmpos, Jayme Villas
Boa.s, Aristi1les de Queiroz, Pat>l1nhos Monte
negro, Dionysio Cerqueira, "forquato Mo
reira, X.a vier da Silveira, Fonseca Portella, 
Erico Coelho, Ernesto Brazilío, Julio Santos, 
Barros Franco Junior, Urbano Marcondes, 
Campolina., Carvalho Mourão, lldefonso Al· 
vim, Jacob da Paixão, Octavia.no de Brito, 
Ferreira Pires, Antonio Zacharias, Telles de 
Menez€S, Theotonio de Magalhães, :Matta Ma
chado, Nogueira Junior, Manoel Fulgenclo, 
Lindolpho Caetano, Lamartine, Alvares Ru
bião, Oomingues de Castro, Dino Bueno, Oli
veira Braga, Gustavo Godoy, Adolpho Gordo
Cincinato Braga, Arthur Diederichsen, Ro
dolpho Miranda, Alves de Castro, Leopoldo 
Jardim, Mello Rego, Lauro Muller, Plínio 
Casado, Apparioio Mar1ense, Francisco Alen
castro, Aureliano Barbosa e Py Crespo. 

E sem cu usa os Srs. Moreira Alves, Gemi
niano Brazil, Felisbello Freire, Rodrigues 
Lime., Pinheiro Junior, Raul Barroso, Leonel 
Loreti. Paulino de Souza Junior, Antero Bo
telho, Cupertino de Siqueira, Arthur Torres, 

Costa Junior, Possidonío da Cu a., Riva· 
davitl. Corrêa e Campos C:1rtier. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

. O Sl•. ~ué as ~~arUn8 (p11'a uma 
s1mplcs c.rpl;caçao a seu llluslt·e mest1·e e amigo 
o Sr. Secl/n•,t)-No discuJ·so rte s. Ex: .bontem 
profe~ido e !lUb1íc~do no Diario ao Congresso 
de hoJe, ha o segumte trecho: « affirmeí qtie 
o governador da Bahia disse que, quando 
tratava de fazer agradecimentos daquella. or
dem. se ~ntrega.v::t aos azares da p~lavra.» 
~ conh!lUDU o noJ:>re Deputado: 4: Isso é que 

esta no d1.scm•so de S. Ex., pronunciado no 
banquete dndo no theatro S. Pedro de AI
cantara, e pr?voco o nobre Deputado a pro
var o contrano.» 

O omdor declarou: « Acceito o repto de 
V. Ex.; o Sr. Luiz Vianna. declal'OU que nas 
grandes s<,lemniàades e nos grandes aconte
cimentos é seu costume cntregar-seaosazm•es 
da EOrte.» 

O Sr. Vergne <le Abr(;u declarou: «V. Ex. 
quer far.er eng1ossomento á custa do Sr.Luiz 
Vianna.» 

Não fazer a explicação neces.saria agora. 
seria deixar passa.r emjulgado q ue.realmente: 
a affirmativa do nol.J1•e Deputado era verd&· 
deira. 

Quando o orador se reftriu a este assum· 
pio, recordou·se, dis~e·o bontem. do discurso 
publicado na Imp1·ensa. que pede licença para 
ler. 

Diz a Imprensa: 

« O Dr, Luiz Vianna pronunciou ent.c1o um 
brilhante e conciso discurso. cujo resumo aqui 
df\mos, com a fidelidade maxima que, sem os 
recursos da lachygraphia. póde a.pauha.r um 
repre~entanie de jornal, resumo que, per
mitta-se-nos a immodestia,equivale a publicar 
o brinde D3. integra: 

O SR. SE.~BRA.-Resumo do discurso •.• 
O SR, Et";r:;As MARTINS (continuando a ler) 

~Meus senhores, nas grandes solemnidades 
como nos grande~ acontecimentcs costumo 
entregar-me sempre aos azares da sorte, que, 
ou me fecha o cofre das suas graças, ou então 
me abre o thesouro dos seus favores. Não 
:posso neste. moment(} recalcitrar-~ 

0 SR. SEA:ElRA.- A quem? 
O SR. ENEAS MARTINS não entrll. nesta 

indagação agor!l. ; não quer voltar á questão ... 
O SR. SEARRA.- Bem; está no seu di

reito. 
0 SR. ENÉAS MARTINS- Como não houve 

oontesta.ção ás palavras publicadas na l1n· 
prensa, crê podar affirmar que foram pro
nunciadas pelo Sr. Luiz Vianna. 
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De pn.ssagem rt:>fere-se o orador ao npa.rte 
do St•. Deputado Vergue de Abreu. 

0 SR.. VERGNE DE !\BREU confirma. que 
deu aqueUe aparte. 

O SR ENÉAS MAP.TI~s - No con-.)r do de
ba.te, não ouviu o aparte •.lo nobre Deput:v:lo e 
faz a justiÇ<\ de crer que S. gx, mesmo es
tranhará que a ardoro~idado de um <\ebate 
possl1. levar ás vezes a um aparte desses. 

0 SR. VERGNE DE Allll.EU- N:io qncro con· 
tribuir para que percamos Jn<\iS tempo. 

O St~. Presidente- A' vista da 
r eclamação tlo nobre Dep ttta.do, vou mandar 
íM.el' a. devida rectili.cação. 

Tem a. palavra o Sr _ S·~abra. 

O SI'. Seabra, para explicar ao 
nobre Deputallo pelo Pará quB S. Ex. inter · 
pretcu mal o pensamento do gorc1·nador da 
H:Lhi:t, no bn.nquet~ allu·lido, terit de conti· 
nunr· a phrase por S. Ex. proferida., para que 
o publico ajuizo si realmente S. Ex. n.lludia 
ou uiio a.o momento solemnc em que se 
ocha.va, 

c Nü11 posso neste momento recalcitrar. A 
sorte e impiedosa., impondo o dever de sub.' 
metter·m<3 a este cotejo de.;;ígual com um 
orador nunca. vencido nas luctas da. pa.
la na.» 

A continuação da phrase demonstr:1. que 
exa.ctamemente elle r<'ferja-se ás luctas dn 
palavra, quando empregou a phrase- aos 
a.;m·es da (ol'tuna. -

E' o que tinha a dizer. 
Em seguida., é approvadil a Mta da. sessão 

antecedeu te. 

PRI~IElRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O Sr. President-e - Não ha.vendo 
numero legal para. se proceder ás Yotações 
das mc\terias constantes da ordem do dill , 
passa-se á materia em discussão. 

E' annuncia.da. a 3• discussão do projecto 
n. 144 B, de 1899, com o parecer sobre as 
emendas o:l'ferecída.s para a :3• discussão do 
projecto n. 144. deste anno. fixando a. des· 
peza do Minísterio da Fazenda para o ex· 
ercicio de L900. 

· O SJ•, Nei,.-a não esperava , ao entrar 
neste recinto, ter rle. irnmedia.ta.meu te, usa. r 
da p:1.la.vre.. 

Bem sabe que vae trahr d~ uma qnestiio 
que não é daquellas que chamam sobre si a 
a.ttlmção . da Cama.ra., que reunem om torno 
do orador todoo os Deputado;;, que de.Spcr· 

tam o ardor e o enthusiasmo : não se trata 
de questões políticas, •lesS:\S que enca.ndeconJ, 
quo fazem com que a linguagem corra. veloz, 
rapida, brilhante •J cheia do l.Jellas imagens. 

vem, em cumprimento de um dever. que 
co!loca acima de todos. que colloca. acima elos 
interesses politi<::o~, acima das a.pprehensões 
tictlcias, em que alguns espirE os, ta.l vez jc
suiticamente se apoiam ; vem a. penas com a. 
sua. opinião, na linguagem singela, sem ata· 
vios, mas repassada de intima convicção sus· 
tentar, I!llLÍS u na. vez, as emendas que apre· 
sentou. 

Bem sa.b l qw~ é um tra.balho vão: tem 
de enfrantar não só com a Commissão do 
Orçamento, mas com o pen~amento augt~sto 
do iltustre representante do Pará, digno re
lator dessa Commissiio, e todos sabem qual o 
prestigio, a culmina.ncia política. de S. Ex:., 
com a qual hão de inquestionaYelmente fica.r 
de accordo aquelles, que talvez muito mais 
sapientemente. muito mais patriotic..'tmente, 
elo que o humilde orador, colloca.m os pre
conisa.c1Lls interesses. altos interesses, supe. 
rioJ•es a interesses pequeninos, pequeninos 
pelo valor que representam. é certo, mag 
que mesquinhos não podem já. mais ser repu· 
tados, porque são tão importantes, tã:o 
acredores do estudo dos nobres Deputados, 
como os altos intere~ses em nome do:i! quaes 
se usa fãllar nesta Casa. 

Naturalmente, Sr. Presidente, amanhã. a 
imprensa semi-official, a. impt·ensa 'lfficiosa, 
a. imprensa. que quer agradar, ha. de verbe
rar as cunquístas do P<trlamento, a.s conquis· 
tas conscienciosas do Parlamento, a.s con
qtústas patriotica.s deste Parlamento ••. 

O Sn. . GA!.EÃo C.illVALHA.L-Apoiado. 

O SR. NEIVA- ••• em nome de quem 1 
Em nome de quem mais pódc. . 

Mas, o orador confia certamente em que a 
Ca.mam seguirá o seu caminbo,segura de que 
ella tem convicções e que isto não é a.pana.
gio só dos que r epresentam a. opinião pu· 
blic<.l , :porque representantes da opinião pu· 
blica. são ou devem de ser tarnllem os Depu. 
tados. 

0 SR, GALEÃO CARVALHAL- 0 lileu voto· 
pelo menos ha. de se repelir da mesma fôrma. 
ror que :;e verificou nas Yotaçõos anteriores. 

O SR . NEIVA - Nas batalb[l,s campaes 
que dão os gra.udes capitães, enve.·edados 
elles por unl .caminho, muitas vezes perdem, 
são derrotados, mas. para que nii:o passem 
por cob:~,rdes, não abandonam o campo con
quist:ido, C!lste isto em bnrr1. o ~en s3ngnc, a. 
sua propria v-ida. 

Nas ba.talhas politicas verillca.-se o mesmo 
facto. · 
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Uma vez travada. lucta - então, vã lá. a. 
phrllSe latina., que hontem foi citada aqui 
«alce.~ jac:a cst» . 

O SR. E11n::AS MARTI:'\S -V. Ex. tem 
phrase melhor em franeez. 

O SR. NElVA- Foi esta a que ouv iu bon
tem; accresce tambem que e pouco uf!ecto ao 
1'ranccz, porque. como já ·ouviu dizer nesta 
Casa, a francezia traz ao espírito a. idéa do 
fingimento, e o orador de fingido nad::. tem, 
tanto que já tem sido louYado peli1 sua since
ridade. 

Emprega o latim, porque esta. lingua, se
gundo disse um dos memllros da Concentra
ção, !oi inventada. para se dizer desaforos 
(l"iso), e umns tantas causas que não se podem 
dizer em pot't uguez claro. 

Uu Sa. DEPUTA.Do-V. Ex. empregou a 
pbraee com aquelle intuito 1 

O SR. Ns:xvA-Pelu, pelo amor de Deus! 
ao aparlista, que o deixe em paz. (Risn. ) 

Allude apenas a opinião ele um seu col!ega, 
uão ha nenhuma a.llusão tt Camara.. 

Deixem crmtinu~r quem, subindo a esta 
tribnna., não tew~ tempo siqucr para r cíle
ctir sobre o com(~co do seu discurso, vlsto 
ignoraL' !Si lbc seria duda a paln.vra.. si não 
fosse a. boa vonta.de, a gen tlleza do Deputado 
valente, pelo Pará, o Sr. Novaes. 

Subiu as es~adarias do pa.lacio, •. deste po· 
Jacio parla mentar, e, aqui chegando, nem 
cogitava do que ia dizer. 

Finalmente, sirvam estas palavras (le pro· 
],;gomenos, de prefacio, do que quizer em, 
emfim, que SCl pareçn. com exordio. 

o orador faz sentir que não se trata de 
questão de teimosia, e questão de convicções 
que o levam a preceder desta fórma. 

Comprehende a Casa o proflllldo peza.r que 
lhe vae n'alma, eontrariando um parlamen· 
tar como o Sr. Augusto Monteneg::-o e eõse 
pezar sobe de ponto, quando sabe que estas 
palavras sã.o vãs, são inuteis, porque ellas 
hãt> de ca.llir ante a vontade prestigiosis.>ima 
do illustre Deputado paraense, que ent endeu 
não ha de convir em que a Camara, isto e, 
os r epresentantes da União sejam os compe· 
tentissimos para vir dizer ao Governo qua.es 
são a11 necessidades mais palpitantes dos seus 
Estados . 

Quem ha de conhecer os negocíos da Alfan
dega. do Estado da Bahin. ~ O orador e os 
seus collegn.s de bancada. ou o nobre Depu
tauo~ 

· Si estivesse em jogo uma questãG de theo
ria, certamente nã.o se atfout..'\ria a tater-se 
com S. Ex. 

Sabe quão aba.lisado é S. Ex. nas doutri
n :J.S economicas, e quanto conhece a fundo 
essu. 5ciencia, tão ne~ria para a boa. n1a.r-

cho. das nações. Mas no caso não é uma que· 
stão de theoria de que t rata, é urna. questão 
pratica.; o orador e seus companheiros e quG 
sabem, bem cnmo o nobre D·3 putado por Per· 
na.mbuco o Sr. Cintra e o nobre Deputado por 
Santa Catharina, o St•, Po.ula Ramos, e ou· 
tros que teem irlo apreciar as faltas daquella 
alfa.nd~ga., o que urge fazer para. que ella. 
melhore. 

Não se nos venha illudir ou elidir a que· . 
stão, dizendo-se : o Govemo é competente 
para conhecer . Mas o Governo e que dis· 
tribue, e sabemos como o Governo distribue, 
ás vezes. 

A Camara votou verba. para. esse serviço 
na Bahia. e em outros Estados, entretanto, 
emquanto que a. Bahia nada. ainda. tinha, 
o Pará., que tem homens importantes comG 
o nobre Deputado e o Sr. Lauro Sodré, e o 
Sl' . Paes de Carvalho, encetou as obra.s da 
su:~. alfeodega., sem autorização do Governo e 
o Governo de então -passou pelas forcas cau· 
dina.s, teve de sujeitar-se e a.pprovar nquella.s 
medidas. 

O SR. AcGUOTG ~{O:<;TE:\EGRo-Não é intei· 
ramrmte isso : ns obrns não estão acabadas ; 
pn rgunte ao Sr. Enéas Martíne. Por tanto, 
V, E:<. pecc.t pela base. 

O Sn. NElVA~V. Ex. é advogado e diplo· 
mata; felizmente Y. Ex. diz que não é in• 
teiramealit . 

0 S.R. AUGUSTO MONTENEGR.O-Nunea fui · 
advogado. 

o SR. NEJVA-E' bacharel e tem a sua. her
meneutica. do direito ; em conclusão per
gunta : fizeram-se -ou não se fizeram oln:as 
na. AUandega do Parã. ~ 

0 SR . A UGU:i'l'O MOXTENEGRo-Nem os go
vernadores tomaram pa.P.te nessas obras ; 
a.ppello pa.ra. o Dr. Enéa.s Martins. 

O Sa. NEI VA não adívinha. os negocio$ do 
Ptwá, e em segundo legar. não inventa o 
que está dizendo. Sem querer publicar 
nomes, o c~rto ~ que, na occasião em que se 
queria. m ostrar prestigio dos proceres do 
Pa.râ., á. vista da r e luctancia do Governo 
Federal em não querer determfn<1.r as obras, 
o Governo do Pará ex proprio Uw·tc tinha. 
si não autoiizado, concordado que as des
pezas fossem realizadas, talvez porque, 
quando não fossem ella.s sa.tisfeit~s, o Estado 
poderia pagai-as. 

0 SR . AUGUSTO MONTENEGRO- Este facto, 
peço licença. c com todo o respeito a V. Ex . , 
para contesta.r . 

O SR. NEIVA.-Então não houve demora da 
parte do Governo em determinar as despezas 
para obras ~ ! 
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Essas não começaram a ser executadas 
antes da distribuição do credito ? ! 
· Contesta-se ta.mbem que não se fizeram 

despezas relativas áquelle negocio de ter
reno contestado do Amapá ~ 

Não censura. esse procedimento, louvando· o 
até por muito energico e patriotico. 

o sa.AUGUSTO MoNT!':N:EGRO-Permitta que 
diga que o Estado do P<1rá não tomou ne
nhuma medida de sua i:aiciativa em relação 
ás obras na. Alfandega.. 

O SR. NEIVA ouviu dizer quo lt~via um 
jornalista muito distíncto neBta terra, um 
dos patríarchas desta Rcpubllca, que, quando 
conversava com algum homem politico, to
mava. notas e cnegando á casa escrevia-~s nm 
iivros, e quando mais tarde, em virtude do 
seu amor á Republica, tinha de travar Iuctas 
com os taes contendores, conservadores ou 
liberaes do antigo reglmen, muitas vezes os 
venceu, porque combatia-os, por vez:e~. com 
n.s su!Ul proprías palavras, com seus mais 
fortes argumentos. 

Previdente jornnlista e imprevidcnte po
lítico, que não acompanhou esse protlcuo 
exemplo! 

Deixa. esse argUmento a margem. O Para 
não realizou a.s obras do. alrandega; essas 
obras não foram 11agas posteriormente. O go
vernador do Para, não sabe qual desse3 dous, 
~i Lauro Sodrà ou Paes de Carvalho, porque 
encara os homens principalmente pelos seus 
meritos ; tanto que ninguem combateu mais 
na. politica liberal e republicana. a Ruy 
BarbGS!l. e, en~retanto, ojnguem corre mais 
presto na sua defesa, pois encara os homens 

·pelo que elles valem, pelo seu "Valor intel-
lectual. · 

Não póde recordar-se agora, nem quer 
parar para isso, si foi Lauro Sodré ou Paes de 
carvalho ; mas, quem quer que seja, honra 
a es~e paraense rlistincto, que, comprehen
dendo as necessida<les de sua terra, collo
cou-as acima dos capricho~ ministeriaes e 
conoorreu para que se tlzessem as obras, oesde 
que urgia que eJlas fossem feitas. 

0 SR.. GALEÃ.O CAR.VALHAL dá um aparte. 
O SR. NEIVA não devia desviar-se do ob

jectivo do seu discurso, mas o nobre Deputado 
que o aparteia merece-lhe attenção, porque 
alem de ser representante da Nação é um 
filho distincto da Bahia, é um homem de con
vicções e de coragem e, portanto, deve ser 
ae:redor da estima e da consideração de qua:1· 
tos . prezam a independencia. de caracter e a 
nobreza de alma, pelo que não póde deixar de 
responder ao aparte com que o honrou. 

Não ha paralello entre Matto Grosso e a 
B&hia. 

O oradot• não estit. em opposição, nem o 
Governo geral praticou, em relação á Bahia, 

o que se diz ter praticado am relação a. Matto 
Grosso. 

Si praticasse, não ha. duvida. qne estaria 
ao lado dos direitos da sua terra. 

Esta apenas na. defesa do que reputa de 
interesse para o seu Estado; quaesquer que 
sejam as contiogencias por que tenha. de pas
sar, .eolloca os interesses de sua terra $Uper 
O»VHa, 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-EU nã.o 
col!oco os inbresses do meu Estado acima. 
dos da. minha patria. 

O SR. NErVA- Todos são assim, o orador 
confessa. ser o unico que anda errado (1·iso): po
derla. usar tambP-m dessa linguagem, pocte~ 
ria dizer com empbaze ou singeleza. estuda,d~: 
o~:Senhores, eu amo o meu adorado Brazil
patría minba querida muito amada», e se
guir em uma toada poetica., desenvolvendo 
esse thema, que tanto se presta á e:xpanaiLo 
dessas phrases sonoras (riso), porque tam bem 
já fez versos. quando moço; poderia empre
ga.rtropos, pedindo·os emprestados, para des
crever o seu entranhado amor pelo BrazH, 
sinão se expressando nessa linguagem ele
vada que aqui escuta, ao menos na simples 
em que vae fa.llar; mas confessa não poder 
mostrar-se si não ta.l qual é, e bem razão ti
nha o nobre Deputado que disse: «O Neiva. 
pensa em voz alta.» (lUso.) 

O orador não se habituou á. doutrina cor· 
rente e diz o adagio- papagaio velho nã.o 
aprende. (Riso.) 

Não p&~l<l mudar: ha de ser sempre assim, 
si o qu1zerem, e assim tem se externado aos 
politicos eminentes de sua. terra. e ao povo ; e 
assim se exprime perante seus pres!ldos co1-
legas,que, sabem, o orador ba feito do espirito 
de colleguismo como que uma religião ; e cita 
o fa.ctú passado com um candidato que preten· 
deu disputar a cadeira de um antigo collega, 
dizendo áquelle com a ma.xima franqueza: 
<1São controversos os argumentos apresenta
dos de parte a parte-documentos são contra· 
postos a documentos, certidões a certidões, 
etc.; ora entre V. Ex., a quem não tenho a 
fortuna de conhecer, e o distiocto collega. com 
quem convivo ha tres annos, comprehende 
V. Ex. que eu fico ao lado do collega..» 

PorventurJ, pergunta á Camara, não sabe
ria. o ora·!or affectando certa gravidade dizer 
ao pretendente: «Sim, senhor, vou apreciar 
os documentos exhibidos, aprofundar a ques
tão, examinar com minucia, e tique V. Ex. 
certo de que hei de fazer justiça.» 

Não é isto muitas vezes· o que se faz,quando 
já .se tem nliãs um jui?.o completamenté 
formado 1 (Riso.) 

Reconhece que é tarde para. mudar de sys· 
tema.; já conta mais de 50 janeiros, compre
hende qae na pratica essa franqueza é por 
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vezes um erro, o erro grava mesmo, si não porque realmente não podia. a.cceitnr a. 
uma inconveníencia.; seus filhos que não lhe emenda. 
tomem egses exemplos, que lhe~ po(lem se1• Mas em relação á outra emenda , està de 
funestos. novo ns. líca . Será. tempo perdido, porque 

Mas e tar\le, pa.rã. que possa aprender de S. Ex . não quer Mceital-a.; S. Ex. leade-r ••• 
novo! O Sa M N E L d - I d Des~amos por momento de~sa esphera. lu· • 0 T ~EGM- ea er, nao apo a o. 
minosa. c baixemos ao parlamento, não n&.· O Sn.. NEIVA.- Leade'l' deste agrupamento 
vaguemos maralto,enrolemos a vela e vamos a que o orador está &dstricto ••• 
t erra á terra. discutir muito ligeiramente O SR. ANGELO NETo- Leader, sim. 
apenas duas emendas ao Orçamento da. Fa· 0 SR NEIVA torna salien•A 0 a t .. 
zenda, . . • ""' . J?&r G uO 

Ninguem melhor do que o iiiustre Presi· !Ilustre Oepntado al~oano .i Jndiça. que 
dente sa.be que das duas emendas que apre· ?ut:os ~Deputados ncqUieseem a. essa justa 
sentou em relação ás obras e necessidades da. nldlcaça.o,e acerescenta que contra ella S.Ex. 
Alfa.ndega. da Bahia., o nobre Deputado, rela- nao póde protestar. 
to r do parecer, dividiu-as em duas partes e O ~a. MoNTENEGRO- Eu nã.o dirijo ninguem. 
disse: . Contmuo a protestar eontl'a. esta. affirmativa, 

parta. ella de onde partir, mesmo de 
«A primeira. parte da. smenda do Sr. Neiva 

attende a. necessidades geralmente Teconhe
cidas na a.lfandega. a. que olla ~o refere·"' 

Continua, porém: 
cDe accordo, porém , com os conceitos qne a 

Commissão tem externado, apresenta a. se· 
guinte emenda que substitmrà. esta e a 
emenda que se segue,:. 

Apezar de S. Ex. dizer que era de reconhe· 
cida necessidade a primeira. parte da emenda, 
ainda assim recusava-a «a.ccorde com o con• 
ceito que tem externado:»; quanto iJ. segunda 
parte, declarou '}Ue não concordava. 

Foi votada. a primeira parte ; a Camara re· 
jeitou·& ; o orador reclamou e tem o. fortuna 
de notar o que salientou então, que mesmo 
da bancada. mineira., que não prima pela 
acceita.ção dessas medidas, houve completa 
a.cquiescencia. á idea, que aventa.va-a. de se 
a.ugmentar a. verba. precisa para lubrificantes 
e carvão, oousas essenciaes á navegação da· 
quella lancha, que sem esses ltlbrificantes e 
carvão não podia navegar. 

v. Ex., porem , decidiu que essa e manda 
já. estava. votada. ; e o orador com essa. obe
diencia, não musulma.na., que se curva. a to
das a11 ordens emanadas dos altos poderes, 
mas obediencia sensata., criteriosa, com que 
procura concor rer para não contrariar 
áquelles que dominam pela doçura, pela gen
tileza e pela razão, concordou imrnediata
mente,não levantando protesto algum contra 
esta decisão que ia. ferir, não e.o orador, mas 
os 'interesses da Bahia e do proprio fisco, que 
deve ser a. preoccupaçã.o dos Srs. Deputados, 
maxime daquelles que tanto se enthusiasmam 
pela boa mareha dos negocios economicos. 

E então aguardou a terceira. discussão para 
reproduz ir a emenda que S.Ex. não quiz su&
metter a votos, e que seria approvada. 

Vem dar prova. da sua obediencia n de sua. 
l'actidão, declarando quiJ S • .Ex. tinha. ruziío, 

C~mar~ V. VI 

V. Ex. 
O Sa.. NEIVA.-Quem é que dirige aqui as 

votações7excla.ma. o orador. Quem é que 
após às vota.ç(les se encaminha para se en
tender llom os poderes publicos, sinão S. Ex. 
e o dig11o leader da outra. margem, osr. Niio 1 
(Riío .) · . 

0 SR. AUGU&TO MONTENI:GRO-Faço ques• 
tã.o que V . Ex., honrando-me, conserve no 
seu discurso o aparte que ha pouco dei, pro· 
testando. 

O Sa.. NEtvA.-Não tem duvidas, em abso
luto, julgo. até uma honra flgura.r no seu dis
curso um aparte de S. Ex. Ha factos que não se 
pódem ne,rrar; são visiveis como a verdade, e 
a ssim como não se ~e negar o brilho do sol, 
tambem aio se póde negar o poder do! go
-vernos. 

São verdades axioma.tici.LII, e preMo mnito 
a verdade par&. negai-a. 

S. Ex. é quem dirige. 
S . Ex . votou ••• qra, sabiu sem querer este 

verbo ... S. Ex. l'etou, é o termo, pela se· 
guoda vez, a medida proposta. 

S. Ex:. votou , e qua.ndo o orador diz que 
S . Ex. votou, tem implicitamente dito que 
a Ca.mara votou, porque a. vonta.Je de S. Ex. 
é a dominante. 

Apezar da demonstr1r,ção que pretende fazer 
de antemão sabe que esta emenda vae serre: 
jeitada; e no emta.nto, S. Ex. , o nobre rela
tor, que é tão iniimo d<l Governo, devia es
tar de aecordo com a opinião dos Sril.-inspe
ctor da Alfandega. da Bahia e director das 
.Rendas, e sobretudo, com a opinião do excelso 
Ministro da Fazenda.. (Riso .) 

Antes, po~Ei':J!.de entrar _na leitura que vae 
fazer das oplDwes desta trmdade res:peitaveJ, 
composta-e começa. de baixo pam cima- (é 
mais natural) dos Srs.inspector da Alfandega 
da Bahia.,director das Rendas e do Sr. Ministro 
da Fazenda., por não le1• as citações, porque 

20 
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na pr&tico. tem aprendido que quando os relhos necessnrios á descarga. nas atr~&ndegas 
oradores deixam de parte a ext:osição e en- dos Estados, dentro da -verbA vota.da, e a. admí
tra.m nas citaçõe~. começa. a. revoada; o ora- oistraçã.o attenderá ás exigencio.s mais palpi
dor que não quer _p:Jrder a fortuna inetravel tantes do seniço publico.• 
que está tendo da se!' ouvido por tantos Eis ahi o dissen timento. 
collegas, e isto constitue sua esperança. e aes· o orador entende que os Deputadosdesteou 
peranca. da. sua terra neste pleito travado daq uelle Estado podem dirigir-se aos de outros 
entre as sua.s necessidades e a.vonta.de omni- Estados, !azendo-lbes sentir a. necessidade que 
potente do lllu.stre representante do Pará, alli se verifica, neste ounaquelle ramode ser
põe á margem as citações que fará mais viço publico; e que, por sua. vez, esse&, cuj3. 
tarde, e entrará na. analyEe da segundu attenção é solicitada, podem tambem orien
emenda, ultima. a occupar-se. tar os que os procuram sobre as necessidades 

Trata-se de uma. emenda assigna.da pelo que se verificam nos seus respectivos Es· 
seu dlstincto collega. e pa:ticula.r amigo, o tados ; quer dizer: elles I>Oderão objecta.r: 
Sr. Coelho Cintra.. «de accordo, mas no meu ~stado tamúem se 

Pois bem; insiste o digno repreSentante veritka a neceesida.do desta ou daquella obra~ 
de Pern!lmbaco na distribuição da verba, é e o Deputado não podendo contestar as pa
j& agora deve declarar á Camara. que não lavras de S. Ex., hypotheca. o seu voto a 
mencionou na emenda. o guantum, porque no S. Ex. 
projecto do Orçamento não está especificado, Não ha 'nisto, como por ahi se diz e já se 
lapso ligeiro, o que nada importa. tornou um <:bavão,nã.o ba nisto-confederaçt%0 · 

Declara tambem que não assignou esta de emendas. Procedendo desta arte, o orador 
emendado Sr. Coelho Cintra, mas deve dizer que tem o unico merito de ser um dos mais 
que foi signat&rio da idéa da quantia pa1•a os tenazes b_tta.lbadores, quando sustenta uma 
Est9:dos, declinando quai)to devia caber á medida qualquer, declara com franqueza-que 
Bahta. O seu collega. modificou a. emenda, já.ma~ se dirigiu a. um collega., dizendo-lhe: 
distribuiu a qU<Ulti& de 400:000$, t!caodo a f. V. Ex. tem uma· emenda aobre este ou 
quantia do 350:000$, não só para a Ba.hia, aquel!e aesumpto, vote pela minha emenda 
mas tambem para as u.lfandega.s tlo Recife, que votarei pelo. su~. 
Pará e outras, e das Delegacias Fiscaes. Nunca assim procedeu, porque nã.o ~á no 

O illustre relator, então, com a habilidade seu caracter e nem no dos seus nobr es col
que todos lhe reconhecem, prompto a fazer leiZa!!, que certa.mente repelliriam o con-
economiasj acceitou a. emenda. cha.vo. 

0 SR. ÁUGU~TO MONTENXG&O- Dei outra. Assim é que Esto.dos, &OS qua.es está alJiado, 
i'edacção á emenda, não tant.o pela parte re- muito naturalmente, Estados a cujos repre
servo.da. aos Estados, como pela parte reser- sentantes e~tá intimamente ligado pelá ami
vada á. Capital Federat. zade, teem, por intermedio de SS. EEx., apre-

sentado emendas a. diversos projectos, sobre 
O Sa. NEivA.-S. Ex. attendeu ma.is, como os quaes não é siquer ouvido o orador, que, 

acaba de dizer, ás obras da Capital Federal. entretanto, tem por ellas ba.talha.do esponta.-
0 SR. AUGUSTO II!ONnJNEGRO--;-Supprimindo nea.mente, por jalga.J-as justas . 

discriminações inuteis. • Exemplificando, referir-se-ba ao Estado de 
Sergipe, que seja dito ·de passagem, nada. 

O Sa. NEIVA.-S. Ex. disse e acaba de re· absolutamente recebe do Governo da. União, a. 
petir que, assim procedendo, supprímiu dis- não set· 0 pagamento de vencimentos di:Js em-
m-iminacões inuteis. pregados ae sua alfandega ! . . 

Foi assim ta.mbem que S. E:t. achou Passa. agora a fazer as citações pl"'met· 
inutil a emenda. que o orador apresentou, tidas; ~is 0 que diz 0 relatorio da Directoría 
concebida. nos seguintes termos : de Rendas Publicas e para. elle chama. á 
. «Da verba. destinada â acquisição de utensis a.ttenção da. Casa, que veriftcarà qae a. neces
e apparelhos necessarios para as descargas sidade pela qual pugna não é apresentada 
na.s Alfandegas dos Estados, destinem-se sómente por meio das suas palavra.s e das dos 
13:884$ para. acquisição de balanças de di- seus nobres collegas. (U.) · . 
'Versas pesagens, para substituir as 1·econhe- Pois bem, diz o orador. essas opiniões sã.o 
cidamente inserviveis das Alfande.,.as da Ba- ·assella.das pela opinião do illustre Dr. Joa.· 
bia. e P ernambuco.» "' quim Murtinbo, digno Ministro da. Fazenda . 

Disse a Commissão, com relação a esta 
emenda, o seguinte: 

<~. Continúa a pensar a Commissã.o não con
vir especidcar a verba. -votado. em 2' dis
cussão, para acquisição ele utensis e appa-

No seu relatorio, diz elle. {Lê.) 
Refere-se S. Ex. â. situação das alfandegas, 

ás suas necessidades e á. reorganização das 
repartições. (Continua a ~e;·): 

Não vem, portanto, Sr: P residente, recla
mar cousa. alguma. que possa ~er posta em 
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duvida.; á o illustre Ministro da Fazenda 
quem o diz: c E' uma. medida de previdencia 
que se impõe ao patriotismo do Congresso.~ 

.AI!pellando, portanto, paro. esse mesmo pa
trwtlsmo do congresso, vem pedir-lhe que 
approve a emenaa que 9resentou que é 
reconhecida. pela Commissao, apenas com a 
ditrerença. que a Commissã.o, ou melhor, o seu 
illustre relator,timbra em não querer acceitar 
a designaçã-o, quando isto não é innova.Qão 
quando isto, S. Ex. e outros Dêputados te eU: 
votado diversa.s vezes, sem que por tal os 
Ministros ficassem deeo.tHorados . Estas são 
as considerações, que tinha a fa.zer em rela
ção as duas emendas apresentlldas, uma por 
si e a. outra tambem por seu collega, o 
Sr. Coelho Cintra. 

Já. tomou .Por mliifu tempo a attencilo da 
Cama.ra. ; de1xa de entrar na analyse das de· 
mais emendas ; nã.o quer mesmo fazel· o, eS· 
parando qu~ o parlamento, e~nvencido de que 
o que propoe é uma nece3stdade constatada 
por documentos officiaes da or.dem daquellee 
que ac&ba de ler, entre a. opiniiO de pessoas 
tão habilitadas .e a opinião de S. E:z:., inali
l;lB-se a. votar acco~e com a sua emenda, que 
s oriunda do conhecimento comjlrovedo dessa 
necessidade, não tendo como origem um ca
pricho, mas apenas a conveniencia. de ver 
realizada a compra de instrumentos impres
cindíveis como sã.o as balanças, que o pr.Jprio 
Governo -vem dizer que são inseroi~eis. E 
nem se diga., como S. Ex. fez no seu p~recer 
de que isto não .cabe á Camara, porque a. Ca
mara tem votado medidas identicas nesta 
como em outras legislaturas, e· nunC11. ne
nhum Governo se julgou desa.utorado, p'rque 
o Congresso lbe indiaasse q uaes as neces
sidades mais urgentes o palpitantes de um 
Esta.do. 

Não vê, portanto, razã:o para que a Ca.mara 
não vote esta. medida; nem para que o illustre 
Deputado tã.o bondoso e tão ameno ni\o abra. 
·mão dessa insistencia., aftm de que algum es· 
pirita mais malicioso não possa pensar que ha 
da parte de s. Ex. uma. mauifestação da sua 
!olu~ta.rleda.de .e~ não querer admit~ir que 
J&m!uS sua opmtao possa, em um ap!Ce, ser 
ménos acceita. 

s. Ex. deve saber que homens da sua es
pbera, aqul como em outros paizeB, teem 
cedido <le suas opiniões, sem que por isso o 
mundo os admire menos, sem que por isso 
tenha-se em menor conta os seus talentos, GS 

seus conhecimentos economicos e sobretutlo o 
seu amor a.o Governo que nos rege. 

Tem concluido. 

dade na. situação a.ctual, JlOrqua.nto, qua.ndo 
todos nós procuramos cooperar em prol da. 
politica. de economias, a emenda a que me re
:llro priva. o Thesouro de recursos ext.raordi· 
nar!os. · 

Mas, n~o querendo demorar o encerramento 
deste proJeCto, atlm de que seja votado me 
reservo para usar da attribuição que o Regi· 
manto confere 8.0!1 Deputados na. ooca.~ 
siã.o em que se tiver de votar para. chamar & 
a:t~enção da Catnara sobre tal emenda e se.-
hentar a convenieneia. della. . 

Comparecem mais os Srs. Julio de Mello 
Albuquerque Serejo, Amorim Figueira PedrÕ 
Chermont, Luiz Domingues, Henrique' Valia
dares, Mas·cos de Araujo, Thomaz Accioly 
Torres Portugal, Josê Avelino, lldefonao Lima.' 
João_ Lopes, Frs.ncisco Sá, Helvecio Monte' 
Coelho Lisboa, José Mariano, .h.tronso Costa' 
Her(!ulano Bandeira, Malaquias Gonçalves' 
Martins Junior, Juvencio de Aguiar Pedro 
Pernambuco, Arthur Peixoto, Arroxella3 
Galvão, Rodrigues Doria, Castro Rebello 
M~ton, Tosta, Francisoo Sodre, Amphilophio' 
Joao Dantas Filho, Leovigildo Filgueira.s' 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos Mar: 
colíno. Moura, Galdino Loreto, Jer~nymo 
Monteiro, José Mlll't.inho, lrineu Machado 
AI~indo Guanabara, Belisario de Souza, Pe.: 
re1ra dos Santos, Agostinho Vidal, Silva. 
Castro, Mayrink, Almeida Gomes, Jose Bani· 
facio, Monteiro de Barros, Alfredo ·Pinto, 
Lamounier Godofredo, Rodolpbo Abreu, Au
gusto Clementino, Rodolpho Paixão, Moreira. 
da. Silva, Elias Fausto, Lucas de Barros. 
Edmundo da Fonseca, Francisco Glicerio, 
Herm.enegildo de Moraes, Xavier do Va.lle 
Lamenha Lins, Leoncio Corrêa., ViotorinÓ 
Monteiro, Pinto da Rocha e Azevedo Sodré. 

O Sr. Presidente - Havendo nu
mero !egal, vae-se pl'Qceder ás votações da.s 
mater:as, 

E: lido~ julgad_o ~bjeoto . de deliberação e 
enviado a. Comm1ssa.o de Marinha. e Guerra 
o seguinte , 

PROJECTO 

N. 197-1899 

Dete1·mina que o tempo em q~te os mediCDs de 
2a cZasse do carpa de saude da armada ser· 
1lirem nos loga1·es de chefes de clinicado 
Hospital de Marinha seja computa@ camo 
si es~es (Mult~tú;os exercessem os Zogares de 
chefes de saude de forças na:vaes 

O Sr. Coelho Cintra-Sr. Presi- . 
dente, havi&-me inscripto · para. a.nalysa.r 0 O Congresso. Nacional decreta; 
:par:ecer da Commi ssã.o de Orçamen~ na. pa~e Ar.tigo unico. O tempo em que os medicas 
(l.ttmente a. certas emendllJS da, mruor gr;~.v1- J de 2'' clas13e do corpo de saude da armada 
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servirem nos lagares de chefes de clinica. do 
Hospital de Marinha deve tar computa.do, 
para todos os effeitos, como si egses fMulta.
ti vos exercessem os loga.res de chefes de 
saude de forcas nn.vaas ; revogadas ae dispo
!íções em contrario. 

Sala d(IS sessões. 3 de out11bro de 1~9.
/'l'íneu .lf tchado, -]Jaula Gu imar!/as, -Diogo 
Forluna.-Neíva.- Leo-cigildo Fílgueiras.
CarZos de :Novaas .-M. Caeta!lo, 

E' Uuo, julgado objecto de de1\beração e 
enviado ú Commísslio de Constituição, Legis· 
Iacão e Justiça, o seguinte 

PltOJECTO 

N. 198-1899 

lJesenvoltJe os conceitos dos §§ eo, '!6 a 9• do 
a1't. 7 2, d1>s direitos e gar.m tias ccnfe1'idos 
pela Constituiç<io da Republica nao ró a 
braziCeiros como tambem a estr11ngeíros, e 
(UBim o art. 60, lettra a, que lhes asse
gura o proeedimertlo da. Justiça Federal 

O Congresso Nacional decreta; 
A l't.l. a Os estabelecimentos pu bl icos a. que se 

refere o§ 6•, a-rt. 72 da Constituiçã.o Federal, 
.llão são os d& indole philantroplca. de assis
tencia gratuita, onde acaso se dê educa.~.ão 
com ensino religioso oll se celebre culto 
externo qualquer, porem, se re'ere a. todos 
quantos estabelecimentos, como quer se des
tinem, que são custeados ou sub-vencioüa.
dos pelo.s cofres Illlblicos ou em detrimr.nto 
das rendas 11ublioos, seja pela União, seja 
por Estado Federa l ou seja por mun1cipio 
oesta. categoria de pessoa :política. compre~ 
hendido o Districto Federal, onde q_uer que 
o brazíleiro úU o estrangeiro é obrigado a 
contribuir para o bem publico, mas sem 
o.tfensa ás su&s crenças religio8aS. 

§ De conformidn.de com o§ 6", art. 72 da. 
Conetituiç;ão Feder J.l, tam b~ m se consideram 
estabelecimentos publicos to!l os quantos gozam 
de favores dos governos da União, de Estado 
Federal ou Municipio, inclusive o Districto 
Federal, por concessão de pred~os ou terras, 
etc., ou dispensa de pagaménto de todo ou 
parte do imposto a que o traziteiro e o es
trru;tgeiro de qua~quer confiseão religiosa. ê 
obr_I_ga.do a contrümir pa.ra as rendas da. 
Umao, do Estado Federal ou município, o 
Districto Federal ínclusiv<>, comtanto que 
ne~huma. igreja ou credo goze de auxilio nia
terlal e moral dessas personagens potiticas, 

Art. 2.• No ~tatelecimento que gozar dire
Qta ou indirectameute de favor publico, nos 
termos do artigo an.tE.~~dente, ll. Ccmstituiçãó 
Federal determina. expressam~Jnte que o en· 

sin:~ será extreme de toda. P, qualquer rellgtiio 
(§ 6•, art. 72); as!im como prohlbe que so 
celebre culto exter!lo de qua.lq\\()1' credo. 
(Art. 72, §7•.) 

§ E tarnbem prohibe a Constituição Fe·· 
dera I, eo:; 'Oi do§ 7·' ,do art, 72 que os goV'ernos 
da União ou Estado Federal e seus municlp!ol!, 
nesta categoria o. Dlstricto Federal incluído, 
que esoas personagens pollticas entretenham 
alliança com igreja qualquer ou corporação a. 
o lia. filiada por voto ou compromisso rei igíoso, 
q\1ando 01!. gove-rnos da União, de E&tado Fe· 
deral ou município, ínelusive o Distrícto Fe
deral, utilizarem o pessoal dessas corporações 
na direcção ou emprego em estabelecimento 
quegoze de favor publico, 

Art. 3.0 Na. fórma do§ 9", art. 72, re
fe~ente aos direitos e garantias asseguradas 
pela. Constítuícão da Republica a brazileiro 
estrangeiro com a liberdade da conscil!ncia 
acima de todas, a todos é permittido repre· 
sentar mediante petição nos poderes, seja da 
União, sej& de Estado Federal. seja da mu· 
nicipio, ne$ta catbegcma o Dktricto Federal 
eomprehendido, ood.a quer que o bra~i1eil'o 
ou estrangeiro observe que cs bens publicos 
ou rendas de impostos são dudas de mão bei
jada ou desfalcarlas pelos govern05 da União, 
de E~ta.do Federal ou municipio, incluído o 
Districto Federal, mas em beneficio de esta• 
beleeimentos onde se dê ensino religioso, ou 
se celebre culto, ou seja administrado ou ser· 
vido pot' pessoa.! de associação ftlia.da por 
voto ou compromisso ~ara com igreja. qual· 
quer. 

§ E na. fórma do art. 60, llltlra A, da. 
constitníção da Republica, é licito ao bra~i
\e.lro e estr11.ngei-ro demandar perante juiz ou 
tribunal da justiça. federal contra a. co
braiiça. de imposto seJa especia.lmente levan
tnda para cu.steat' estabelecimento onde se 
der ensino religioso ou si celebrar culto ou 
fôr dirigido ou empregado :pessoal liliado por 
voto ou compromis.-o a igreja. qualquer, ou 
onde porventura observe brazileiro ou es· 
trangeiro que o estabelecimento é subsidiado 
com rlesfalque da nnua publica, para que 
contribue, ou não se conformem com fll.vores 
concedidos pela. União, ou Estado Federal ou 
município, o Districto Federal incluído nesta 
categoria, em beneficio de qualquer estabe
lecimento que não seja absolutamente leigo e 
a cargo de leigo~. · 

Sala. das sessões, i de outubro àe 1899,
Erico Coe~ho.-'Bueno de Andrado.:..;_Barbosu. 
Lima .• - Edmundo da Fonseca,-'- Casemiro 
da Rocha.- Galeão Carvalhal.- Luc11s de 
Ban·os.-lotto Ltti:; Ji'lacqtter.- Glicerio,
llfoTça ~ Escobar.- Pinto da Roclu.- Yicto• 
Yino ~!on1eiro.- Pcwla Uamos.- Rivad(l.via 
Conêa·,- Coelho Cintra. 
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Siío succesaívamente sem debate a.pprova. 
àa.s as redacções ftaaes dos projeetos ns.14iB 
e 165 c, de 1899, para. serem enviados ao 
Senado. 

E' a.nnun!li&da.a. continuação da votnção do 
proje,cto n. 133, de 1899, com o parecer !obre 
as emendas olf,lrecidas para 2• di~cussií.o do 
projecton. 133, deste &nno. 11xnodo a des
peza. do Ministerto 11~ tnrJustria, VIação e 
Obras Publlcas p:1rn. o exorclcio de 1900 {2• 
discussão). 

E' an ounciada a vota('110 da seguinte emen
da sob n, 40: 

Accrescente-se onle convier: 
Art. Fica. o Governo autorizado a. contràcta.r 

a condu_!lção de malas do Correio a alugueis 
de pre1hos, til ntQ para esta· repartição, com o 
para a. dos Telegraphos,atéo período ma;>~:imo 
de tres a.nnos, dividindo a. quot:l. annual. 

Posta. a votos, é :~.pprovada a referida. 
emenda até as palavras malas (lo Correio, 
senao considerada prejudicada da.bi em de
ante a referida emenda at~ as p:l.lavras quota 
annual. 

O Sr. Presidente - Considero 
prejud.icada a seguinte emenda sob n. 41: 
Supprtma-se o art. 7• por in<lonstitucional e 
ferir as disposições do Regimento da Camara. 

O Sr. PauJa RaJD.oe (pela ordem) 
-Sr. Presidente, V. Et:. acaba de declarar 
pr:ejudíca~a a emenda sob o n. 41, que tem a 
mmba asstgnatura., não sei porque disposição 
votada anteriormente. 

A emenda pede a. suppre~ão de todo o 
art. 7° por conter disposições que attentam 
contra. a Constituição e contra. o Regimento 
da. Camara. · 

. A Commim;ão diz que, quanto á primeira 
parle, aquella que se .refere ao Re"'imento 
esta prejudicada, porque a Mesa não aceei~ 
tou o art. 7•; quanto áquella que attenta 
c~mtra disposição da. Constituição, diz que 
Slm, em relaçOO a. ta.es e taes disposições do 
art. 7•. 

Pergunto pois: o que é que a Camara. vae 
votar1 

O artigo tem 19 pa.ra.,"l'a.phos. 
E' este o esclarecimento que desejo que 

v. Ex:. me dê. . 

O Sr. Calogei~as (pela ordem)
Os fundamentos do parecer da Commissão 
foram os seguintes : 

A regimentalidade do art.~ 7• jã, tinha. sido 
sujeita~ á apreciação. de V. Ex. que, por de· 
cls.raçao expres~a, ma.rcou que só podia. inci
dir em censura regimental o paragrapho 

t'elativo ú modificação de quatlros. Este pa.ra
grapho foi retirarlo da discussíio. 

Quanto aos outros raragraphos, sobre os 
quaes ver3a. n crítica do honrado Deputado 
por Sa.nta. Catha.rina, taxa.n<lo·oe de regula· 
ment~~.res, devo diz~r quo elles representam 
tii.o sómente modificações de dísposfçOes exís· 
tentes em let. 

Sobre os paragraphos que a. Comtnissão 
n~ítou p:lr serem tlê car<~eter regimental, 
ena apresenta como sub emendas e propoz a 
retirada d~lles do corpo do artigo que V. Ex. 
su bmetteu a discussiio. 

O 8r. Presidente-Quanto á pri
meira parte, a Mesa. considerou -prejudh:a.da., 
em virtude da deeiEão que deu relativamente 
ao art. 7•, declarando por essa occasíão que 
as mais disposições do paragrapho e numeros 
desse artigo que não incidiam na disposição 
regimental, a. Mesa não tinha competeneia 
parti recusal-os,t!cando á Commissão verificar 
isso. 

Assim, quanto á. parte referente ao pessoal 
do Correio, a. Mesa decidiu considerando-a. 
anti-regimental e oã.o aceeitou a. emenda que 
lbe dizia respeito, 

Vou submetter á. votação da Camara a se
gunda parte. (Pausa prolongada,) 

Quanto aos paragraphos 12, 13, U, 15, e 
16 do art. 7•, a Commissão acceitou a emenda; 
por consegUinte, só ba que submettel-a a 
votos. 

O Sr. Enéas MarUns-Peço a. 
:pala ua pela. ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a. palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. Eneas Martins (pela. ot·
dem)-Sr. Presidente, parece que a decisão 
da Mesa, não acceita.ndo o artigo por incidir 
em disposição regimental, an:ecta. as dispo-
sições que se lhe seguem. · · 

Assim, não póde ser acceita. a a.utoriza;:ão. 
O SR. CALOGERAs-A decisão da Mesa não 

foi no sentido de supprimir o artigo todo. 
O SR. ENEAS MARTINs-Então essas dispo· 

sições todas serão votadas? 

O Sr. Presldent.e - A Mesa de
clarou que não acceitava o art. 7• por ser 
anti-regimental, mas as demais disposições-. 
paragraphos e numeras-cuja. mataria. não 
ineidisre na. disposicã.o regimental, a. Mesa 
não podia. recusa t-as, ficando a cargo da Com
missão verific.a.r isso. 

O Sr. Paula Ramos (pela ordem) 
-Creio que, pelo Regimento, a Mesa é a 
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competente para verificnr si uma. emenda 
qualquer, apx·esentada ao Orçamento, é ou 
não de caracter permanente, em um coso; em 
outro caso, si crea ou supprime vencimentos. 

Pergunto a V. Ex. e á. Camara aí a dis· 
posícão contida no§ 11 do artigo ora sub~ 
mettido á. consideração da Camara lÍ ou não 
uma medida de caracter permanente~ 

Pergunto a V. Ex. si essas medidas atten
tam ou niio o.ttentam flagrantemente contra 
disposiçõl:ls expres!a.s do Regimento~ 

Nessas condições, me parece que aMeM não 
póde submetter a votação medillas dessa 
natureza. 

O Sr. Calogern• (peU o1·dem)-Sr, 
Presidente, em relação ao que sejam medit1as 
permanente!!, a Camare., em votações succes· 
sivas, declarou que como taes não podem ser 
consideradas aquellas que constituem uma. 
autorização ao Governo na vigencia. da. lei. 

E' sob essa denomina.ção (lUB está subordi~ 
nado o complexo de medidas, constantes dos 
p&.l'agT&opbos e artigos citados. 
· o que tenho a dizer ao nobre Deputado por 

Santa Catharina, é que a medida. que elle 
julga IJermanente e contra. o voto da Camara 
e analoga a. muitas que aqui se teem votado. 

O Sr. Presidente- A Mesa não 
considera como medida de caracter perma· 
nente, como fez sentir em umas das sessões 
transactas, aquellas emendas que são for
muladas de modo a c-onstituir apenas uma 
autorização ao Governo, quEJ póde usar ou 
deixar de usar da mesma dentro do exercício. 

Portanto, 'VOU submetter á. conaidero.~;e.o da 
Camara. a ultima :pat•te da emenda. 

Posta a votos, é approva<la a segunda parte 
da. emenda sobre a qual 'l. Cotnmiseão emittiu 
o seguinte parecer:-quanto á. par·te incon
stitucional ella a.ffecta os ns. 12, 13, 14, 15, 
e 15 do art. 7.• 

E' a.nnunciada. a votação àa seguinte 
emenda n. 42, oJrerecida. pelo Sr. Pad1la Re-
zende: • 

.Art. 7 .• (Correjos): 
a)-SulJprima-:re o§ 1°, 
b)-Supprima.-se o § 2•, 
c)-,.Substitua-se o § 4• pelo seguinte: 

. Os processos dos concursos para amanuens~s 
e praticantes das arlministrações deverão ser 
approvados ~ela Directoria Geral, como as 
nomeações de~ se J;essoal, que serão feitas 
pelos administradores. 

d)-Supprimam-se do§ 5• os ns. 3° e 4•. 
e)-Ao n. 5 do§ 6>, aecrescentem·se as se-

guintes palavras: . 

Dentro do credito o.nnualmenta (listl'i· 
buido. 

f)-Ao n; 5 do § 7•, accrescante-se o se-
guinte: 

Ou por ter incorrido em pena díscíplíne.r. 
g)-Supprima-se o§ 10. 
h)-§ 11. Mantenha-se a. proposta. c1o Go· 

~erno. 

i)-§ 12. Substitua-se o final do parngra.Jlllo 
pelo seguinte; , 

E de 10 dias o prazo para aprosentaçã.o de 
recurso. 
.j}-§ 13. Accrescente-se depois da. palavra 

r.uspensão a. de-remocã.o. 

O Sr. Padua Rezende (pela 
ordem)-Em relação ao art. 7•, as conside
rações que cu teria. de fazer são aquellns que 
acabn de fazer o Hlustre Deputado Sr. Paula. 
Ramos e por não ter pedido a. suppressão em 
absoluto do art. 7" e ~;eus paragraphos foi que 
tratei de a,proveitar a yarte em que podia 
ser de vantagem a adopçao. 

considero a parte dos §§ I e 2, real
mente, como inconstitucional, leia; rnzão 
apresentad!l. pelo meu digno col!ega. Foram 
esses 011 motivos que me levaram a pedir a. 
suppressão desse paragrapho. 

Quanto aos 1lema.is, me parece que níio 
incidem nem contra as disJlOSições reg!men· 
taes, nem contra as disposições constitu
cions.es ; portanto, estou de accordo com a 
Commissão. Quanto aos demais paragra}lhos, 
são indiscutivelmente lnconstitucionaes e, 
porque, veem reforma.r por completo a. legiS· 
Jação postal. 

O Sr. Calogeras (peta 01·dem)
Sr. Pre~idente, as disposiçõell' que o nobre 
Deputado pelo 12° districto de Minas manda. 
supprímir são aquellas que procur$-m dar â, 
direcção suprema do servico postlll o caracter 
administrativo que deve ter e foram to
madas depois de longo estudo, feito de accordo 
com a administração, e representam o resul
tado da e:xperiencia -colbida. neose ramo de 
serviço; torna. em regra. geral aquíjlo que 
actualmente é a excepç.ão no regulamento e 
na. legisiacão postal. 

E' o que a Commi&ão tem a dizer, motivo 
por que a Commissão fundamentou seu voto 
contrario á emenda do nobre Deputado. 

São successivamente postas a votos e rejei· 
ta das as lettras a e b da. emenda n. 42, sup· 
1Jrimindo do art. 7• os ns. 1 e 2. 

E' a:pprovada. a seguinte emenda. r a. Com· 
missão, substitutiva da que foi otrerecida 
11elo Sr. Pad:ua Rezende e contida na lettra. c 
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dn omontlo. n . 42 (qu" ô dcr<lnra•la. prejuc.li
cau;l): 

Os procoaos dos cnncu r.~n~ pnra pl'aticiiJlt"-s 
rlas a.dministraçC-et t!ovoril.o ~r approvados 
pela. ~irectorla. geral. o por esta. serão feitas 
as nomeações deste!! funcclonarios, modlantc 
proposta dos a.r.lmini!tradc,res. 

E' annunciada a votaQão da pa.rte da emcm
da n. 42, contida na lettra d e supprimio•lo 
don. 6osns. 3e4. 

O 8r-. Caloget•a~Po (pela o1·dem) 
A Commissão acceita a. de n . 3, não nccettando 
e.den.4. 

Pede, portanto, que a votaçíto ~eja. feita 
por partes. 

Posta a. votos por ~rtes a lettra. d, é · a:p
provada na parte relativa ao n. 3 e rejei~
da na. parte relativa ao n. 4. 

Posta a votos,é rejeitada. a pn.rte da. emenda. 
contida na lettra e. 

E' appro?á.da a seguinte parte da. emenda. 
oontida. na le!tra f: 

Ao n. 5 do art. 7•, nccrescente-se o se
guinte:-Ou por ter lneorrido em pene. disci· 
plinar. 

Sã.o consideradas pr ejudica<Ja.s as parús 
da emenda n. 42 contidas nas 1ettras 1>, 
i e j, 

E' a.pprovada a. parte da emenda. contida 
na Jettra. g, supprimlndo o n. 10. 

E' approvada. a seguinte emenda sob o 
n. 43.: 

Ao art. 7•, n. 19, accresceuw-se generali· 
za.ndo: -Para as agenci;.s com renda. sufi\
ciente á. emissão de v ales até 200$000 , 

São successivamente postas a votos e r e
jeitadas as emendas sob ns. 44, 45, 4{1. 47,48 e 
49, send'l considerada prejudicada por votação 
antet"ior a de n. 50. 

São successivamente postas a votos e a.p
provadas as seguintes emendas sob ns. 51 
e 52: 

E' annunciadn. a vota.çã.o da. seguinte 
emenda sob n. 53: 

Ao art. J•, n . 9 (Fisca.li.Zaçã.o das estradas 
do ferro e emprezas): 

Em vez de 395: 307$-dig&-se: 390 :2(:10$000. 
Supprimindo-se as verbas pa.ra aluguel de 
escriptorlos ou depositas de algumas fisealita
ções, e reduzindo-se a 2:000$ a verba total 
pe.ra coneerva';ão do material da Estrada. de 
F'erro de Porto Alegre a Uruguayana., 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Os vencimentQs consignados neste 

orçamento pera os :fl.scaes de estradas de !erro 
e _emprezas . sómente serão pagos aos que ti
verem residencia fixa em algum ponto da.s 
estradas, lb.ado pelo Ministerio da Industria., 
ou junto ás obms das·empreza.s e mediante a 
apresentação de relatorios mcnsaes, dando 
conta do estado dos serviços fiscalizados. 

O Sr. Calogera& (pelaordem)-Esta 
emenda tem tl uas partes : 

A primeiro, relativa. ás verbas p :wa. a.lu· 
guel de es~riptorio ou deposit o de algumas 
ftscalizações de estradas de ferro ou emprezas, 
que tem parecer favora.vel; quanto á segunda., 
porém, a maioria da Commissão pronunciou
se contra; a. emenda. . 

Nestas condições, pois, pediria & V. Ex. 
que submettesse a votos por partes as dispo
sições contidas na emend~ 53. 

O S1· . Pre8idente -A emenda. con
tém duas partes , uma modificativa. e outra 
additiva. Pet•gunto ao nobre De-puta~o si o 
seu pedido versa. sobre a emenda apresentada 
ao art. r• n. 9 . 

O SR. CAI.OGER.AS-Não, senhor ; refere-se 
á. emenda n . 53. 

0 SR. PAULA. RAMOS-Peço a palavra pela 
()rdem. 

O SR. PRESIDE~TE-Tem a palavra o nobre 
Deputado. 

Ao art. 8' a.ccrescente-se depois da palavra 
telegra.pbista.s de 1• classe - e os de 2• e 
3' ; o mais como està. . 

O Sr. P a ula Rainos (peltt oràem) 
- Visivelmente ha duas emendas : uma que 
é referente á fiscalização de estra.das de 
ferro e emprezas, que tem parecer fe.vora
vel da Commissão, e outra que se refere a. 
vencimentos de empregados de fiscalizacã.o de 

Ao n. 9 (Fiscaliza.ção das estradas de ferro estradas .de ferro e emprezas, e esta tem 
e das emprezas}: parecer contr-ario da Commissão. Trata-se, 

Proposta do Governo •... .• .• 
Incluindo as emprezas meneie

nadas uo projecto .••.•.. . . . 

portanto, de duas emendas que v: Ex. só 
3-24:907$000 poderá submetter o. votos J!Or partes. 

80:400$000 O Sr. Pre sidente -E' o que ia 
--- --- fazer. 

Total.............. . .. 405:307$000 
E' submettida. a votos e approvada. a pri· 

·e não, <:omo J l'opõe a. Commissão,;395:307$000. meira parte da· emeJlda. r elativa ao art . I•' 
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n. 9, c rejeitada a 2a parte da me~ma. E' posta a votos o rnju!tad:~ ~ crnendrL 110b 
emenda contida no addítívo. n. ;,~,. 

E' annunciada a votação da seguinte E' annunciada a votação da. seguinte 
emenda sob n • 54 : emonda sob n • 56 : 

Ao n. 10 (Estrada de Ferro de S. Fran
cisco): 

Substitua-se pelo seguinte : 

I• divisão 

Pessoal. .................... . 
)lo. terial . .•........ , ........• 

2• divisão 

Pessoal do trafego .•••• , ••...• 
Material idem, •• , • , • , •• , • , ••• 

49:f20$000 
4:800$000 

54:420$000 

18:620$800 
1:000$000 -----

19:620$000 

Ao art. 1", u. 13-Accresccnte-se: 
RE st."Lbeleca·se a. quantia de 250: 000$, d(j 

que foi reduzida a verba para material de 
transportes e sobresa.lentes, para. ser appli· 
cada á aequisição de vagões de typo espe. 
cial, para transporte de minereos de pequeno 
valor. 

O Sr. Calogeras (pela ordem) -
A Commissão deve reformar o seu parecer 
em relacfio a. esta emenda ; depois de lavrado, 
teve commuoicação do director da. Estrada de 
Ferro Central de que a verba. a.hi consignada 
tornava-se inuispensa.vel para a. boa marcha. 
deste serviço. 

Nestas condições, peço a V. Ex. pa.ra. de· 
clara.r que o -parecer da Commissão é favol'a· 
vel a esta emenda. · Pessoal dos e~tações e paradas, 

Ma.terial idem, idem., .....•. , 
160:000$000 
20:000$000 Posta a votos. é approvada a. referida 
------ emenda sob o n. 56. 
180:000$000 

Pessoal de conducção de trens. 
Material idem Idem •.••• , • , •.. 

São successivamente postas a votos e ap-
85:250$000 provadas as seguintes emendas sob ns. 57, 58 
2:500$000 e 59. 

-s7:'7~ÕÕ Ao art. I•, n. 13~-Estrada. de Ferro Cen· 
uv.pv trai. 

Telegrapho •.•.•• , •.. , •.. • • • . 
Pessoal da locomoção .• • .• . ..• 
Material idem ....... , ..... . . . 

o mais como na proposta.. 

4:500$000 
19:820$000 
3:600$000 

23:420$000 

Posta a votos por partes, ê rejeitada 
quanto á J& divisão ; approvada na parte 
que consigna 18:62(·$800 }Jl!ol'a o :pessoal do 
trafego da. 2" divisão ; r ejeitada. na parte do 
material do trafego ; prejudicada na pa.rte 
que se refere ao pessoal dos estações e para
das ; rejeitada na. parte que se r etere ao 
material das mesma.s estações e paradas. 

E' submettida. a votos e rejeitada a se
guinte parte da emenda n. 54-Pessoal da 
conducção de t rens, 85:250$000. 

A parte relativa ao material, na. impor
tancia de 2:500$, está prejudicada pela vo
tação anterior. 

E' submettida a votos e rejeitada a. SP.guinte 
parte àa emenda rl. 54.-Telegrapho, 4:500$; 
pessoal õa locomoção, 19:820$; material 
idem, 3:600$000. 

E' submet t ida a votos e rejeitada. a se
guinte parte da emenda-o mais co:no na. 
proposta. 

Accrescente-se: E ' augmentada. de 100:000$ 
a dotação da 5• divisão para o estabelecimento 
de uma ofllcina. de injecção de dormentes, le· 
vada esta verba á. conta de capital. 

Art . I.• n. 20: - Resta.beleça.-se a. verba 
àa proposta. do Governo para as obras do 
porto da. Parahyha. 

A' rubrica 20'-0bras federa.es nos Estados. 
Consigne-se a verba de 178: 620$ para as 

obras do porto do Natal. 
E' posta a votos e rejeitada a emenda sob 

n. 60. 
E' approvada a seguinte emenda ~ob nu· 

mero ·6l: 
Accrescente-se: 
Fica o Governo autorizado a adquírii' as 

obras do porto do Ceará, liquidando todas as 
questões "Penden~s com a Ceará H.t.rbour 
Corpo1\ ttion, abrindo para esse fim os precisos 
creditas. 

E' annuncia.da. a. votação da seguinte 
emenda sob n. 6~: 

Accrescente·>e onde convier: 
Fica. per tencendo ao Estado do Ceará o 

açude do Quixa.dá., comprellendendo as obras 
e o material existentes, obrigand.o-~e o Go. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:37 +Página 14 de 22 

SESSÃO Jnt 10 OE OUTUBRO DB 18!)9 233 

verno tlo mosmo E;ta.rlo a concluir n con· 
~trucçii.o do rcset•va.torlo !l a executar os tra
balllos necesssríos para a irrigaçíi.o tia zona 
adjacente. 

O 8r. P1•esldente- Est.1. emendn 
não foi acceíta por ser de caracter perma
nente, entretanto a Commíssão apres<'lntou o 
seguinte substitutivo: 

Ao art. 1°, n. 20: 

p;mlgro:pho unico. Fica o Poder Exacut.ivo 
autot•í:;;ulo ~.~ conced!lr aos governos e~ta
dua~s que pretender<lm executar as obras de 
melhoramentos de l)ortos dos respl3ctivos Es
tados, ~egundo os planos approva,Jos ou que 
forem approvados pela Governo Federal, os 
favores constan tei:> deste a.I'tigo, independen
temente de concurrencia.. 

E' unnuncia.da a votação da seguinte emen
da sob o n, 66: 

Restabeleç;J.·Se a verba para as obras do · Acrescente-se onde convier: 
açude do Quixadá, 99:600$000. 

.. 
Onde convier: 
Art. Fica o Governo Federal autorizado a 

entrar em accordo com o governo do Estado 
do cea.rá., pa1•a o fim de lhe transferir o açude 
do Quixadá, comprehendendo as obras fl o 
ma.teria.l existentes, obl'igando-se o governo 
do mesmo Estado a concluir a construcção do 
re9ervatorio e a executar os trabalhos neces· 
sarios para a irrigação ua zona, adjacente. 

Posta. tt votos, é approvada a. referida 
ell)end!l. da Commissão, substitutiva da que 
fo1 oft'ereeida sob n. 62, que é considerada 
prejudicada. 

E' annunciada a. Vú h.ção da, seguinte emenda 
sob n. 53: 

Accrescente-sE!, onde convier: 
Fica o Governo autorizado a. abrir o credito 

de 31:162$007 para occorrer ao pagamento 
das dífferenças que em seus venc',mentos sof
fr$ram o~ c••nductor\>S de }a e 3• classes da 
Estrada. de Ferro Central do Brazil durante o 
e:x:ercic'o de 1897. 

O Sr. Sã Freire (pela ordem)
Parece que o parecer da Commissão não e 
contrario a esta emenda, todavia appello 
para o illustre relator, afim de que dê os 
esclarecimentos necessarios. 

O Sr. Calogerali!l (pela ordem) de· 
clara que a Commissão estudou a emenda e 
deu parecer favora.vel. 

0 SR. PRESIDENTE-O parecer da Commis
sã.o é o seguinte (Lê). 

O parecer não é explicito, entretanto o 
l'elator acaba. de declarar que a Commissão 
se pronunciou favoravelmente. 

Posta a votos, é approvada a referida 
emenda. sob n. 63. 

E' posta a. votos e rejeitada a emend11. sob 
11. 64. 

Ei appt>ovada a seguinte emenda sob o 
n. 65: 

O para.grapho unico do art. 19 redija-se 
assim: 

Cow~ra Y. VI 

Art. Fica o Poder Executívo autorizado a 
contractar, com quem maiores vantagens 
offerecer, em concurrencía. publica, mediante 
os favores dos decretos ns. 1. 746. de 13 de 
outubro de 1869, e 3.314, de IG de outubro de 
1886, as obras dos portos de Para.naguú. e 
Antonina, na babia de Paraoaguá, Estado do 
Paraná. 

Posta a. votos, é rejeitada a referida emenda 
sob o n. 66. 

O Sr. A.lencar Guimarãet!! 
(pela o1·dem) - Sr. Presidente, p3di a pala.· 
vra para. requerer verificação da votac;ão. 

Esta emenda é da natureza daquellas que 
absolutamente não trazem accrescímo de 
despeza e dema.ís a, Commissão não foi con
traria ao pensamento da emenda, pois reco· 
nhece que o Governoja estiL autorizado a 
fazer o mel nora menta dos portos por d is po
sições de lei, mas o pensamento da emenda é 
autorizar, na. vigencia. deste orçamento. o 
Gcverno a cham!l.r coneurrencia pal'a as o bras 
de me! hora.men to desse porto. 

Parece-m~ . portanto, que ella "Póde s~r 
a.cceita pela Camara sem contrariar o pensa· 
mento de ecooomia. 

Posta. de novo a votos, verifica-se que a. 
mesma emenda ~ob o n. 66 foi approvada. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda sob 
on. 67. 

E' annunciada. a votação lla emenda s~b o 
n. 68, olferacida. pelo Sr. NiloPeçanha. 

O Sr. Nilo Peçanba (pel:! ordem) 
-Sr. Presjdente, disciplinado e solidario 
com a Commi~são de Orçammto, requeiro a 
retirada. desta emenda.. 

E' con~edlda a retirada pedida pelo Sr. 
Nilo Peçanha. 

E' annundado. a votação da seg11inte 
emenda sob n. 69: 

Para ser collocacla onde convier: 
Fica o Goverl)o autorizado a despender até 

a quantia de 300:000$ com a. propa.ganda do 
coDsUmo do cufe no estrangeiro. 

30 
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Esta autorizacãi'J só se tornará clfectiva no 
caso em que os Estados oe S. Paulo, Minas, 
Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia con
corram para o mesmo fim, pelo menos com 
dous centesimos da. renda que arrecadarem 
do imposto de exportação de café, 

Posta a. votos, é rejeitada a referida emenda 
sob n. 69. 

O Sr. João Dantas Filho (pela 
ordem) requer yeritlcação da votação. 

Procedenrlo-se a verificação, reconbece·se 
ta rem votado a fa vrr 68 e contra 34 Srs. Depn· 
tados. 

O Sr. Pret!!ident.e-Nã.o ha nu
mero, vae-se proceder á chamada . 
Prooedendo~se, á chamada. verifil'.ll·Se te

rem-se ausentado os Srs. Fra.nci~co Gnrgel, 
Haroulano Bandeira, Pedro Pernambuco, 
Tosta, Tolentino dos Saritos, Jeronymo Mon
teiro, Oscar Godoy, Agostinho Vida.!, Rangel 
Pestana, Mayrink, La.mounier Godofredo, 
Eduardo Pimentel, Gabão C'J.rvolhal, Bueno 
de Andrada, Ovidio Abrantes, e Caracciolo. 

O Sr. Presidente-Responderam 
á chamada 105 Srs. Deputados. 

Não ha, portanto, numero p.ua se prose· 
guir nas votações. 

Pa.ssa.-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2" discússão 
do projecto n. 171 A, de 1899, com parecer 
sobre as emendas offerecidas para 2.• discussão 
do projecto n. 171, deste anno, fixando a. 
despeza do Mjnjsterio da Justiça e Negocios 
Interiores paPa o e:xercicio de 1900. 

Penl10rado em extremo por essa gentileza, 
guardará no seu coração, como umn. . das 
mais caras reminiscencías da sua passagem 
por este recinto, mnis este testemunho da 
consideração com qué tem sido honrado pela 
generosidade de seus collega$. 

Vae agora a.precíar por outro aspecto esse 
argumento de inopportunidade, unico , . c~H~lO 
tem dito. opposto até este momento, a 1dea 
revi sionista. 

Que é, na sua essencía c :ftgura. jurídica, 
um governo federativo pelo typo- Estctdo 
Federal, o typo architectado pela nossa 
Constituição 1 . . 

Não ó, evidentemente, uma. s1mples l1ga 
de Estados, pelos princípios e relacões de dj
reito internacioP.al, para fins de duraç~;to 
transitoria ; porque, além da permanenCla 
dos fins, da. pretendida indissolubilit!ade do 
laço federativo e da.s relações de direito pu· 
blico int~rno, em 8ubstituição das do dire~to 
internacionaL no Estado Federal uma soe 
indivisa na essencia é a i:Oberania e um SÓO 
Estado titular dessa soberania, posto que de
composta. esta. no seu exercício, como nos 
estados nnítarios, e composto o Estado, na. 
linguagem dos :publiclRtas, por entryu:em na 
composição desse Estado as collectlvldades, 
membros da Federação. 

Não é uma-Uniéfo Real, peló typo do im· 
perio da Austria-Hungria. ou do reino da 
Suecia.-Noruega; porque, nesta. fôrma de_ or
ganização política, os Estados são verdade1r0s 
Estados so~eranos e independentes, havendo 
apenas entre elle~ o vinc~lo perpetuo <!a 
identidade de pessoa phys1ca como orgao 
commum do Poder Executivo em cada Es· 
tado. · 

Não e uma- União Pessoal; porque esta 
orgaoização se caracteriza ~elo vinculo da 
participação, temporaria. a.qm, de uma mes
ma pessoa pbysica no apparelho goverl!-a· 
mental dos Estados; Estados soberanos e m· 

O Sr. Presidente-Tem a palavra dependentes, comona União Re~l. 
o Sr. Ampbilophio, Não é uma-Con{ede1·açáo de E~tado,-o 

typo mais antigo da Uniao Federativa, pra-
0 Sr. A.:m.philophio (continuando) ticado pelos Hebreus, pelos Gregos e pelos 

diz que, a.o entrar agora, na terceira e ul- Romanos, e que, tendo na idade média JlOl' 
tima parte deste seu longo discurso sobre o precursora a fórma feodal, fôra. desde ent~o 
assumpto da. revisão constitucional, assumpto utilizado pela Suissa, como ja mostrou, mars 
de que Be tem occupado por todo o tempo des- tarde pelas ProvinDias Neerlandezas, no se-

. tina.do, nas duas ultimas sessões, ao orca· culo passado pelas colonias ang!o·saxonias da 
menta ~m ~isDussão, seu pr~meiro de':er e j Amerira e, em nossos dias, vindo do passado, 
suas pr1meJ.ras palavras serao a maillfes- pela Allemanha até 1871. 
tação publica., que deve a Mesa e a seus hon· Não ê, por ttm, esse typo de União, especial 
rados ~ollagas:d~s sel!tim.entos de sua sincera de consolidação, que, por meio de tratados e 
e cordlal grat1dao, nao so peta attenção com leis especíaes das partes contra.cta.utes, 
que por todos tem sido ouvido, sinão ainda, transforma. em um só Estado simples, duas ou 

' .principalmente, pela d.istinc~ão de que foi mais collectividades políticas, soberanas até 
objecto, p~lo. consenso· )lenevolo d~ Camara, então, pelos precedentes da. lnglaterr~ ~ara 
sendo adm1tt1do a termmar o seu discurso na com a Escossia em 1707 e em relaçao a. Ir-
sessão de hoje. !anda em 1800. 
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Qua.l é. pois, n. característica juridi ca, o 
pt•ineipio basico desta fórma óe governo, não 
commum á outra or~ani2a.ção juridico-po
litica de fórmadiil'erente 1 No estudo e:xclu
siva.mentejurirlico desta organização, banido 
o elemento historico, variavel de especie a 
especie, encontra a analyse· factos que,con
siderados singularmente ou no seu conjuncto, 
possam e devam, pela sua estabilidade, uni
formidade e perpetuidade, constituir para 
eU& um CiLracteristico dift'erencial das outras 
fórmas de governo ~ 

E' dos que teem estudado a meditado seria
mente sobre este dífficil assumpto, consul
tando t\ respeito autol'idades do maior saber 
e com:petencia, entre os publicistas dos paizes 
estrangeiros que se regem por esia. fórma. ~e 
governo; e confessa. que, até este momento, 
não poude ainda apprehencl'er em que é quo 
se distingue, por um ou mais característicos 
proprios da especie, o organismo juridico-po
litioo de um Estado Feder"te do de um Es!l!do 
si11.ples de admlnistracão descentralizada., 

O que tem visto é que as tbeorias o. re
speito deste asEumpto, algumas asaás enge
nhosas, mas entre si contradictorias todas 
ellas, são quasi tantas quantos teem sido os 
publicistas que se teem empenhado no arduo 
commettimento de &$Signafar por esta fórma. 
de governo um ou mars caracteres exclusivos 
da. especie, influenciados mais ou menos 
todos elles pelo elemento estranho das tra
dições e suceessos politicos do processo de 
formação do Est~do Federa.!, que cada um 
tem tido em viata "Particularmente estudar, 

Das federações existentes, sómente o Bra, 
zil e o Me1ico não vieram de um precedente 
regimen de independencia. reciproca completa 
ou de confederações õ.e Estados, pelo meOGs ; 
e dahi é que vem a influencia e a. generali
zação des:êa genese bistorica, pelo precedente 
norte-americano, suisso, allemão ou argen~ 
tino, no estudo da materia pelo ~au aspecto 

· jurídico, considerando-se como exclusivos da 
et3I1Ecie caracteres que não se encontram, 
com e:treito, Do regimen de Estados entre 
si ligados, apenas pelas relações contra
ctuaes do dír~ito internacional, qual e e 
das confederações de Es.tados, mas que são 
compatíveis cçm a organi2ação dos Estados 
simples, de administração descentralizada, 
como nos está mostrando o systema da In
glaterra, Estado simples, no gc,verno de suas 
mais importantes colcnlas, as de responsible 
go1;ernmel'lt, e ccn:o e ainda o facto no· to
cante ás províncias autonornas éto iniperio 
da Austria.~Hungria , que é uma organização 
do typo UH-ião Real, como já disse. 

ComiJarado a uma Confederação de Estados, 
o Estado Federal apresenta, certamente, ca 
racte!es que não sa reproouzem naquella 

orgamzação. · · 

A &oberania, una e indivisa na sua. essen· 
cia e attributo exclusivo da. União, quando 
organizaaa esta, em Estado Federal, é mul· 
tipla na Confederação. de Estados, havendo 
nesta tantos Estados soberanos quantas fo· 
rem as nnidades ligadas entre si pelo vin
culo federativo internacionaL 

As relações que são decaracter contractual 
e de direito internacional entre os membros 
de uma Confederação de Eatados ~ão de co· 
ordenação, subordinação e de direito consti· 
tucional no organismo juridico-politico do 
Estado .Federa. I. 

O poder politico, que é um-jus proprium 
dos Estados Confederados, e, pelo cnntrn.río, 
um poder delegado pela União a personali
dades inferiores, no regimen juridico-politico 
do Estado Federa.!. 

Os CongreBlioe legislativos que, nas Conte
deraç~s ele Estados, são dietns ou assernb1éas 
de embaixadores, limitadas em sua. seção pelo 
re{e1'e11dum das potencias nelles repre
sentatlas, correspondem, no appa.relho gover• 
na mental do Estado Federal, ás Camaras le
gislatira.s, que representam a vontade e éon-
11ançu do :povo organizado na grande unidade 
collectiva. aífirmada -pelo proprio Estado Fe
deral. 

São attributos e poderes de soberania das 
unidades confederadas o direito de impedir 
uma dellas por si sô, contra o voto da. 
maioria, a revisão e modi:ficações do instru
mento do pacto federativo; o de a.nriullarem 
ellas as deliberações que, segundo o eriteriQ 
de cada Uillll, fl)rem tomadas em detrimento 
das clausulas daquelle pacto, pelo orgão 
central commum-a dieta ou a~sembléa dos re
IJresentantes dos Governos Confederadot~ ; o 
de executarem ellas mesmas, por ·funcciona
rios seus, as determinações do orgão CE>ntral 
commum ; o de scindirem, finalmente, o laço 
federativo, retirando-se da União quando 
assim lhes aprouver. E nenhum deSlies di
reitos pertence ã s collectiyidades inferiores 
do Estado Federal; e nenhum delles seria 
compatível, na verdade, com o regimen desta 
fórma de governo. 

Quanto aos direitos de guena, Iegacão e 
tratados dessa natureza política, direitos 
pelos quaes se affirroa, principalmente, a SO• 
berania dos Estados, nas relações do direito 
internacional, seria ocioso dizer que taes di
reitos absolutamente não IJertencem às perso
nalidades não soberanas do Estado Federal. 

Todas as Coostituições federa.~s são ex:pres~as 
e accordes nisso, ~endo a da Allemanha a 
unica que, no tocante ao direito de legação, 
faz ainda-uma pequena conces~ão aos Estados 
federados, mas ~em nenhum alcance :pratico, 
como declaram seus pro:prios :publícistas. 

Não dis!IÕe de tempo para um exame ana
lytico de cada um dos systemas com que os 
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mestres M.o tentado, cada qual com uma con
clu,ão ditf·Jrente dns dos outros, justificar, no 
organismo do Est:ll1o Federal, u ma caracte
ristica que o distinga dos E stados siruples 
ou tmitario~. de províncias dese0ntra.lizo.das 
ou autonomas; mas pede licença pa.rn, em 
todo o caso, rerJrir-se, mesmo su ccintamente, 
áquelle de taes systernas que, nor ser o de 
appat·encia mais justificada pelo~s tactos, foi 
tambcm o que até certo tempo tc~ye sua 
adbesão. 

Allúde ao systerna. que indica como a 
caract~rístico. da especie em frente do Estado 
unitario,o modo de fot·maçii.o do poder publico 
nacional no Esta<lo Fedet>al, na. p.:nte em que 
ao> Estados pa.rticulares ê conced ida, na 
qua.lida.de de orgã.o;; ria unída.rle s uperior, 
uma representação permanente e exclusiva
mel!te sua no Congresso Legislati\·o, pelo 
orga.o d~ uma. das Camaras, vindo a t er assim 
a.s collecti vidades fedaradas uma. intorferencia. 
essencial c ininte1•ru pta na ela.b..:ração das leis 
oacionaes. 

Pensa que este sysbmn, a ex(lmplo dos de
mais, não resi>ta a um exame de critic<t 
puramente jurídica, e se) Ee explica, no seu 
conceito, por uma c ·Jnfu~ão manifesta. do cri
teria historico com o Jurídico. 

O elemento historico-politico lbe é, certa-
- mente, favoravel , quer se tenha em vl.::ta. o 

Secado americano, o Conselho dos Estados 
&uisso ou o Bwulesrath allemuo; pois qu e 
esses orgãos federaes de ftmccões legisla.ti v as 

·as:ociadas a outras de nature~a administ ra
t iv-a .e judicia.ria, lemllram. com efl'eito, o 
pacto, pelo qual Estados, que eram unidades 
políticas independent~s e ~obera.nas, trans
format>am-se nas collectivi!lades de autono
mia limitada., que . hoje são, no appl:.relbo 
cJnstitucional do Estado Federal ; e, deste 
ponto de vista considerado o facto, este ex
pr ime um pensamento de protecção a ga
rantia aos direitos e prerogativa s constituc!o· 
naes de tuas collectividades, na. sua nova 
condição de dependeocia · e subordinação em 
face do Estado Federa l . 

Mas, si assim é pelo cri ter-io historico e 
político, pelo jurídico o que se apura. da 
leitura de todas a.s ConstitUiÇÕf:\S federa.es, e 
que e~s"' Camara representa tão directa e 
im tnediatamente a vontade geral da Nação 
quanto a outra Camara, a dos Deputados, 
assim cha.mada entre nós. A natureza das 
fuocções communs leg islativas das duas ca
maras não permitte ou tro conceito j urídico, 
e as attribuições de caracter administ1·at ívo 
e j udiciario, cspeciaes da Camara em questão, 
mais accentuam, no seu conceito, essa. ex
pressão de generalidade no fa.cto tla repre
sentação. 

De todas as Constituições federaes, a allemã 
é a unica. que prescreve aos membros da sua 

segunclot Camo.ra. o dever de se guiarem pelas 
i 11~trucções dcs governos dos Estados parti
cubra~ que os tiverem eleit o, cousa, entre~ 
tanto, positivamente vedada em texto ex
presso da Constituição Suissa., e da qual não 
se occupam as outras. 

Quanto ao processo da eleição para. essa 
Camal'a, reina a respeito not.avel variedo.rle 
entre as ditrerentes constituições, sendo, se
gundo umas, GS governos locaes competentes 
para a legislacão do p rocesso eleitoral r e
spectivo, ao passo que, no systema de outras, 
todo o processo eleíto~al, para uma romo para. 
a. outra Cama.ra, é da competcncia pri\•a.tiva. 
do Legislativo da União ; e a. mesma dis· 
cordancia se nota no tocante ao mecanismo 
do proccs:o eleitoral, ::;egundo a influencia 
mais ou menos duradoura do elemento bis
toJ•ico·politico do momento da. creação da 
instituição . 

~las nada se oppõe, e esta. é a. razão deci
siva de sua. divergencia com o aydtema, a 
que Estados simples e unitarios adoptem or
g<~nir..acão similar para uma de duas Camaras 
legislativas, sem que por isso venham elles a. 
perder a sua ~aracteristi~a juridíco·poli~ i~o; 
e innumeras sao, com e1Ie1to, ns constitu1çoes 
e leis eleitoraes de Estados uni ta rios, de fórma 
monarchica, que, na composição de um dos 
ramos do seu legislativo nacional, t eem ad· 
opt..'tdo o systema. das representa9ões esp~ci~es 
ele clasoes, pe<soas rnoraes ou C!rcumcr1pçoes 
territoriaes det erminadas. 

Lemurará. ainda que o Canadá, que, a des
peito de sua condição de colonia, rege-se por 
umu. a.dmiravel constituição federnl, ten, os 
seus senadores escolhidos pelo Execut ivo fe
deral, em nome da Rainha, sendo este o 
unico p·a.iz qu e tem sabido, no seu re(iimen 
de governo, conciliar as vantagens do vmculo 
federativo com o typo. parlamentarista, do 
governo da grande metr opole . 

Este systema seria finalmente, ainda 
quando plausível ou acceita.vel em outras or· 
ganizaQões federativas, positivam~nte repel· 
lido pelos textos do nosso jnstt>umento de 
Constituição federal, interpretados na. sua 
.lett ra e espír ito. 

Assim é que as eleições para as duas Ca.ma
ras entre no~ são sempre reguladas por leis fe· 
deraes, não Jlermittindo estas o systema dos 
mandatos imperat ivos ; assim é que nas de
líbera.c;ões do Congresso Feders.l,expressas no 
art . 34 da Constituição, todas de caracter 
geral, a participação de uma das Camar3.S 
nada. dilfere da da outra, salvo os casos do ini
ciativa úa dos Deputados; assim é que o voto 
de qualidade, nas deliberações do Senado,per
tence ao seu presidente, par:\. cuja eleição, 
como vice-presidente tia RepubHca, concorre 
a massa geral dos eleitores do paiz, sem dis
lincção de toc:llidade3; assim é que são de ca-
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ra.~ter geral todas as attribuições do Senado 
exorbitante da funcção legislativa, quer as 
administrativas, quer as judiciaria.s ; assim 
é que no processo das revisões coostitucio
naes nenhuma funcção ou poder especial per
tence ao Senado, com a exclusão da outra 
casa. legislativa, sendo este, comturlo, o as· 
sumpto gue mais deve interc:ssar a.os Estados 
particulares, pela eventualidade_ de ur_na_re
·forma restrictiva de sua autonomia e chreltos 
respectivos; a~sim é que rnpresentaçã:o íg_ual 
a dos Estados tem nes~a Camara. .o D1strteto 
Federal, que não é uma das personalidadf;ls 
membros da nos~a Federação. 

Dirá; por tlm, que a igualdade numerica 
da representação pMe ser interprela9-tt como 
medias de ordem ger~l e de pi'otecç~o espe
cial aos Estados menores ou menos populosos, 
Í"Ualdade não admiW.da pela Constituição 
a'hemã e que entre nós se poder' justificar 
pelo mesmo pensamento de conveniencia po
lítica e equida.de que deter!ll~uou, em rela
ção á nutra. Cama.r~, o mm1mo dos depll
tados a eleger por Estado. 

No tocante á thElOria. que lhe pareGeu por 
algum tempo a Ve!'dadeira na indic;lcio de 
um caracter especifico para. a. nossa fórma de 
governo, basta pois o pou~o qneaca.ba de op
por-lhe c que bem pouco e,na verdacle, com
paraclo 'ao desenvolvimento de que era. sus-
ceptível esta parte do seu discurso. _ 

Basta-lhe isso, porém, para. a conclusa.o a 
que pretendia chegar.; e _esta .c?nch[são. é.: 
que sí,cm uma orgamzaçao poht1ca de prmct
pios basicos já detlmti_valJ!ente consagrad?s 
pela autoridade da sC1enc1a e pela __ exper1~ 
encia. secular dos povos, urna rev1sao con
titucional, de neces~idade prov:ada, nunca 
dev<J se1• il!udida. em ~em causa JUsta protra
hida na sua realização, com maioria de ra.zã.o 
não devemo~. adiar a realizaçã-o <~a nossrt, 
que, além da evidencia dos motivos que a. 
justificam e reclamam e sem ca•1sa. justa até 
agora apresentada para o seu adiam~nto, 
terá por objecto uma Constitução que e, em 
grande parte, um producto da !JOfS!\ in~xpe
riencia e por campo de sua 3:cça.o uma ~o~ma 
de governo qne não tem a1nda defimhva
mente assentada a sua cara.cteristica nos do
mínios da sciencia. 

E tem por esta fórma desempenhado o en
cal'go que o trouxe â. trib~ua c~est~ vez, 9-ue 
será tambem a ultima, s1 motivo 1mprevJsto 
não lhe impuzer o coustran.,.imento de vir 
ainda. abusar à.a attenção in'àulgente de seus 
honratlos collegas, antes de expirado o pe
ríodo do seu mlllldato. 

Após trinta a.nnos de vi~a..publi~D., passados 
na magi$tra.tura, na admmJstraçao e ~o p_ar
lamento do seu paiz, retira-se_a.go~a a, Yld<\ 
privada, levando na sua con~Iel!-cta a seg~l
rança de havel' sempre servido a sua Patna 

com a maior dedicacão, no empanho de bem 
servír·lbe, intençõ~~s as mais l'ectas e hones· 
tidade nunca siquer suspeitarla, mas, ao mesmo 
tempo, na alma e no coração, a satlsraç~o 
inexprimivel de haver sido pela sua Patr1a 
galardoaúo com r.:Jcompensas e distincções 
incomparavelm.:mte superiores aos serviços 
que lhe prestou. 

Este o patrimonio imperecível, de va
lor ine.otimavel, que ha de legar a seus. fi. 
.Jbos, de p •r com a educação que, espera em 
Deus, ha dCl habilitai-os para EÓ contar!lm 
com o proprio esforço, na lucta pel~ yida. _ 

Na mo.gi~tratura como na adm1m~traçao, 
nesta, como na política, com o sentimento d_e. 
justiça i.dentitl.cou sua alma e toda. a sua li
berdade moral ; e si pelo calto votado a esse 
seutimeuto soJTreu. porventura, :~lgum des
..,.o;;to ou contrariedn<le. disso já não se lem
~ra agorn' lembrando-se somente de que a 
justiça r~ i sempre. em t.o•lo~ os sc)ls actos. o 
c yangelho d:t oU a conoCJ~ncm c a mspir}ldorn. 
irnmeüiata do s:·.u ~ro~edtmanto no servtço do 
ssu pfl.tz. 

E a seus collegas. que fica.Jll: tralm~h~ndo 
pelo bern da. Patria c seus de~tmos-, dm~: ~ 
Republica. està reita ; c. ou com e!la contJ. 
nuo.ramos um s& povo e uma ~0 na .. ~ionalidadn, 
ou sem ellD, seremos llestrcçog. ruínas apl!
nas, <le uma nacionalidade dissolvida. 

Mas a dissolução não virá. con~a em D~us, 
p•nquc. diz o orador.-da f~d!:ra.ç~, q~e 1des 
corrigir dos erros _da nossa mexpel:'le~c!a, fa. 
reis o factor ma1s voderoso da umdade da. 
Patria e da estabilidade de suas instituições. 
{Muilo bem; muito bem. O oradoJ" e "!Ji"1Jamente 
felicitado e alii'GÇcldO. ) 

O Sr. Rod1~igues Doria diz que 
será breve na justificação de suas emendas, 
não tão breve e economico quanto foi a illustre 
Commissão na impugna~ão dellos, a ponto de 
torn"ar-se incomprehensi vel, contraprodu
cente. e parecendo até não atten<ier bem· á 
mMeria das emendas, que fo1•am todas re-
cusadas. . . 

A primeir:J. emenda manlla. stlj):prtmtr a. 
disposição orç~mentaria que diminue a verba 
para preparadores. 

A Commissão diz que. havendo uma vaga 
na B·ahia, deve ser snpprimido o logar, e por 
isso não acceita a sua emenda. 

E' novo 1-Jal'::l o orador que os lagares 
de preparadores devem ser supprimidos 
tí. mediLla. que forem vagando ; esses .lo
garés, necessa.ri os_, são. pre~nchi~os .P?r con
curso ; os func10nar10s sao vlt ahc10s ; ba 
poucos d.ias to i nomeado um para u. F~culcla.~e 
de Menicína dest,t c,,pital, e na. Bahia estao 
aununcia.itdo a inscripçã.o para. um desses la-
gares. · 
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Pelas razões da Commissão o levado a 
crer que lla confusão neste ponto. Apresen
tou a emenda porque o prqjecto manda dimi
nuir de 3:600$, na verba. para prepnradores, 
e está. a.creditando que assim não se pôde 
augmentar para a Capital Federal e suppri
mír pt\ra a Bahia no pessoal determinado 
pelos estatutos, que sãc os mesmos para os 
dous estabelecimentos da mesma c;ühegoria. 

A segunda. emenda manda supprimir o 
n. 6, do art. 2',que autoriza o Governo a en
trar em accordo com os Estados para. trana-
1orir·lhes as Faculdades. O orador não se 
demora sobre esta emenda, porque em 1897 
teve occasião de aqui combater disposição S3-
melhante e em momento bem difficil para 
si, pois sobra o mesmo assumpto havia fal
lauo antes o illustrado Deputado por Per
nambuco o Sr. Dr. Martins Junior, com o 
ma.!or brilho e esgotando o assumpto, 

Aos apartes com que o honram, responde 
que falia como Deputado, mas sem esquecer 
que é roem bro da congregação da Faculdade 
de Medicina da Bahia. AchJ. o orador que 
essa. ameaça annualmente reproduzida nos 
orçamentos causa enfraquecimento :na im
portancia. e na força moral da congregação, 
considerados como farüos pesados á União, 
e si fallasse com a re.sponsabilidade indivi
dual de professor, diria que, considerando a 
medida de funestos effeitos para a instruc
Çãó superior do paiz, pedia que logo se re· 
solvesse esta questão. Era melhor do qile 
essa. constante ameaça um tanto deprimente 
e amesquinhadora para a congregação. O ora-

.. rlor não repisa mais este assumpto, mas com
bate-o convencido. Não conhece os inconve
nientes que tenham feito as Faculdades ao 
Jlaiz ; só conhece-lbe5 a utilidade e os Lencfi
cios. 

A terceira emenda manda substituir a dis
posição do n. 8 do a.rt. 2, pela au~ori
zação do Governo, para dar ás Faculdades de 
Direito o regimeu livre de que gozam as 
Faculdades de Medicina e de Engenharia.. 

Em primeiro logar não comprebende o 
orador que, devendo os est:J.tutos de todas as 
Faculdades estar u& accordo com o Codigo 
das disposições communs ã.s Faculdades da 
Republica, sendo o Codigo decretado sob o 
regimen livre, as I<'aculdades de Direito es
tejam (lebaixo d.o regimen obrigatorio. 

Impugnada a emenda, diz a CommisBão 
que não a acceita, por não achar conveniente 
que em lei de orçamento seja revogada a lei 
que reformou as Faculdades de Direito. 

Ora, não atteudeu a Commi~são evidente
mente ao motivo dado, que é inteir~menta 
contraproducente. 

Como é que pede a Commissão a mesma 
causa pa.ra as Faculdades de Medicina e de 
Jngenh;~ria ? O que a Commissão quer é au-

torização pa,ra o Governo rever os estatutos 
das Faculdades de Medicina e de Engenharia, 
para llar-1hes o regimen:obl'igatorio; o ora.dor 
propõe ,que elle faça a. revisão dos estatutos 
das Faculdades de Direito, dando-lhes o re· 
gimen livre, do qua.l é apologista. Si em 
orçamento se póde uma cousa., ta.mbem se 
póde a outra. 

Si a. opinião e o parecer do orador fossem 
ouvidos, aconselharia. que, unii'ormizado ore
gimen do ensino, no sentido, já se ;é, das 
opiniões uo orador, não fosi!Bo Governo atem, 
nii.o fizesse reforma. alguma.. 

De uns 12 a.nnos para cà, quasi que e.e re
J'ormas se contam por Ministroa do I·nterior; 
umas inexequiveis, como e. da Escola de In· 
genho.ritt em 1891 , outras que tizeram tal 
contradança no pessoal que bem a denomi
noud~ rJ,tnça maco.óra o illustre Sr. Dr. Ma
noel Vlctorino, em memorie. histories. que 
escreveu logo depois para. a Faculdade de 
Medicina da Ballia; e tudo isto quando as 
Faculda.des tiravam o melhor proveito da re
forma de 1879, si não est.é. enganado o orador, 

O orador acha muito cedo parQ. Ee avaliar 
do que póde dar a lei que rege as Faculdades, 
rerorma.das sempre de accordo com o modo 
de pensar de um professor do que ue uma 
lei amplamente discutida. 

O orador a.ttende á. observação d~• Mesa., 
de estar passa,Ja. a hora da ordem do dia, e 
deixa a tribuna conscio de que as suas emen
das não foram impugnadas, e não foram bem 
examinadas pela. illustre Commis.são. (M1-1ilo 
bem,) 

Fica a discussão adiada pela. hora. 
Passa.-l!'e á. hora destinada ao expediente. 

O S••. Eugenio Tourinho (sup-
plente r!e 4• secreta1·io) · procede à leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTÊ 

Officios: 
Do Sr. I• Secretario do Seriado. de 9 do 

corrente, communicaudo que, -tendo sido pu
blicada a resolução do Congres$o Nacional 
que proroga novamente a aetua.I sessão le
gislativa até o dia 2de novembro do corrente 
annc e saoccionada pelo Sr. Presidente da 
Republíca a que autoriza o Governo a abrir 
ao Ministerio das Relações Exteriores o cre· 
dí to de 96;946$911, para liquidar reclamações 
de diversas legaçõ~s estrangeiras pelo im
posto subre na.vios das re2p1mtivas nacionali
dades cobrado indevidamente pelos Estados 
de Pernambuco, Alagôas e Rio Grande do 
Norte, transmitte, para ser presente a esta 
Camara, um exemplar de cada um dos com
petentes autographos.-lnteirada. 
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Do mesmo senhor, de Igual data, commu· 

nic;mdo que nessa da ta o Senado euviou á 
sancçã.o presidencial os autographos do de· 
ereto do Congresso Nacional designando a. data 
da eleição para Deputado e para a renovação 
do terço do Senado e dando outras provi
dencie-s. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de hoje, communicando 
que, tendo sido sanccionado o decreto do ::on
gresso Nacional autorizando o Poder Exo
cutivo a transferir para. o Minlsterio da. Fa
zenda, o credito constante do n. 17 do 
art. 2", d(\ lei n. 5ô0, de 31 de dezembro de 
1898, transmilte um dos a.utographos a. esta. 
Camara.-Inteirade.. 

Do Ministe~io da. Guerra, de 9 do cor
rente, enviando os papeis em que J(s;} 
Fortunato da. Silva Pinto, conservadot• do 
ar·aenal cirurg-ico e gabinete odontologico do 
do Ho~pital Central do Exercito, pede, que os 
seus vencimentos sejam equiparados aos dos 
coneervadol'CS de gabinete da Faculdade de 
Medicina ou Museo Nacional .-A' Commissão 
de Orçamento. 

De Conselho Municipal do Dístricto Fe
deral, de hoje, satisf.azandoa requisição desta 
Ca.mara. noofficio n. 171 , !lo 13 de setembro 
:Rmlo. -A quem tez a requisição. (A Com

sponsahilida.dc do governo sohrc os attcnta
dos que s:~ projectam novo. mente no Estado 
de Matto Grosso contra. os seus correligio· 
narios politicos, não que csper;) providcDcias 
do Poder Executivo ou do Legislativo, mns 
para que a. opinião publica posso. ajuizar dos 
verdadeiros responsaveís p elos crimlls alli 
praticados. 

Tudo ))arecG 1ndica1' qu~ o Sr. Presidente 
da. Republica catá. no firme proposito de negar 
ao povo ma.tto-grossense o gozo daquellcs 
direito;; que entre os povos civilizados con
stituem a css:mcia c a base das suas ínsti· 
tuiçu !l?. 

Na justiça. federal que, durante longo 
tnmp~. esteve acephalo. e no período da mais 
alta gravidr.dc, vemos S. Ex. nomear juiz 
seccional o Dr. Clímaco do Espirit.o Santo, 
Domeação que é logo depois cassada, porque o 
nomeado foi visto no Senado em P.alestm 
com os Senadores Azoredo o Aqmlino do 
Amaral. 

Este facto demonstra (\xuborantemonte 
que o Sr. Presideute da Repuhlíca não quiz 
nomear um juiz independente, mas que 
pudesse alli ser instrumen to da politica. do 
Sr. MiDistro da. Fazenda. 

Mr.s , si a independencia. do Poder Judi
cia.rio em um regimen de. separação de po
d2res como é o adaptado pels. nossa Constimissão de Fazenda.} 

Fica.m sobre a. Mesa, ate ulterior 
ção, os seguintes 

delibera.- tuiçã.o, é umn. ga.rao.tia. pa;ra. o regular func-
cionamento do rcgimen, não se comprehcud& 
como s. Ex. pratique actos desta natureza, 
que só ped.Jm acarretar o deturpamento das 
instituicões, tornando o Poder Executivo o 
supremo arbitro dos desUnas deste paiz, cen· . 

PROJECTOS 

O Congresso Na<:iona.l decreta.: 
Art. 1.• Ficam equipara.'.los os vencimentos 

do sub-secretario e doe amanuenses da Escol<\ 
Polytec:hnic.a. da Capita.l Feder:-..1 aos dos em· 
p regados de igual ca.thegoria das Faculdades 
d e Medicina e de Direito da. União. 

Art. 2.• Revogam-se as tlisposic:l'~s em con
trario. 

Sala das sessões, 10 de outubro de 1899.
Henrigue V,r;:. - &\ Freil·e. - Timotheo da 
Cosca.-jJ[onteiro de Bar1·os.-LeoneZ Filho , 
p ,w,lw, Rezende. - Jil!laro BotelJu;. - Auguslo 
de V CJSCOncellos . -Gonçalves R .mws. 

tralizanc!o em suas mãos as attribuiçõos dos 
demais poder es. 

O fac lo já. está produzindo as sua.s funestas 
conscqu·~ncias, pois o Dr. ManQcl M.urtinho, 
Ministro do Supremo TribUDa.l Federal, 
tendo-se arvorado em cheio político de Ma.tto 
Grosso com a prQt~cção do Sr. Ministro da 
Fazenda n do SI'. Pr11sidonte da Repu· 
bliea, logo que o tribunal de que taz 
parte concedeu ordem para. comparecimento 
dos pacientes, telegraphou par[!. Cuyabá 
ordenando que só remettessem os detentos 
de}lOis da 'Pronuncia, no intuito de burlar o 
habtHs-carpus, e () Cacto e que o vapor ilemo-

1 rou-se ainda. quatro dias em Cuyabâ. e dalli 
O Congresso Naci(lna resolve: . pa1·tíra em setembro sem trazer as pessoas a 
Att. !.• O dirrctor do Pombal Militat• sei'á que se r eferia a ordem do tribunal. · 

um official subalterno ou capitão efiectívo, de Todas as violencias praticadas em Matto 
qualquer corpo ou ar·ma do exercito . Grosso contra. os cor religionarios do senador 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em Ponee obedecem unicamen te ao intuito de 
contrario. afasta.l·os do Estado, àfim de terem o campo 

Sala das sessões, lO de outubro de 1899.- livre nas proximas eleições feáeraes. 
A rtltur Pci:x:Gto. Matto Grosso já é uma t erra conquistada, 

. onde os nossos Ceei! Rhodes pretendem esta· 
O 81.~. Luiz Adolpho vem ú trí-l belecer as súas tendas, para ~ua exptoraéão 

buna. charna.r a. a.ttcnção dos que teem a re- definitiva, 
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Na cba.pa da Dcputadc,s federnes figuram terminar o seu discurso , limitou-se a dizer 
o Dr. Benedicto d~ Souza., genro do Dr. Ma- que appellava da primeira para a segunda. 
noel Murt'nho, e o major Castilho Jacqucs, del1bernção da Cama.ra sobre o a.~sumpto. 
genro do o-eneral Mallet. que fica assim re· Vae eutra.r na. segunda par te da sua ora.~ão 
compensado do auxilio effica.z que pr estou no de refutaçã.o ao discurso do nobre Deputado 
attentado contl•a o governo do Es tado. pela Bahia o Sr. Seabra-, pois que, em do~s 

E é para esses arranjos <le famil!a_ que se or~ãos da imprensa de modo diverso é publl .. 
convulsiona. um E$tado, que ~e sltta uma cano o discurso a. que responde; vae raspou
cidade e que em pleno r egímen fedGrativo se der ao que é publicado na Imp,·et~$a por 
da ao paiz o triste espectaculo conhec1do ~ob parecer-lhe authentico, pelo annuncio previo 
o nome de ca::o de Mattn Grosso ! feito ne~se orgão de publicidade. A a, partes do 

Declara que ha em Cuyabã. a.bsolu~a. falta Sr. Seabra, diz q11e lhe é indUierente guiar-sl 
de garantia para. todos aquelJes que nao com- pela publicação do Jornal do Cumme,·cio ou da. 
mun<>a.m as idéas do Sr. Mm1s tr o da Fnzenda., Im.pmi$0.; cíngir-se·ha as not(LS que t omou. 
e que essa situação perigosi~sima obedece cer- Lê a mensagem do Governador da Bahia., diri
tamente ás instrucções daqui emanadas, cujo gída ao Congresso Estadual a 7 de abril, no 
fito é obrigar os homens ma is influentes do top ico referente á questão da navegação <.lo 
partido a. afastarem-se do Estado. _ s. Francisco e seus amuentes. e no qual .o 

Basta di1..er que ao Senador Ponce 101 Governador dá conta á represen taç;"io es tadual 
enviado um proprio até S. Luiz de Co.cer es, de haver tornado o Estado accionlsta. da 
com o convite para r etirar se do Estado em empreza, adquirido vap ores e lancha e en. 
um vapor fretado pela CompallllJa Matte tra<lo em accordo com a d irectoriada empreza 
l.arangeira, que iria espera i-o nu. contluenc1a successora da que então se achava. Lê esse 
do Paraguay com o S. Loocenço. _ 1 topico, para mostrar que o Governador não 

Não accedenclo o Senador. Poncc a esta 1m- diz como nem de quem houve o Estado taes 
posição, partiu para. Cuya.ba, onde se ochava acções • 
. ~ua família. e onde tem importantes _mteress~s Passa a estudar o a.ccordo celebrado entre o 
commerciaes a zel.ar e abi:quatro d1as dep01s Governo do Estado e a Empl'eza. de Viação do 
da sua chegada ,fm aggred1do pelo polaco Ra- Brazil para a. navegação dos a11luen tes do 
mon. S. Franci~co. cujas clausulas a.nalysa e com-

O vapor da Companhia ~a.tte La.rano$'eira. menta, para ·censurar o acto do Governo, que 
que havia. chegado ~ Cuy~ba dnll~ pat•ttra a. lhe parece lesivo aos interesses do Estado, 
30 do mez passado. 1sto e , um d1a antes do por ter o Governador dado material e vapor~s 
attentado, que tudo faz crer estava de ante- á empreza, sem nada rec~ber em troca , a nao 
mão preparado. ser li teducção de oitenta contos para qua -

Yae ler á Camara. Ull! telegramma. de renta d~~ subvenção annual. Diz que o Gover
Cuyabi que dá noticia de novos a.ttentados na dor da. Bahia não J:Ossue acções da em preza, 
que se premeditam contra os presos que t~em segundo o relataria do Thesouro. do qual con
de seguir no p(,quete pr estes a _ ~en::ar stam, entretanto, as acções de outras compa
aquella ca:pitat e f~l-o para. responsa.?;hza.r o nhias de que é o Estado possuidor. Lê os 
governo do Prestdente da. Repubhca. por _ A.nm es da. camar:.1 ; pa.ra mostrar que taes 
qualquer violencia que venha ~er contra eUes acções foram adquiridas por variOI! Deputados 
commettida · federaes e outros cidadãos, e que então se . 

apurou que SS. EEx. não haviam entrado 
com dinheiro pa.ra. adquiril-as. Assegu ra que 
o Estado nada lucrou com tal negocio. Acre
dita. ter provado com documeutos otflciaes a. 
segunda parte do seu discurso. 

«Cuya.bá, 30 de setembrode 1899. 
-tSenador Azeredo.-Propalam que farão se

guir sómente os presos que fort~m pronun
ciados affirmando que o Supremo Tribunal 
não confirmará o habeas-corpus . Correm m
sistentes boatos de planos sinistros no trujecto 
dos presos para Corumbá. Depois dos factos 
occorridos, tudo faz crer. 

Consulte e providencie.Responda.-Ponce.» 

O Sr. Leovigildo Fi.lgueir~s 
recapitula ligeiramente o que d1~s~ na. sessao 
anterior e lamenta. ter de soilcttar a. sua 
inscripçã.o pal'a proseguir amanhã . pelo 
a deantado da ~ora em que sobe á tr ibuna., 
por haver cedido a pre~llnncia ao nobre 
Deputado por .Matto Grosso. Recorda qne, ao 

Achanrlo-se a hora adeantada, pede o orador 
que a Mesa o inscrev<~. para o expediente de 
amanhã. 

O §r. Presidente- Nã.o havendo 
nada. mais a. tratar. Clesigno para amauhã n, 
seguinte ordem do dia: 

1> parte, (até ús 2 horas, ou antes) : 

Cont iilU[,ç.ão !la. votaçiio do projecto n. 133, 
de 1899, com o parecer sobre as emendas otl'e
reci~as para a 2• discussão do pro.iecto n . 133, 
deste anno, fixando a. despeza do Ministerio 
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na Industria, Viação e Obras Publicas para Discussão unica do projecto n. i88 •. de 
o exet•cicio tl€1 1900 (2• diSCl1SSão) ; 1899, autorizando o Poder Executivo a con• 
Vo~o do projei:to n. 111, de 18119, esta.- ceder ao 1° otncial a<klido da Secretaria da. 

belecendo o processo de arrecadação dos im· lntlustria , Vlacão e Obras Publicas, Antonio 
postos de consumo (2• discus~ão) ; Manoel Xavier Bittencourt, um anno de li· 

g .. di;;cussão do projecto n . 144 B, de 1899, cença com ordenado, pa.ra tratar de sua. 
com parecer sobre as emendas ofl'erecida.s para. saude onde lhe convier; 
3• discuseão do projecto n. 144, d~ste &ono, Discu!são uoica do proj~cto n . 195, de 
que fixa a. despeza do Ministerio d<1 Fazenda 1899, autorizando o Poder Executivo a coa
para 1900 ; ceder um a.nno de licença. co.ra. o re!>pectivo 

3" discussão do projecto n . 110 B, de 1899, oroeoado ao praticante effectivo da &gP.ncia. 
com parecer sobre as emendas oJrerecidae do Correio da esta9ão central da. Estrada. de 
pa.ra 3• discussão do projecto n. 110. do cm:- Ferro Central do Brazil, João das Chagas 
rente a.-ono, que orça a. receita geral da Repu· Rosa JuoiOI', para tratar de sua. sa.ude; 
blica para 0 exercício de 1900; 3• discussão do projecto n. 138 A, de 1899, 

2" discussão co projecto n. 82, de 1896, re. declarando livres do pagamen~ de qua.9s
organizando o Poder Judiciario no Distrieto qaer direitos Da Alfandega. d& Capital Fe· 
Federa!, e dando outras providencias ; deral ou na de Santos og volumes que con~ 

Discussão unica do prolecto n. 170 A, de teem um regulador publiro destinado á torre 
• <!.a matriz de Uberaba ; · 

1899, com parecer sobre emenda offerecida. na. Discussão unica. do projecto n. 130 A, de 
2• discussão do projecto n. 170, deste a.nno, 1899, com parecer sobre as emendas oi'fere
que fixa os vencimentos de alguns funcciona- cidas na. 2• discussão do -projecto n . 130, deste 
rios da Directoria Geral de Saude Publica. e nnno, autoriza;ndo 0 Poder Executivo a abrir 
crea. alguns logares na mesma repart ição ; ao Minlsterio da Guerra o credito extraordi• 

Discussão unica do projeeto n. 27 B, de oa.rio da. somma nooessaria para pagar ao 
1899, com pareceres sobre as emendas otrere- cai>itã.o de fragata Alfredo Augusto de Lima 
cidas na 2" discussão do projecto n. 27, deste Barros, capitão~tenente João Maximiliano 
anno, que autoriza o Govern9 a reintegrar no Algermon Sydney Shieffier , major Alexandre 
serviço activo da armada, com a. patente de Carlos Barrote e 1• tenente da. armada Tlfi 
vice·almiran te, sem prejuizo do respectivo mislocles Nogueira Sa;vio os vencimentos in· 
quadro, o vice~atmirante reformado Arthur tegraes que deixaram de receber 1;1o periodo 
Jaceguay; comprehendido entre a data de suas demür~ 

Discussão unica. do parecer n . 83, de 1896, sões de profegsores do Collegio M~litar e a. de 
indeferindo o requerimento em que D. Bel- suas r eintegrações; . 
mira Amalia do Valle Brito, mãe e curadora Discussão unlca do projecto n. 162, de ISW, 
de Luiz José de Brito, telegraphists. de 2• classe concedendo à viuva. do jurisconsu.lto e ex· 
da Estrada. de Ferro Central do Brazil, pede Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensãA 
um anno de licença com ven~imentos em seu mensal de 500$000; 
favor, para poder tratar de sua saude; 2' discussão do projecto n . 156, de 1899, 

2a discussão do projecto n. 154, de 1899, concedendo a Lourenço da. Silva e Oliveira, 
autorizando o Governo a garantir ao Banco ou I. empreza que organizar, o diréíto de 
Predial dos Eml?regados Publicos, que nesta construir em uma das ilhas do littoral desta 
·capital fôr orgamzado pelos cidadãos coronel· cidade um trapiche destinado a receber, du
Joaquim Silverio de Azevedo Pimentel e rante 30 annos, in1iamma.veis, explosivos e 
Francisco Geoelicio Lopes de Araujo, sem corrosivos, nos termos da proposta qu&"apre
onus algum para os cofres publicas, a impor- sentou. 
tancia convencionada como prestação mensal · · . 
para amort izaçiio de debito contrahido -pel9 2• parte (ás 2 horas ou antes) : 
mutuario, sendo esta consignação descontada Continuação da 2~ discussão do project.Q 
na respe~tiva folha do pagamento, pela. re- n . 171 A; de 1899, com parecer sobre as 
lJartição competente desta capital oti dos e mendas otierecidas para 2' discussão do pro· 
Estados; jecto n . 171, deste anno, fixando a despeza 

2.> discuss:io do projecto n. 131 A, de 1899, do Ministerio da Justiça e Negocias Interiores 
autorizando o Governo a rever os decretos para 0 exerclclo de 1900. 
que privaram das patentes de officia.es hono·. Levánta-se a sessão às 5 horas e i5 riÍin.utoli 
rarios do exercito varios ciuadãoo distin· da tatde. 
guidos corn taes honras, por serviços presta,-
llos â. Republica, para o 11m de reintegra.l-os 
nos postos e honras r espectivos, uma vez qt1e 
sobre elles não tenhà recahido pena por crime 
commum ou político ; 

C:unar:~ V. VI 
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Pre~idmcia do~ Sr•. 1'a.:: de Melln (Presidente), 
Angelo Nelo (4" w:retari~), !Cu:t,mio :l'ouri
nho (supplente do 4" secreta1·io) e Angelo 
Neto (4• secretario) 

Ao meio-dia. procede-se á chama,la, á qu.a.l 
respondem os S1·s. Vaz de Multo, Julio de 
MeHo, Carlos de Novao:>, Heredia de Sa. ,\ o gelo 

• Neto, Eugenio Tourinh0, Augusto Montcnc
gro, Luiz Domingues, Viv~irns, Guedelba 
Mourão, E1ual'do de Bem3do, Anizio de 
Abreu. Henrique Valladares, Pedro Borges, 
Francisco Sá, Frederico Borges, Tavares de 
Lyra, Francisco Gurgel, El(>Y de S!;uza, Trin· 
dade, Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, 
Affonso Cost~. Cornelio da. Fons•lr.a. Jo.'\o de 
Siqueira, Petlro Pernambuco, Sellbm, Mil ton, 
Franci~co Sodré, Manuel Caetano, Ada!berto 
Guimarães, Marcolirro Moura, Au~usto de 
Vasconcellos. Alves de Brito, Leonel Loreti , 
Silva Castro, Deocleciano de Souza. Caloge
ras, João Luiz, Gonca.lves Ramos. Henrtque 
Vaz, Francisco Veiga, AHredo Pinto, Alvaro 
Botelho, Leonel Filho, Rodolpbo Abreu, Ar· 
thur Torres, EduMdo Pimentel, Olegario 
Ma.ciel, Galeão Carvalhal, Luiz Flacqucr, 
Bueno de Andrada, Elias Fausto, Ce~ario de 
Freitas, Alt'redo El!is, Paulino Carlos, Alv<s 
de Castro, Luiz Atlo!pbo; Caracciolo, Alencar 
Guimarães, Brazilio da Luz, Paula Ramos, 
Frauci~co Tolentino, P edro Ferreira, Diogo 
Fortuna, Vespasiano ele Albuquerque e Cu.s
siano do Nascimento. 

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

pada. os Srs. Urbano San-tos, Silva Mariz. Sil
verio N~ry, Carlos Marcellino, Pedro Cher· 
mont, Tbeotonio de Brito, Serzerlello Corréas, 
Matta Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias, 
Martins, Jo3é Avelino, Marinho M Andrade, 
José Peregrino, Coelho Lisboa, Appolonio Ze· 
na.yd_es, Herculauo Banr1eira, João Yi~ira, 
Pere1ra de Lyra. Martins Junior, Ro()ha Ca
>s.Icante,Euclides Malta,AraujoGóes,Olympio 
Campos, Jayme Villas Boas, Aristides de 
Queiroz, Paranhos .Mont enegro, Dionysio Cer
queira, Torquato Moreira,Belisario de Souza, 
Fonseca Portella, Erico Coelho, Ernesto Bra· 
zilio, Julio Santos, Ba.rros Franco Junior, Ur· 
bano Marcondes, Campolina, Ildetonso Alvim, 
Carvalho Mourão, Jacob da. Paixão, Octa.
viano de Brito, Ferreira. Piras, Antonio Za· 
cbaria"S, Telles de Menezes, Theotonio de 
Magalhães, Matta ~1achado, Nog11eira Ju. 
nior, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Lamartine, Alvares Rubião, Doroingues de 
Castro, Dino Bueno. Oliveira. Braga, Gustavo 
eodoy, Adolpho Gordo, Cincinato Braga, Ar· 
thur Diederichsen, Rodolpho MiTa.nda , Leo· 

poluo Jar,Jim, Mello Rl"go, Lauro Miiller, 
Plínio Ca~ntlo, A PP" rido Marienso. Fl'<HWÍR<:O 
Alcncclstro, Aureliauo IlarLosa e Py Ct't'~po . 

E sem cau;a os Sro. Fe lisbe llo Freire , Ro
drigues Lima,Pinheiro .J unior, Hn.ul Barroso, 
Agostinho Vida!, Pau\ino de Souza J unior, 
Antero Botelho, Costa Junior e Campos 
C&rtier. 

E' Ji,Ja. e sem rleba.te approvnda a acta da 
sessão antecedente • 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

O S1•. President;e- Não ltavenrlo 
numero legal para se procedet• ;i s vot..'"lç~s 
das materias co11.stantes da ordem do dia., 
passa-se á. materia em rliscus~ão. 

E ' annunciada a continuação da. 3• disc\15-
são do projecto n . 144 B, de 1899, com o pa
recer sobre as emenda'> oJierecidas para 3• 
di~cus;;ão tlo projecto n. 144, deste a nuo, 
que lixa a despew. do Ministerio da Fazeada 
p ara. 1900. 

-~O I!!! r. Presiden~e- Tem a palavra 
o Sr. Galeão Car\·alhal. 

O !!Ir. Galeão Ca1•valbal vem 
á tribuna dis~utir o Ot·çam"nto do. Fuzenrla 
para impugnar duas emendas apresentadas 
pelo Sr. Augusto Montenegro, sendo que uma 
se retere a uma autorização coa!eriaa ao Go· 
vcrno para vendas de proprios naciouaeg e 
outra trata tambem de uma a.u torim(;ào com· 
mettida ao Poder Executivo para liquidar os 
debitos de todas as especies a que os bancos 
estão obrigados para. com o Th~~ouro, sub· 
mettendo a di vida de bonus do Banco da IVlpU· 
blica elo Bt·azil ao regimen da divida geral, 
devendo neste caso fixar prazo para a r espe
ctiva amortização, ou liquidai-a em dinheiro, 
nas condições iodicadas. O orador quer ser 
coherente com s nas ideas, quer defender us 
causas constitucionaes me:;mo q ua ndo comba· 
tidas pela vonta(le omnipotente do Sr . Pl'e
sidente da H.epubl ica. o seu procedimento 
mede-se pelo interesse nacional, e no camiaho 
que se tr-açou não esmorecerá ; tem cora
gem bastante p;.tra. fica.r fiel aos seus ideaes . 
Por isso chama. a a.ttenção da Camara para 
as emennas sobre a a lienação do3 :propl.'ios 
naciono.es. . 

O art. 64 paragl'apho uuico da Constitui
ção Federal é exprasso: 

«Os proprios m:l~ionaes que não rorern ne
cessa.rws ao serviço da Uuiã.o, passarão ao 
domínio dos Estados em que estiverem si
tuados, }> 

Não ha nada mais preeisoe mais evidente. 
Parece, porém, que a Camara e o Governo 
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não quc,rem eotendcr o portu;.;uez di.< Cu1.~t:· 
tuição. 

A prova mais evirlenle de que os r•rnp·ios 
nacionaes não ~ã,o nccc>safios á. t:u iilo, f ·Etll 

no itnnuncio de sua venda ; quem precisa de 
um objecto não o Y(lnde. 

Tra'tando da bypotbese de ser legal a alie
nação, não vê motivo para qne l1aja uma in· 
tenção pa..-ra com os Eetados e os municípios, 
pois que a concurrencla publica é uma me
dida de moralidade: serve para salva1• a re· 
sponsu.bilidade do Governo ; não é licito, por· 
t anto, a este abrir umu. excepçã.o. Assim, cn· 
t ende o orador que é inconveniE>ntissirno que 
a venda de proprios nacionaes poes~ ser feita 
em Estados e municípios, independente ll.e 
concurrencia. 

Passando ao estudo de outras emendas. 
chama. a attenção da Cama.ra para. alguns 
dados do rela.torio do Dr. Joaquim Murtinho 
sobre emissõe> de papel-moeda, assum !}to de 
magna importancia para o brazileiro, ma.xlme 
no regimen actual. 

o Sr. Presidente da Republka denunciou 
ao paiz, ao povo, uma irregularidade qua.l
q uer nas nossas emissões ; S. Ex. fallou em 
mysterio que cercava as emissões. Ara.
mam e a nação precisam cor;heeer estes 
mysterios. Ha.verá emissão clandestina, ha
verâ. emissão íllegal e criminosa 1 

O que se verifica, salvo engano ou erro, 
e que ba em circulação mais papel-moeda. do 
que o accusndo pelo Sr. Ministro da. Fazenda. 

E' assim que S. Ex. diz que que em agosto 
estava em circulação a somma de i35.759:000$, 
ao passo que pelos meios ortlcJaes o orador 
encontra somma muito maior_ 

Analysando. o movimento das emisSÕes, 
chega ao seguinte resultado : emissão b~n
caria a cargo do Ooverno, 340.714:370$; 
emissão do Ooverno ate o fim de 18Q5, 
337.000:000$; emissão em 1898 para .,m
prestimo a<J Banco da Republica, 35.0CJ:OOO$, 
somma.udo tudo 867.000: 000$, fôra os que· 
brados. 

Abatendo-se 40.000:000$, mais ou menos, 
que foram incinerados, ha. uma circular;.ão 
de papàl-moeda. de curso forçado de mais de 
820.000:000$000. 

O orador ignorava inteiramente a emissão 
de 75.000:000$, em 189i, bem como a de 
35_000:000$, em !898, para emprestimo ao 
Banco da Republica. Torna s_a.lien~e a causa. 
primordial da baixa. do cambio, nao vendo, 
para explicai." esse descalabro, sinão a enxur· 
ra.da de papel-moeda. que sob varlos pretextos 
inunda o paiz. 

o orador estuda o regimen das leis de O ue 
dezembro de 1896 e 23 de setembro de 1893, e 
pergunta si na regencia da lei-de 9 de dezem· 
bro de 1896, que tirou ao Banco da Republie& 
a faculdade emissora, era licito usar-ae da 

>'~li ss.i o pn ra se elfectuur um E-mprestimo ao 
•: .e-mo b.,.nco. 

Tt•rmina declurando·se ce>ntra.r-io bs cmen· 
d:.s do t·e!u.tor do projecto <lo Orçauu:mto úa 
l'i\zenda. . (Muito li em, ?l!t!ito bem .) 

O Sr- Luiz Adolpbo, depois de 
algumas consideraçõ.~s. estranha que o Sr. 
Ministro da Fazenda tenh<~ voltado sua atten
ção para os titulos de empré!stimos tle 1899, 
que,.apenas rendem 4 •;, (]eixando, n o em· 
tanto, em cir culação os do emprestimo de 
lt!RS, que rendem os juros elevados de 6 o; ., 
ouro. 

Queria tambem que lhe explicassem · esse 
perJOdo do relatorio do Ministro d a Fazenda: 
« Na. parte mais onerosa da divida interna, 
em papel, representada pelas apolices 
dn j uro de 6 • f ., t i vemos uma reducção de 
l8. 0U0:009$000.» 

Sabem t01los que es~a reduC<·ão não existe, 
e tanto assim é que a somrna pedida na pro
po~ta para pagamento de juros a.ttinge a 
3. 600:ú00$0Ci0. 

Foz outras considerações e declar3. que 
nflo tem dados para. atllt•mar si o contracto 
l<tborado pelo Sr. Ministro da Fazenda é ou 
uã•, vantajoso ao Thesouro, nem fez um 
peJido de informações, porque v iu a dis
posição em que se acuava a Camai"a de negar 
quaesquer pedidos, ainda mesmo a lheios á. 
que:; tão de Matto Orosso; por isso reservou-se 
para a discussão do Or~umento da Fazenda, 
a.tlm de externar melhor suas consider ações a. 
respeito. 

Estranha que o S1·. Ministro da Fazenda 
ae tenha afastado da determinação expressa 
~\a lei n. 59, a.ntoriza.ndo o Governo a. 
celebrar cootracto, no estrangeiro, com o 
e~ta.belecimento que maiores vantagens otre
recesse, para. aoceila.r aqui propost as de 
iuter•meJiarios, oneradas de pingues com· 
missões. 

Lamenta a omissito dos dados mais esEen· 
ciaes no relatorio, dos quaes o CongL'esso não 
póde prescindir para julgar do acerto com que 
os negocias publieos são d irigidos. 

Deseja, portanto, ao retirar-se da tribuna, 
que o illmtre relator do orç:1.mento da despeza 
venha. ministrar todos esses esclarecimentos, 
e ainda mais dizer qual a convenlencla que 
para o ]Jai~ adveiu da. celebração do convenio 
aduaneiro com o Rio Grande do Sul, para. a 
repressão do contra.ba.ndo. 

A convite do Sr . Presidente, o orador 
interrompe o seu discurso, afim de se· pro-
ceder á votação. / 

Compareeem mais os Sr~. Albnquerque 
Serejo, Amorim Figueira, Enéas Mart10s, 
Cunb.a. ?.1artins, Marcos de Araujo; Thomaz 
Accioly, Torres Portugal, Ildefonso Lima, 
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João Lopes, Helvecio Monta, Augusto Severo, 
Coolho Cintra, Malaquias Gonçalves, Barbosa 
Lima, Moreira Alves, Juvencio de Aguiar, 
Artllur Peixoto, Arroxeilas Galvão, Geml
niano Brazil, RoJrigues Doria, Neiva, Castro 
Reb~llo , 'I'osta., Pau\11. Guimarães, Vergne de 
Abreu, Amphilopbio, João Dantas Filho, 
Tolentino dos Santos, Eduardo Ramos, Gal· 
dino Loreto, ,leronymo Monteiro, Jose Mur
tínho, Xavier da. Silveira, Oscar Godoy, lri~ 
neu Machado, .Alcindo Guo.nabara., Timotheo 
da Costa, Sã. Freire, Pereira. dos Santos, Nilo 
Peçanha, Bernardes Dia~~, Rangel Pestana, 
Ma.yrl.nk, Almeida Gom~. José Bonife.cio, 
Monteiro de Barros, La.mouoier Godofredo, 
Cn!J9rtino da Siqueira., Augusto Clementino, 
Roâolpho Paixão, Padua. Rezende, Moreira da 
Silva, C&.aemiro da. Rocha, Lucas de Barros, 
Edmundo da Fonseca., Francisco Olycerio, 
Hermenegildo de Moraes, Xavier do Valle, 
Lamenha Lins, Leoncio Corrêa, Guillon, Mar
cal Eseoba.r, Possidonio da. Cunha., Victorino 
Monteiro, Rivadavia. Corrêa, Pinto da Rocha. 
e Azevedo Sodré. 

O Sr. Presldent.e- Havendo nu
mero legal, vao-so proceder á. votação das 
ma terias. 

E' lido. julgadó ohjecto de deliberação e 
enviado à Commissão de Mario "!la e Guerra, 
o Eeguinte 

PRD1ECTO 

N.l99-1899 
D ispõe que o cargo de director do Pombal Mi

litar seja pro"Oido par o{{lciaZ subalterno ou 
capitBo effectioo de qwlqlter co1-po ou arma 
de exercito 

O Congres;o Nacional resolve: 
Art. 1·" o dlrector do Pombal Militar será 

um otlicial subalk>rno ou capitão eíT~ctivo 
de qualquer corpo ou ar ma. do exercito. 

Art. 2.• Revogam·se a.s disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 9 de outubro de 1899.
.A.rthur Peixoto . 

E ' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado ás Cornixlissões de Iostrucção Publica 
e de Orçamento o seguinte 

PROJROTO 

Equipara os 'l)encimimtos do sub-secretarió e 
dos amanuense~ da Escola Polytechnica da 
Oal'itaZ FedeYul aos do~ empregados ãe igual 
cathegoria das faculdades de medicina e de 
direito da Uniüo 

O Congresso Nacional uecrt.ta.: 

Polytecllnica da Capital Federal aos dos em
pregados de igual catbegoria das Faculdades 
de Medicina e de Dir eito da. União. 

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

Sala das eessões, 10 de outubro da 1899.
Ilenríqu8 Va;. - M. Timotheo da Costa. -
Monteiro de B anos,- LetmeZ Filho.- Padt-~a 
Rl.:ende.-A. Botdho.-Augusto de Yasoon
c'!llo:.-Gonçalve:t Ramos. 

E' annunciaaa a. contiuuação da votação dd 
projecto n . 133, de 1899, com o p:;.recer sobre 
as emendas o1l'erecidas para. a 2• discussão do 
projecto n . 133, deste anno, fixando • des
peza. do Miniaterio da Industria, Viação e 
Obras Publicas para o exercício de 1900 (21 

d.iscuseão). 
E' annunciada. a votação da. seguinte 

emenda, sob n. 69: 

Para ser collocada oode convier: 
Fica o Governo autorizado a despender até 

a. quantia de 300:000$ com a propaganda do 
oonaumo do café no estrangeiro. 

Esta autorização só se tornará e1!eotlva no 
caso em que os Estâdos de S. Paulo, Minas, 
Rio de J aneiro, Es pirito·Saoto o Bahia con
corram para. o mesmo fim, pelo menos com 
dous centeeimos da. renda que arrecadarem 
do imposto de e:tpot•tação do café . 

Procedendo-se á.. votação, verilica.-se terem 
votado a favor da emenda 82 e contra. 23 
srs. Deputados. 

O Sr. Presidente-Não ha numero. 
Vae·se proceder ã. chamada, 

Procedendo-se á. chamada, veritlc&·se te
rem-se a tt5entado os Srs . Henrique Vali&· 
dares, Pedro Pernambuco, Amphilophío, 
Eduardo Ramos, Jeronymo Monteiro, La· 
mounier Godofl'edo, Mo:raira. da. Silve., Ovidio 
Abrantes, Hermenegildo de Moraes, Alves 
de Castro. P edro Ferreira, Possidonio da. 
Cunha. e Rivadavia Corrêa • 

O Sr. President.e- Responderam à 
cbamada. 117 Srs •. Deputados ; ba, portanto, 
numero para se proseguir nâs votações. 

Posta, de novo, a. votos, é appr ovada a re
ferida em~>nda sob n. 69. 

E' annunciadn. a votação da. emenda. sob 
n. 70; · 

Onde convier - Continúa em vigor a. dis· 
posição da lettra õ do a.rt. 25 da lei n. 560, 
de 31 de dezembro de 1898. 

Art . r.• Ficam equiparados os vencimentos O Sr. Tosta (pela ordem) r equer a. 
do sub-secreta'l.'io e tios amanuer.se~ da Escola retirada da sua emenda, IJorque a. Commissão 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:38+ Pág ina4 de 27 

Sl!!SSÃO El( 11 DE OUTUBRO DX }8g9 245 

no seu parecer julga desnecessario. a dispo
sição. na !Ia contida.. 

Consultada a Ca.mara, é concedida a reti· 
rada. pedida. 

Posta a votoa, é rejeitada a emenda sob 
n. 71. · 

E' annunciada a votação da. emenda. sob 
n. 72: · 

Art. 16. Supprima-se. 

Q SrJPaula Ramos (pela ordem) 
-:--Sr. Presidente, V. Ex. me h a. ue permit
tll.' qus eu fs.ça. algumas considerações a 
respeito da emenda n, 72 e da de n. 74, que 
logo se segue. 

A Commissio, no seu parecer, manda. con
stituir em serviço 4Utonomo a Estrada. de 
Ferro rlo Rio do Ouro, crea o Log:ar de di
rector da. estrada, infringindo disposição 
clara. do regimento, pois que ha augmento 
de despez:a ; e pela emenda 74 ma.oda. que se 
conserve a bbella vigente, na qual não 
existe o logar de director da. estrada. 

Eu, pois, fiel ao meu programma., e ~sfor
çando-me pela completa execução do plano 
eeonomico do Governo, chamo a attenção da. 
Ca.ma.ra. para esta ponto, a.fl.m de que ella. 
aaiba o que vae votar. 

O Sa-. Calogeras (pela ordem):-Sr. 
Presidente, nio pro~edem os a.rgumentos 
que acaba de produzir o nobre Deputado por 
Sa.nta. Catharioa.. Não ha. absolutamente 
creação de logar. 

0 SR. PA)JLA. RAMOs-Ha, 
0 SR. CALOGJ;:RAS-0 ÍliDCCÍOlla.l'iO que OOtà 

á frente do serviço da Rio do Ouro, é exacta.
mente o que figura no pessoal do quadro da 
Inspectoría. Geral .de Obras Publi~s-

Port&nto, não ha a menor crea.ção de 1o· 
g-ares, mas uma. simples mudança de noine, o 
que, aliás, se póde dar. 

Quanto a.o a.ugmento de despeza.s a. que 
S. Ex. al!udA, posso garantir á. Camarll (e 
para se verificar a veracidade disto, baste. 
ler o Orçamento) que, em vez de a.ugmento 
de de!pezas, ha. diminuição. 

Submettida a votos, é rejeitada a emenda 
n. 72, sendo considerada. prejudica.da. a 
emenda. n. 73, de identica disposição. 

O Sr. President.e-Vou submet
ter a votos a. emenda. n. 74, que diz o se
guinte: cEm vez de um administra.dOl" g:era.l 
das florestas, 4:800$, restabeleça-se a pro
posta do Governo.~ 

A Commissão acceita; esta emenda, am
:pliando-a do modo seguin~e: $Aos ns. 14 e 

15 mn.nten ha-se o pessoal <lo q ua.rlro da lei 
Vigente.» 

Esta omeoda sora submettiíla. a votos com 
a. am!>liação proposta pela. Commissio, a. qual 
acaba de ser lida.. 

O Sr. Cali!I~Siano do Nasci· 
mont.o (pela ordem)-Sr. Preside.nte;v .Ex. 
a.oo.ba de annunciar a vo~cã.o da. emenda. 
n. 74; mas, me parece que deve ser votada. 
de preCerencia a emenda s.mplíativa da Com· 
missão, que manda manter o pessoal do qua.· 
dro da lei vigente. 

Acceitft pela Camara a ampliação proposta. 
pela Com missão, está. ipso facto approva.d.a a. 
emenda. 

O Sr. Pre~tldente-A Mesa an
nunciou que ia. submetter a votos a emenda 
n. 74, com a ampllaçã.o proposta pela Com
missão, de sorte que não ha necessidade de 
ser posto em pratica. o al-vitre lembrado pelo 
nobre Deputado. 

0 SR. CASSIANO DO N'ASCIME:NTO- Perfeita· 
meote. 

E' subm&ttida a. votos e approvada a. refe· 
rida emenda n. 74, com a ampliação proposta 
Pela Commissão. 

O Sr. Presidente .,.. A emenda. 
n. · 75, que se acha. concebida nos seg).linte.s 
te,r_mos: 

Rubrica 14• - Inspeccao Geral das Obras 
Publicas da C&.:pital Federal; 

Como na. proposta do Governo, co~ as 
seguintes alterações: 

a~ divisão 

Abastecimento de agua: 

Limpeza, vigíla.ncia e distribuição. 
Pessoal: 
Onde se diz: 50 guardas, diga-s~52 gl;lar~ 

das, sendo dous para. o· Reservatorio de Pe
dregulho, a 3$500- ~6;430$000. 

Reparos e melhoramentos da rede de dis-· 
tribuição: 

Inclua-se verbo. para 365 dias em vez de 
360, como se vê nas tabellas. 

Onde se diz 100 trabalhadores jorna.lei.ro!l 
a 4$500, diga-se . llO trabi!.lhadol'eS a 4$, 
sendo lO :pa.ra o reservatorio do Pedregulho 
160:600$1)00. 
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Pessoal : 
Suppr ima-se um ebefe , 2:960$000. 
Onde!!~ diz: um aponta.,Jor, 1:800$. diga-se 

-um apontador, 2: too:sooo. 
Aacresc~nte-se : cinco officiaes para. a.feric;ão 

de bydrometros a 6$, 9:000$000. 

Material 

Diga-se: 13:11008 em vez de 10:000$, sendo 
3 :000$ pal'il. o serviço de a.Cerição de bydro
metros. 

Rubrica. 15•- Estrada de Ferro do Rio do 
Ouro- Sunpríma·se . 

Art. 16 .:... Supprima.-se. 
Sala dns sessões. 6 de setembro de 1899.

Jrínet• MacM. do. 

A Commis~o acceita. a. emenda qu anto aos 
guardas, referindo-se st>mpra ao projecto e 
não á proposta do Goyerno. conforme mand lt 
a emenda . 

Quanto i modific:1~.ão proposta para o cal
culo dos vencimentos d•) pessoal para reparos 
e melhoramentos da. rede de distribuição. 
parece inconveniente, pois a. proposta. bem 
como o projecto, dão •erba. para os extraor
dinarios que, além do trab;tlho aos domingos, 
podem constar de horas supplementares, de 
serviços nocturn(IS. etc . 

Quanto aos trabalhadores, sem acceitar a 
elevação proposta , reconhece a Commissão 
que níi.o ileYe ser red uzido o pessoal do Pe· 
dregulho, de sor te que propõe a. seguinte 
emenda. de recla.cçã.o:-100 trabalhadores. dos 
qnaes lO para o reservatorio do Pedregulho . 

Quanto as officinas, n ão concorda. a Com· 
mis$ãO com a emenda. 

As outras duas estão prejudic1das. 

Será submettida a votos por partes . 

O Sr. Calogeras- Peço a. palavra 
pela ordem . 

O Sr- Preside nte -Tem a palavra 
o nobre Deputado. 

O S 1·. Caloge1•as (pela. ordem)
Sr. P t·esitloute, do conjuncto de medidas 
apresentadas nesta. emenda. a primeira, a. que 
se refere a. guardas, elevando de 50 a 52 o 

· : seu nu mero, tem pa.rrcer favoravel da. Com
missão; a !:oegml•la pa1•te , que é relativa ac 
nurnero de tra balha·Jores tem emenda suLsti
t utiva. da. ComJUi~são; a:; demais. untas estão 

.· pr~judic:adas e outras tee:n pa.recer cúnti"ario. 

E' annunciada. a votação d;t emcn~a n . í!> . 

Posta a votos a pr imeira parte da emenda. 
n . 75, que se refere ao pessoal da limpeza., 
vif(iJnucia e dist ribuição da agua, é appro-
vada. · 

R' annunciada a votação da segunda parte, 
sob a rubrica-Reparos e melhora.mentos da, 
rede de distribuição. 

O Sr.Caloge ras (pela. ordem)-Ca.so 
o Regimento permitta , peçofjue v. Ex. sub
metta. á vot1tção o su bst itutivo que a Com
missão o1!ereceu, d izendo que, ew vez de 110 
sejam 100 t ra.ba.1badores, dos qua.es 10 para o 
reservatorio do Pedregulho . 

Posta a votos, é a pp.rovada a emenda com 
a. emenda da. Commissão, reduzindo a. 100 o 
numero de trabalhadores. 

E' rejeita1a a terceira parte da emenda 
(officinas),e considerada prejuclicarla a quar ta 
parte (material) suppressiva do art. 16. 

Posta. a votos, é approvada. a soguioto 
emenda, sob n. 76: 

Ao art . 1•, n. 14 - lnspe~ão Geral das 
Obras Publico,s . 

Accrescente ~e á verba da. 2• divisão (ca.na.
liz,:çoos longínquas, a. quantia da • •• para. o 
pessoal seguinte: 

Um feitor geral de encanamen-
tos (diaria 8$}......... .• .. .. 2:920$000 

Oito soldadores, rebatedores(dia· 
ria 8$). .. .. .. .. .. .. • .. • .. .. • ll : 680$000 

14 : 600~000 

eliminando-se igual consigoacão no pessoll 
da via-pt!rma.nente da E,;tra.da de Ferro do 
Rio do Ouro e substitui ndo o titulo dest a ru
brica pelo segu inte : 

Via-permanente e conservação da picada 
dos encanamentos . 

E· considerada prejudir.ada a emenda. sob 
n. i 7. 

E' approva.da a sP.guinte emenda. sob 
n. 78 : 

Ao art . 1•, n , 14- Inspecção Geral das 
Obras Publicas : 

Substitua-se na consignação para as.obr as 
novas do Xer em as palavras- engenheiro
chefe-pelas seguintes : - engenheiro-chefe 
de divisão. 

E' annuncia.da a votação da emenda. sob 
n. ~9 . · 

N . 14-lnspeccã.o de Olras Puulica.s : 
A· rubrica- Obras novas, novas canaliza

ções- substitua- se pelo seguinte: 
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Na vigencia desb Jcí, o producto ;lati taxa~ 
da pena de ijgu:1, será. empregado U(l. linh:\ 
auxili«L' das canalizaçues dos rios Xcrem e 
Mantiqueira, já estudadas. 

O Sr. Barbosa Lima (pela orrlem) 
-Sr. Presidente, o que me parece estar 
no animo da Camara éa. preoccupa.ção de não 
se conceder &.ugmento algum de verba. 

Neste sentido, vendo que existem em outros 
pontos Ja. R~publ\ca obras tão necessarias 
e que se adiam, acho oue devemos votnr 
não só contra a emenda, êomo contra a sub
emenda. 

O Sr. Timotheo da Costa {pela 
ord~m)-Cidadã.o Presidente, venho insur· 
gir-me contt-a a. doutrina do lllustre Depu
tado por Pernambuco. 

A emenrta que foi apre;;entada pelo hu· 
!l:lilde or<t'l()t' e sctts companheirr;s de ban· 
cada niio cria verba, nem augmenta (\es
]leza.s, e faz, rle ;• ccordo com as attrilluições 
do GongTe~~o Nacional, um:t passagem de 
\'erba, que ~stá. sendo utUi zada., pam outro 
snrviço, de maior importal!cia, por i:;so que 
faz (]UB a cobrança de taxas de agua. ~eja. ap
plicada ás obr!lil pre~ísas â cana.lízação. 

Agora., o que o illustre Detmtado niio quíz 
vet' é o proC~edimento que t•;em as Commi~sões 
desta casa e que é, quando a emenia tem 
uma. idéa acceitavlll, rejeitar a idéa pro· 
posta e apresentar uma snb·emenda. (Riso.) 

Já estou acostumado a isso e não me im
porto, porque "dos males o menor, pois nó~ 
não fazemos questão que as emenda.~ sejam 
approvadas •.• 

O Sa. HI>REDIA.Dli: SA.'-Eu faço. 
O Sa. TutoTHEO n .... Co;TA.-... de que fa.· 

zernos queotão é que o serviço publico seja 
attendido; porque a Camara dos cidadãos 
Deputaria& deve saber que a deputação da Ca
pital Federal não faz p~trte da conrederação 
d«s emendas. (Apoiados.) 

O SI'. Ca.l<>geras (pet<L ordem) -
Devo declarar ao digno D3putado pelo Dis
tricto Federal que il.O tratar do assumpto 
consignado nesta emenda •.. (Apartes). 

~··nhda ú CrJmmis.•iío, qmtnrlo PStavapresente 
Utn tio~ dignos I'·•pre~entu.nte~ do Distrklto 
Fe !er:tl, o S1·. Augu~t,o rle Vnscnncellos. 
Quanto ao facto de cousignar o augmonto de 
despeza, é !.teto que a emen'Ua substitutiva 
a. augmenia de 100:000$. Si deve ~er conc<Jr 
dido ou não a Commissão resolvêrá. 

E' rejeitada a se~uinte emenda da Com· 
missão substitutiva da que foi offerecida aob 
o n. 79. 

Onde convier: 

Eleve-se a 360:.000$ a consignação para as 
obras das c!l.nalizações do Xerem e Ma-nti
queira. 

O Sr. Timot:heoda Oost:a. (pela 
ordem/-Sr. Presidente, á vista da votação 
que acaba tle ter logar, a emenda que apre· 
sentei com os meus dignos companheiros de 
bancada não ·~stil. prejudicada; não passou a 
s•1b·emenda da Commi~são, logo est!i. de pé a 
nossa emenda.. ( Apoi~tdos.) 

Si tiver tle ser rejeitada, que o sej<~o com o 
pavilhão desfl"aldudo. 

E' em seguida posta. a votos e rejeitada a 
referida emendiL n. 79. 

E' considerada prejudica.rla a emenda sob 
n. 80. 

E' annuz1ciada a votação da emenda soo 
n, 81: 

N. 14: 
Inspecção de Obras Pnblicas-Canalizacões 

longínquas: 

Pessoal-Acerescentc-se: 
Para o conductor geral - Diaria para 

transporte 5$.................. I :825$000 

O Sr. Augusto Vasconcellos 
(pela ordem)-Sr. Presidente, e.sh emenda 
vem corri~ir uma lacuna do projecto e peço 
a attenção da Camara. 

As obras publicas da Capita.! Federal teem 
seis conductores, sendo cinco distriotaes ou 
seccionaes e um conductor geral. 

O prujecto consigna. uma dia.rio. de 5$ paro. 
O SR. PRESIDENTE-Peço a.ltenção. ca.da um desse! con:iuctores; deixa, porém, 
OSR..CALOGERAs-A Commíssã.o hesitou pela de consignar vara o conductor geraL 

propría latitude com que foi estabelecida, Parece que esta. simples exposição basta. 
quer se trate da renda Iíq uida, que!.' da renda para se ver que não ha raz;ão para. essa des
bruta do serviçv da cobrança de pennus de igualda1e. 
agu ', só depois de findo o ex:ercicio i\ que se Si os conducto;·es de secção teem direi to a. 
IJoderá. verificara quanto monta. Nestas con· uma diaría, com maior rnzão deve tel·a o 
dições, nito pc>deria a Commü;;:iio conciliar os, conductor gerül. A commissão justifica o seu 
dese;os. do nohre Deputar1o com a medida. e..:-~ parecer ~stn.belecendo uma. compensfll}ão para 
pressi v a contida na emenda n. 79. Deve ainda, o Cl'nductor geral, dizendo que elle tem ca>a 
lembrar qu~ a emeu.da substitutiva foi apre- na repartição, que mortl, em cas'' do Esta.·.lo. 
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Venho, porém, informar a Camara que 
nenhum dos conductores, quer o geral, quer 
os seccionaes, te em casa na repartição. 

E' verdade crue actualmente quatro dos 
condqctores setlcionaes e o geral moram na 
casa da repartição pela circumstancia de •• , 

0 SR.BUENO DE ANDRADA-De ahi morar. 
( Ha O'IAtros ap,1rtes. ) 

0 SR. AUGUSTO VASCONCELLOS- .• , mas, 
não é isto regular, nem é direito que elles 
teem. E si esse direito prevalece para o con. 
ductor geral, deve prevalecer iainbem para 
os seccionaes. 

A emenda. estabelece a mesma. dia.ria. para 
o conductor geral. 

Posta a. votos, é rejeita. da a emenda sob 
n. 81. 

O Sr. Presidente-Vou pôr avo· 
tos a emenda n. 82. 

A Commissão só aceBita as duas partes re
lativas aos reservatorios de S, Pedro e de. 
Serra do Tinguá, negando seu assentimento 
ás demais partes. 

A emenda é a seguinte: 

N. 14-inspeccão Geral de Obras Publicas 
-Canalizações longínquas: 

Pessoal 

S. Pedro.-Substitua-se: 
Em vez de um zelador com a diaria de 5$, 

em 365 dias, I :825$000, diga-se: um zelador 
com adiaria do 6$, em 365 dias, 2: 190$000. 

Tioguã.. Substitua-se: 

Em vez de um zelador com a 
diaria de 6$, em 365 dias, 
diga-se: um .zelador com a 
diaria de 8$, em 365 dias... 2:920.$000 

Accrescante·se. 

Florestas de ]Mo Pinto, Golv,Io e Fa~end·! 
das Do1'es 

um zela.dor com a •liaria de 5$, 
em 365 dias ............. .". l :8~$000 

Um t ral>albado·r com a diaria. de 
3$500, em 365 dias......... l :2i7$500 

En cana;.;tentos yeraes- ConsercaçãJ 

Um conductor encarregado. com 
1" díar'h> de lO$. em 3B5 dias. 3:650$000 

Tres soldador-es a cS. em 365 
dias ............ .'.......... 6:570$000 

Seis rebatedores a. 4:!;. em 365 
dias...................... 8:760$000 

18 trabalhadores a 3$500, em 
365 dias ...•. , ...••....•.. 22:760$000 

I :8005000 
900$000 

Um pedreiro a 6$, em 300 dias. 
Um servent~ a 3}, em 300 dias. 

Consel'V~·se tudo mais como na proposta 
da Commissão. 

.!llaterial 

Em vez de 47:000$, diga.-se.. . .. ~5:000$000 

Accrescen te-se: 
Eventuaes para trabalhos UI'· 

gentes de reparações e con· 
certos nas canalizações ou 
desentupimentos de repreza.s 
occasíonadas por granrles 
enxurradas, feitos fóra. das 
horas do serviço ordinario, 
como sés tas ou serões... . • . I o: 000$000 

Tudo mais como na pi.'opost:i.. 

O Sr. Calogeras (Jlelt o1·de~)- A 
Commissão deu parecer fa.voravel a. esta. 
emenda na3 partes relativas aos reservato· 
rios de S. Pedro e da Serra do Tinguã e além 
disso a que se refere ao material. 

O Sr. Presidente- A Commíssão 
conclue o seu parecer declarando "" por esses 
motivos só póde acceitar as cluas :partes da 
emenda», aquellas a que me referi. 

0 SR. CALOGERAS- No par.ecer lê-se qué 
~quanto ao material, a elevação a justifica 
por completo, e corrige um equivoco do. pro· 
jecto. » 

O SI". Pl"esidente-Vou submetter 
a votos a emenda, por partes. 

Primeira parte : 
Pessoal : 

S. Pedt'O. Su'bstitua-l'le : em vez 
de um zeln.<ior com a dia ria 
d,, 5$, em 3G5 dias, l :825$. 
di g-a-Ee : um z.elador com a 
di a ria de 13$, em 365 dias. . 2: I 90$000 

(P,w >a.) E' approvada.. 

Tinguá. Substitua-se : 
Em vez dél um zelador com a 

dia.ria <.le 6$. em 3ô5 dias, 
r1iga->e : um zelador com a 
dia.ria de 8$, em 365 dias.. 2:920$000 

(Puusa,) E' <tpprovar!a. 

Floresta. de João Pinto, G:alvã.o e faz~nda 
das Dores. (H.) 

(Pawa .) E' rejeitada. 
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Encanamentos geraes- Conservação. (Lê.} 
(Pat!sa.) E' rejeitada. 

Material- Em voz de 47:000$ 
diga·se.................... 15:000$000 

Evantuaea - Acrescente-se : 
Eventuaes paro. trabalhos ur

gentes de reparaçõew e con
certos nas ca.no.líztições ou 
desentupimentos de reprezas 
occasíonadas por grandes 
en x:urradaa, feitos fóra (ias 
horas do serviço ordinario, 
como sésttis ou serões...... I0:000$000 

TudoJUa.is como na proposta.. 

O ~r.Ca.loe-eras (pela ardem) - O 
parecer da Commissão e fa.voravel quanto á. 
parte relativa ao- Material - e nfu> quanto 
á. po.:-te - Eventuaes. · 

O Sr. Presidente-Vou suhmetter 
a. votos a referida emenda. A vota.ção de-qe 
ser por partes. 

E approv-ada. a pa.rte da emen·la relativa 
a parte - Material -sendo rejeitada a parte 
relativa a- Eventua.tos. 

E' rejeitada. a. primeira parte da. emenda 
sob n. 83, ficando prejuaicada. a. segu.nda 
parte da. mesma emenda.. 

E' rejeitada. a emenda sob n . 84. 
E' a.nnunciada a votação da seguinb emen· 

da. sob n. 85. · · 
Posta a votos, é rejeitada. a referida emen· 

da sob n. 85 : · ·· 

N. 15: 
Via permanente e conservação dos encana-

mentos, díga.·se Via perman.ente. -
Pessoal - Em vez de : 

E' rs.pprovado. a Slli{Uinte 11r1-rte 1la emond& 
n. t~5. 

No material supprimn.·so a vorbs.- Mata· 
ria! pa.t'll coneet·vaçno de enca.namoatos. 

São consid~r:tdas prejudicadas as emendas 
ns. Sô c 87. 

E' annuncíada a votação dn emenda sob 
n. 88. 

Acerescente-se, onde convi~r: 
"Art. Fica o Governo autorizado a appli· 

can, por espaço de cinco annos, no serviço de 
abastecimento de agua á Capital Federal, a 
renda liouida resultante da cobrança das t:3.· 
xas de pennas de agua. 

O Sr. ·neredia de Sá (pela ordem) 
-sr. Presidente, não posso deixar de tomar 
a liberdade de chamar o. attenção da Ca.mara. 
para o conteudo da ~menda, quo V. E.x~ acaba., 
no ler, visto que e de p3.lpltante mteresse 
pa.ra a popula.ção da Capital Federal. 

V. Ex. sabe, e bem a.s~im a Cama.ra, ~ue 
este s.ssumpto, justamente por ser cons1de· 
rado de magna lmportanela (apoiados), tom 
sido objecto de minbas constantes reclaml\· 
~,oões nesta. tribuna. (Apoiad?s). 

cõmo v. E::s:. e a Cama.r:1. poderão verificar_, 
a Commissão não é propriamente contraria a. 
adopçã.o da medida, que se contêm na emen· 
da.; ella a.peo.as diz, no aeu parecer, que ·me
didas desta ordem convem sejam estudadas 
em projecto separado e que terá occasi~ de 
fazel·o ao pronunciar-se sobre a.saumpto 1den· 
tico, submettido á apreciação da Camara por 
mim. · .. 

1 mestre geral, diaria. 8$ •... 
I feitor geral de encanamen-

Conversando ainda ba. pouco com o d1gno 
relator do Projecto de ·orçap1ento, S. Ex_. de· 
clarou·me que o seu voto e favora:vel a ~d
opçã.o do :Projecto a que o parecer sobre a 
emenda, cuja. votação acaba de ser annun• 

2:920$000 ciada, se refere e que, para que o assumpto 
seja trazido á deliberação da Camara, se es-

2:9í20$000 pera apenas a. reu-rüão da Commíssão, que 
11: 6B0$000 deve elaborar o respectl v o parecer. 
65:720$000 · Estou certo que S. Ex:. virá. il.o ~mcont~o 

tos, diaría. 8$ ......... ~ ••. 
8 feitores, diarill. 4$ ..... · .•.• 

60 trabalbadol'es; diaria 3$ .•.• 
2 pedreiros, diaria 5$ .....•.• 
2 serventes, diaria 3$500 .••.. 
8 soldadores r o h it t ed o r e s, 

diaria. 4$. ; .. ~ .......... ; • 

Diga-se : 
1 mestre geral, diaria 8$ ... 
8 feitores, diaria 4$ •....•.•. 

4.0 'trabalhadores, diaria. 3$ ... 
· 1 pedreiro, diaria. 5$, em 300 

dias ••.••..•..••...•...... 
1 servente, di ar ia 3$, idem .. 

C:>.rn~rn V. VI 

S:~~0$0.00 . dos meus de,;ejos, , .. na :P;onunciar-se relatt-
2.:no5$000 vamente á ma teria, que e daquellas que me 

·obrigarão a. fa.Har quotidianamente, nesta. 
Il :680$000 oas~; sem cessar, porqu~ entende com um dos 
------ mais palpitantes_ servicos, ~ue pode~f!mos 
Üll: 105$000 prestar a populaçao desta Cap1tal. (Apowdos; 

2:920$000 
11:680$000 
43:800$000 

1:500$000 
900$000 

6<;>:800$000 

mHito bem.) · 

O Sr. Calogeras (pela ot'dem) -
Devo ratificar, em parte, as informações do 
meu honrado amigo e colbga., representa.nte 
do Distrioto Federal. 

O que eu declarei a S. Ex. é que já. esta o 
parecer do rele.tor deste assumpto lavrado e 
na pasta da. CommiSI!ão. 

.··-.; 
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Quanto á opiniãt) que S. Ex. tliss<' tel' ou 1 O ~r. Au~ut'!to de ' "nscou. 
me.nifestuclo, ellt\ sú podera ser conhecido., ; C(~llo~ (wlo. Ol'dem) - Sr. Pr'C!Sidentl•, esb1. 
depois de publicado o parecer. ernen,la não tra<~. angmento de desp~za.. Venho 

o sn. HEREPIA. JJE S Á- Mas 0 parecer é ler ú. Ca.umm t\ d 1sposi,;ii.o a que ella. se re
contl'al'io 011 !avora,·el 110 proj<~cto 1 y, Ex. 11•.re o a. .Crll!lll.l'fl. se convencorá t(e que é um 
declarou-mo que é f:tvoravd. acto •lc .JilStlca o.pp~oval·n. : , 

. 0 :u-t. 14 do pl'OJCCt O d iZ. (Lc.) 
O SR. CALOOERM- Quanto a cmcnt'n. em Nn. Estrada de Ferro Central do Brazil ha 

si, evidenteJ?ente, o_ par~cer emittid'l ~oh_re um fun ccionario. teleg raph ista de l" classe, 
o_assumpto e contrariO. v_1sto qu~ a Comn~1s- que deixou ele percebHr os seus vencimentos 
sa.o tera. _de se pronunc1ar sobre ~- medltla. por um acto do adminisLrador passadu, acto 
nella. cont1da, quando tratar do. proJecto. que foi posteriormente nullificado, pelo quo 

Submettida a. votos, é rejeitada a. referida voltou esse funcciona.rio ao exercício de suas 
emeudn, sob Il. 88. funccões, com todas as gar~ntias . 

E• ·d d · ~-AA• a d b O uirector não lhe poudc pagar os venci-
consl era a preJUut"'"'a emen a so men tos, porque a verba a elles destinada foi 

n . 89. gasta com nquclle que o substituiu na. OC· 
casião. o sr. President.e - A emenda 

n. 90, apresentada pelos srs. Heredia. tle Sá. 
e Augusto Severo ao n. 15, está prejudicada. 

Vou submetter a votos a emenda formu~ 
Iada. pelo Sr. Francisco Sá. que está sem llU· 
mero no impresso, a qua.l ê CODC.>bida nos se· 
guintes termos : 

« Accrescente·se onde conYier : 
Al't. O Governo fica. autorizado a trans-

ferir ao Districto F~deral o serviço do abas
tecimento de a.gua. a cidnde do Rio de Ja
neiro . 

§ 1 • • No accordo que para esse fim fôr ce· 
lebre.do entre a administração feuHal e a 
municipa l será. fixada a taxa aunual de r u· 
muneração do capital representado por 
aquelle serviço, tendo·se em vista. a impor
tancia desse capita l e os r.ecursos que para. a 
mesma. indemniza.ção puderem eer retirados 
da r enda liquioa do abasteciment o. 

§ 2. • O Governo cederá a importancia. d:L 
taxa a. que se refere o paragr.1 pho antece· 
dente pa.ra. occorrer ás des peze.s do empres· 
t imo que fôr lennta.do pela .Munici pa.lidade 
para. as obras do san~meuto da Gapitat. » 

O Sr. FranciJC'oco Sâ (psla orrlem) 
-Sr. Presidente, em vista. do parecer da 
Commissã.o. e das consideraÇÕes que tive de 
expender sobre o a.ssumpto, requeiro a. re
tirada da emenda. (Muito bem .) 

Consultada a Ca.ma.r~. é concediua. a. reti· 
rada d<\ emenda.. · · 

E'. :mnunciada a votação ela emenda sob o 
n. 92: 

A o a.rt. 14 accre:;ccnte-se : 
Fica igualmente autor iz.a.do a pagar ao te

JegNpbista de l" chsse da. Estrada de Ferro 
Central do Braz il Fr·a.nclsco Pereira da. Si lva. 
os -vencimeo1os de que f,; i tdvadode receber, 
por acto da passadaaLlministraçã.o, nullificado 
poste1•iormente, na iroportancia. de 4:491$650; 

Nessas condições, venho pc-lir que sej a 
paga essa importancin qu9 o E~to.do deYc a. 
um funccionnl'io que está servintlo naquella. 
re}Hrtição. 

A Commissiio poderU. uizer s1 c o~ nito 
de Justiça a aptn·ovaçào dessa. ementh~; st Glla. 
traz ou não angmento de (lespeza. 

P0sta :\ votos, é rejeitada o. rcrerida emendo. 
sob 11. 92. 

Posta a voto~. ô opprova•.ta. a seguinte 
emenda. sob n . 93: 

Accresccnte-se onde eonvier: 
Pa1•a a execução do disposto no n . 24 do 

a.rt. 10 da lei n. 490. de Il.l de tlezembro de 
18117, e na. lei n . :u;, de 30 de d~r.embro de 
·1891 , o Governo p rocederá calcula.n<l~ o cam
bio á taxa média do anno em que r01 fe1to o 
cootracto. 

E' ànnuncia.rla. a votaçiío da. seguinte 
emenJa sob n. 94 : 

Accrescente-se onde convier : 
E' o Governo auioriz1do. na vigencia. desta 

lei, a con tractar a conclusão dos trabalho~ do 
prolongamento !la terro-via central de Per 
nambuco até a cidade de Pesqueira, sob as 
seguintes con!\ições: 

a) fazer cessão dos matcriaes e obras, que 
porventura. existam ao longo da linha, aos 
a.rreodata.rios, .afim de serem empregados na.s 
obras do ?l'olongamento ; 

b) ent,.a.r em accordo com os arrendatarios, 
podendo reduzir de quotas de arrenda.m~;r:to 
ate 50 •f o, pot· prno de 15 anaos?_pa.ra o fim 
de ser ~s~e prolong-J.mento desde }a. re_e~.h:z;ado 
por conta dos re i·eridos em prezarw!'; 

c) ficar·err. t odas as obras executadas, no3 
termos d<~. lei, pertencendo. á. Un i:\o como 
partes integ1·autes da ferro-via. cent ral, par_a 
tudos os cffeitos do co:~tracto de 12 de a bL·Jl 
de 1898. 
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Po,tas a votas, são approvadas as lettras a 
e c da emenda. o. 94, sendo rejeitada a let· 
tra b, 

E' annunciada a votac;iio da. emenda sob 
· n. 9j: 

Onde convier- Fica o Governo autorizado 
a adoptar o alvitre que julgB.l' mais conve· 
niente para concluir o prolongamento de 
C;tcequy a Uruguayana, e executar o ramal 
cte Sant'Anna do Livramento, inclusive o de 
garantia de juros, abrindo pa.1·a ta.l tl.m os 
nec Jssat•ios creditos. 

O Sr. Vlctorfno Monteh.•o 
(pela o,.dém.) -SI'. Presidente,~ a V. Ex. 
que consulte à. Casa. si consente na retirada 
da. emenda.. 

Consultada. a Ga.mal'8, e concedida a reti· 
rada. pedida. 

E' annunciad<~ a. votaçii.o da emendo. sob 
D o 90: 

Onde convic1•: 
Para continuação dt\ construcçiio do pro· 

longamento •leCascuU.os a. Curvello e aprovei· 
tamento no material existente e cooservaçil:o 
de obr(ls de arte nesse trecho da Estrada de 
Ferro Central do Bra.zil-500:000$000. 

O Sr. R.odolpbo Abreu (pela 
ordem)- sr. PresideHte, não tendo podlào 
discutir o par<:leer as emendas na occa$lãa 
em que se abr u a discussão sobre elle, em 
que fundamentaria. perante a Camara. dos 
Deputados os motivos e as ra-zões por que 
com meus collegas de bancada apreseutámos 
esta emenda, pec;o venia. a V. Ex. para que, 
antes de retiral·a, dei:x:e consignado o pensa
mento que tivemos ao apreseotal·a . 

Como estamos todos dominr.dos do mesmo 
pensamento, de realizar as mais severa.s 
economias, apresentei a emenda , porque 
ella., em minha consciencia, é da ordem da
quellas que se podem denominar emenda-s 
.verdadeiras e economieas, pois tinha. por 
fim o aproveitamento de obra.s, que eu reputo 
indispensaveis, no prolongamento da Estrada. 
de Ferro de Cascudos a curvello, sacrifi
cadas pelo modo precipitado por que essas 
obras foram suspensas. 

Não ó absolutamente uma. emeoda do ca. 
racter daquellas que oneram o Orçamento da 
Republica. 

Não está mesmo nos casos da emenda re· 
tirada ha !lOUCO pelo nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Sul, porque ahi se trata d~ 
UCH\ estrada arrendada a particular, que 
devia ser obrigado a conclnir esse prolongtl· 
mento e si não fui a isso obrigado pelo con
tracto lavrado com o Governo, a Camara não 

. tem culpa. 

Neste proprio orçamento vejo que teem 
sido votados servic;os novos, que não podam 
~er, pela mesma razão da situação tioa.n
ceira dt\ Republiea, inicia/los i vejo até das· 
pezas, de cuja. somma. e valor não temos 
a importaocillo por parte da. Com missão. 

Neste caso, por exemplo, es la a a.utoriza.r;[o 
do Governo para encampar -parte de uma. 
companhia. p:trticula.r, cuja sommtt a. Camara 
não conhece ; ~t creaçiio de um.t otflciaa. para 
in,jectar dormentes etc, que não reputo in· 
dlspensa.veL 

0 Sa. PRESIDENTE- Lembro ao· nobre De
putado que a emenda não está em discussão . 

O SR. RowLPHo ABP.EU - Peço licença. 
ainda a v. Ex. 1J11.ra lamentar que no pare· 
cer da. Commissão de Orçamento esteja. consi· 
g aada uma opinião do illustrado colle)íS 
Sr. Ca.log~ras em que se a.tfirma. que, alnaa. 
mesmo que as condições ftnanceit•as da Repu
blica p:1rmittissem, S. Ex. não poderia. dar 
a8.'!entimento é. minha. emenda. nem com 
caracter de autorização, porque o Poder 
E:-:ecutivo tinha. obras mais urgentes em que 
applicar os- recursos de que i!ispuzeslle. 

gu, como mineiro, sei e o.tflrma il. Cl\ma.ra. 
que no Estado de Miaas níi.o ha obra federal. 
uem ma.ís urgente nem mais pa.triottca, do 
que o prolongam9nto daquella. estra.da. de 
ferro. 

Ditas estas palavras, peço a V. Ex. que 
coosulte á Cab si consente na. ret,irado. da. 
minha emenda. Plui:~ bem, muito bem.) 

Consultada, a. C;tm1.ra concede a retirada. 
pedida pelo Sr. Rodolpho Abreu. 

E' aonunciada a votaç:í.o das emenda.$ da 
commissã.o de Orc;amento. 

O Sr. Preside nt;e- Vae-se votar 
a seguinte emenda. da Commissão : 

Ao art. 1• n. 14: 
Ao pessoal para. a Floresta. da. Tijuca, 

a.ccrescente-se cinco trabalhadores (dia.ria 
3$500) 6:387$500. 

O Sr. Barbosa Lin"la ( pel"- or
dem ) - Sr. Presi.iente, estas emendas que 
figuram no impresso corno tendo sido apre· 
sentadas pela Commissão, desejára ser infor · 
mado si o foram durante a discussão no seio 
da Ca.ma.ra ou da Commissão, -para o fim de 
tigurarem no impresso destinado à discussl!.o, 
pJrque, na primeira hypothese, apresen tadas 
como si fossem por qualqU<lr Deput3odo, du· 
rllnte a. discussão, podiam ser submettidas U. 
votação i mas, não sendo assim, não podem 
se!.' submettidas á. votação, porq 11 e, como 
V. E:x:. sabe melhor do que eu, encerrada. a. 
diSCUS5ão, nem a -propria COmmissã.O póde 
mais apresentar emendas. 
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O S1·. Calogeras (pela o1·àem)-sr. 
Presidente, neste ponto a Commissã.o não fez 
mais de que seguir o precedente aberto em 
relaçã.o aos demais orçamentos. Conio modi· 
tl.caÇão ao texto primitivo do projecto, teve 
.elle. occasião de apresentar emenda. tanto ao 
Orçamento da Receita, como ao Orçamento da. 
Fazenda. e ao da Viação. Essas emendas ro
ram apresentadas na. Cormiiíseão, toriuá im
pressas e, por occasião .de s~r-apresentado o 
parecer, estiveram á dispos!QIW da Camara. 
Si não foram discutidas, a culpa· não é. da 
Commissão. · 
· E' approvada. a referida emenda da Com-
missão. · 

São em seguida approvadas a.s emendas da 
Comm!ssão: · 

' Ao art. 10, n. 3 : 
Depois da.s pe.l&.vras-A propoeta- diga-se: 

a.ccrescentaudo-se é. sub-consignação destinada. 
a transporte de immigrantes para os Estados, 
etc., sob o titulo-diversos serviços- o se
guinte: inclusive a despeza com a repatria
ção de n&eiooaes desvalidos em paizes estran· 
geiros. 

Ao art. 1•, n. 19: 
Elimine-se da parte relativa a Repartição 

llera.l . dos Telegraphos a verba de 15:120$ 
por terem sido apro-reitados um enge;;theiro· 
ajudante, um inspector de 2• classe e um 
de 3•. 

Onde convier: 
juntem-se em uma só rubrica. de-fisca

lização....:.todas as verb&s pàra. esse fim de.s
tinada.s nas dif!erentes rubricas orçamenta-
ria.s. · 
· · E' anouncia.da. a votação da seguinte emen· 
da a.o art. 1•, n. 2.0: · · ·· · · · · · 

Ao art. I•, n. 20: 
Substitua-se para o porto de Santa Catba.· 

rina o pessoal e material da dragagem pelo 
segJ!-!nte: 

5 mestres (sendo um com a. 
diaria de 6$500 e os mais a 
5$000) ................... . 

2 contra-mestres .... ........ . . 
5 machinistas .. . ....... ; ..... . 
6 foguiStas •.•••.... _ ..• · .••.. . 

18 marinheiros ..... ... ..... .. .. 

.Material: 

9:572$500 
2:565$000 
I~: 77i5, 000 
6:i87 00 

16:4" 000 

47:815$000 

o Sa•. Darbol!la Lima (pela Mdem) 
-Sobre esta. ultima. emenda. que vamos 
vot3.r, pua. coroar con venientemcnte a. obra, 
eu qutzera. adquirir a certeza de que ella 
não traz augmento de despeza.. 

E' modificação no. consignaçã.o correspon· 
,(ente com umas quantas alterações em re
lação a vencimentos e eu quizera. ouvir do 
fllustrerell!of.Or á. atfirmatíva de que em globo 
·>u em qualquer .de suas parcellas a emenda 
não traz augmento .de despeza. 

O Sr. Calogeras (pela Ol'dem) -
Acudindo ao appello do nobre Deputado, 
d~laro que, apresentando a emenda, a Coll).~ 
missão obedeceu aos seguintes intuitos: ].lOr 
occasião de ser apresentada a proposta do 
Governo, foi incluída a verba necessaria para. 
maia um rebocador, destinado ao s~rvlço do 
porto de Santa. Catbar!oa.. Não consignando, 
porém, a. tabella a. verba necessa.ria para 
material, para o rebocador e pessoal para 
tripolal-o, a Commill$ão, preenchendo essa. 
lacuna, apresenta verba para o peSIIoal e 
para o material respectiv.o. 

ACommlssio nã.o augmentou vencimentos. 
0 SR. BARBOSA Ln.u.-E' augmento de 

despeza: crêa pessoal e dá verba. para o 
mesmo. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Tem toda a 
razão. 

P.osta a. votos. é approva.da. a referida 
emendt~; da. Commi~. 

O Sr.. Bar~~!!!~ Llm~ (p.eea o>·rit~n} 
l'!lquér verificação da votação. 

Procedendo-se â. verifi.cs.ção, reconhece-se 
terem votado a lavor 77 Srs. Deputados e 
contra 38. · 

E' o projecto assim emendado enviado á 
reSpectiva commj.ssão para redigil~o para. a 
3• disêussão. · · · · · · · · · - . 

E' annnnciada a votação do projecto n. 177, 
de 1899, esta.belecencj.o o processo .de arre.ca
daçã.o dos íllipostos de consumo (2a discussão), 

O Sr. Nilo Pec;anha (pel<i 01:dem) 
-Sr. Presidente, requeiro o V. Ex . . que 
faça. votar em primeiro logar o requerimento 
do nobre Deputado pela. Bahia., o Sr. Tosta, 
que a Commissão acceita., porque, approva.do 
o requerimento de S. Ex., implicita.mente as 
em~nda.s Irão. ~o. r?lator d!J. Com_mi~ es· 
pe01al, que em1ttira o se!l · .,, .. . ~ · · ·· ~ .. 
que a Camara se pronun<.:.,. ·· ,~r:.u~~as, .'lo;_ 

carvão, lu bri fiea.n te, estopa., SO· 
bresa.lentes, balizamento, coil· 
certos do material, inclusive o 

· da 3• dra.ga •• •••••••••••. ••• 

O Sr. President.e- A Me!a deixa 
de submetter á. votação o requerimento do 

70:000$000 Sr. Tosta, por ter verificado que àlguma.s 
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~mendas dimim~em a receita, caso em que 
!Ddtlpende de raquerimento, deTendo as 
emendas voltar á Commissão. Isto, porém, 
não impede a. votação do requerilnento do 
Sr. Oa!eão Carvalbal, que pelleque o projecto 
vá á Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça. Vou , pois, submetter a. votos o reque
rimento do Sr. Galeão Ca.rvalhal. 

Os SI'S. que a.pprovam queiram levantar-se. 
(Pausa}. Foi rejeitado. 

O projecto n.I77,de !899, vae ser remettido 
á. respectiva Commissão, que o elaborou. 
Estão findas as votações. 

Passa-sê a 2• parte· da oràem do dia: 
E' anounciada a continuacão da 2• di~cus

eão do projecto n. 171 A, de 1899, com pe.re· 
cer sobre as emendas olferecidas para. za .dis
cussão do projeeto n. 171, deste anno, fixan
do a. doepeza do Ministerio do. Justiça e 
Negoeioa Interiores para o exel'Qioio de 1900. 

O l!lr. Nelva., depois do algumas con
siderações tendentes a mostrar que não se 
arreceia das declara~a do lcader da. Con · 
centração,que o a.meaç.t de que suas emendae, 
mesmo r.s approvadas, serlo derrotadas, 
porque confia ba.atante no &lto ()l'iterio e na 
coherenci& da Cam&ra, diz que, si não fóra. 
essa con v!cç!.o, não estaria na tribuna em de• 
fase. das emendas'apresentadas ao Orçamento 
do Int~rior. 

Começa, como obra de mtsericordia, a sos• 
tentar a sua emenda. restabelecendo a verba 
de 50:000$ p&ra gra.tificaçio á Santa. Casa 
por prestar os seus hospitaes a o material ne
cesaario para as Mtla.s de clínica.. 

Narra & sorpresa qut> lhe causou a recusa 
dessa sua emenda., desde que vira. que fôra. 
ella a.cceita por maioria de cinco votos; e disso 
tinha tal certeza., que prestes· te\earaphou 
:para· o. digno proved(lr daquella. ·•Jfilie!ima 
instituição, communicando·lhe a. acceitação 
da. emenda. 

Lastima ess8" facto que parece de .mã.o o.u
gurio, e m11.ior é seu· pezar por ver que tira
se um3 grati1icaçã.o que redunda em beneficio 
do ensiM superior da. Faculdade Medica de 
seu Estado. 

Accresceota. quê, si favores recebe áquella 
instituição, recebem-n'os ta.mbem as demais 
Santas Casas de outros Estados. e que essa 
grati1icação é por aquelle serviço muito espe
cial. 

A Santa. casa desta C&pital tem favores de 
_, ___ ., . .......... --::·- · . ... ,.9-uas de contos por meio de 
'11l1~-~s.,t,r-;;:~.;: .... _:J:tfanto,esse auxilio não recebe 

a Santa Casa da Bf!,hia: não ba, pois, parida
de, nem razão no motivo da.do I.Ja.ra. negar-se 
essa quantia, que não é um auxllio; mas uma 
justa, uma devida gratifica~ão, a. não ser que· 

quelra~n matar de outro modo o ensino supe
rior alli. 

Sustenta a emenda que ma.nll.a. supprimír 
a reducçã.o de 3:600.~ para um prep&rador, e 
prova que ba engano na proposta. do Governo, 
que levou a. illudir-se tambem o illustre re· 
lator, pois o cargo que tem de ser suppresso 
por vaga. é o de conservador e nessa classe é 
que houve uma vaga ; julgando que quanto 
aos preparadores tal bypotb.ese não está. pre
vista em lei. 
· COmbate a. autorização pa.r& reforma das 

Acadsmrns de Medicina, e dá. as razões· por 
que deve ser ella feita pelo Congresso; que 
não deve estar a prescindir de seus dil'eitos ; 
o mais. que pôde admittir é que seja ella. 
feita ad referendum. · 

sustenta; portanto, a sua. emenda neste 
sentido, combatendo os argumentos da. Com· 
missão em opposição a. e&~a emenda ; pois, 
como homem pratico, vê que não é quando 
ta.es mutações se dão e outras mais assombro
sas se esperr.m, que se póde confiar que de
pois da reforme. feita e em . execução ache 
quem se afoite a. atacar trabalhos do ilxectiti
vo, quando ao Executivo não se ousa negar 
nem mesmo a.s regalias que são peéuliares, 
exclusivas, do Parlamento, que desta arte vae 
dando arrhas de sua. magnanimidade e condes· 
cendencia.. 

Nr.s cautelas com que se arma contra o im
previsto, contra o ignoto, contra. a uiilr· 
pe.ção quo estende os braços como Prothen, 
pretenda ao menos salvar os direitos adquif'i· 
~os; e, agradecendo á COmmissão a declaracão 
de que não se oppõe a essa emenda, nota· que 
ainda assim a achasse inutil. 

Responde M argumento que apresentam
de que o funccionaí'io lesado poderá. appellar 
para. os tribunaêS ; primeiramente demon
strando a: impossibilidade desse a.ppello pela. 
falta de recursos, como. ~e pódem registrar 
muitos factos. Coitados dos funccionarios de" 
mittidos illegal e absurdamente I Praza a. 
Deus que encontrem el!es dinheiro para. 
prover ás suas e ás necessidades de suas ta~ 
milias. Mas, convindo ainda. que possam: a.p
pellar, durá o Governo execUção á ordem do· 
Poder J udiciario ~ ! 

Será a primeira vez em que a.qni,como· noi! 
Estados, nos longínquos mesmo; tenh~ sido 
desprezadas as ordeas do Supremo Tribunal t 

Mais uma vez, e por coherencía, por amor 
á jU:!tiça, oomo homenagem As cmiveniencias 
do ensino, protesta., como faz todos 08 ànnos 
desde 1895, contra a transferencia das . Aeà· 
demias para os Estados. · 

Largamente debate a sua emenda; que a il· 
lustre Commissão deixou por ultimo, certa· 
mente pele. çlifficuldade de combatel-a,relativa 
à contagem de tempo para. accresctmo dos 
vencimentos dos secretarias da.s Academias e 
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lentes ; mostra a igunldaõe dos direitos em 
virtude do Codigo de Ensino, relativamente 
il. apo~cntadori<~. e applícl\ E-sse pr·incipio :i.s 
demais vantagens, pois outra nfLo deve ter 
sido a intenção do legislador. 

Combate a inanídade dos argumento&, 
desde que a Commis>ão baseia-se no facto d~t 
emenda empregar-a Jlhrase-na, vígencia (lo 
futuro exercício .. Mas não vê a commissão. 
não vê a Camal'a, exclama. o orador-que é 
r.>sse o meio unico de poder ser admíttlda a 
discussão a emenda, em virtude das novas 
prescripções regimeutaes 1 

Advertido pelo Sr. Presi•lente de que a. 
hora esta dada, inquir-e si póde continuar ou 
si tlca. com a palavra, o que. sendo-ihe per .. 
mittído pela presídencia, agrader.e e promette 
concluir em alguns minutos na proxima 
sessão. 

Fica a discussão adiada pela hora. 
Pe.ssa·Se á hora dPsti nada ao expediente. 

O l!!!r, Eugenio 'l'otn•Ínll.Õ 
(supple!ltt: de 4·• secrelct1'io) procede a leitura 
do seguinte 

EXPEDIENTE 

Olllcios : 
Do Sr. Deputado App'lrício ~raríense, com

rnunicando que (~ forçado a. retirar-se de~ta 
Capital, por motivo de grave enferrnidalle 
em :pessoa de sua. farnilia, deixando por este 
mot1yo de compa.r·ecer ás sessões.-Intei· 
rada. 

Do Ministerio da Industría, Viação e Obras 
Publicas, de 10 do corrente, satisfazendo a 
requisiçã.o desta Ca.ma.ra em officio nu
mero 138, de 26 de agosto ultimo.-A quem 
fez a. requisição. (A Commissão de Orça. 
menta. 

Requerimentos ! 

De Maria Eugenia de Alenca stro, pedindo 
reversão da pensão quo percebia sua finada 
mãe.-A' Commissão de Pensões e Contas, 

De Gabriella Muller de Castro, viuva do 
tenente-coronel honorario do exercito. Sotero 
de Castro, pedindo uma pensão.-A' mesma 
Commissão. · 

De Carlos Cianc•1ni, pedindo para juntar 
mais documentos aos seus anteriores papeis. 
-A' Commissão de Fazenda. 

Comparecem os Srs. Josã l\[a.riano e Leo· 
vigildo Fiigueiras. 

telegrammas políticos daqui enviados para a 
p,·ovincia, rlo Recite. 

Não deseja discutir a materia desses tele
grammas, mas fazer a. seguinte ôeclaraçiio: ó 
inteiramente alheio ao asoumpto a que elles 
<e rofe1·em nem pódo pOI' elles ser respor.sabí
lisn.do, pois sabe o nobre D3putado que o jor
nal ao qual estava preso pot• velhas tradic
çõ~s de luctas e propaganda, afastou-se do 
sou r•artido por cccas.ão do ultimo movi
mento político operado em Pernambuco, de 
concentração de todas as forçus republica
.nas. 

O corra~pon •lente da Noticia desta Capital, 
que allí t em assento no gabinete preBitlen
cíal, apressou-se em telegl"a.phar para a.qui , 
como signal de quebra. do prestigio do ora
dor, o facto de não ter a P,.ovincia adherido 
á Concentração. 

Si rhvcsse f~z,,r obra com as pilantasias 
telegt·n.phicas do~ correopondentes de ,jornaes 
já teria vinrlo á tribuna protestai:' contra o 
te!11gramma daqui enviado ao Jornal rio Re
cif~.uolician•lu ter o oradur promettido apoio 
ao Sr. Rosa e Silva. 

Disse unicamente e todos cornprehenderam 
que no CMO de vir S. Ex. a assumir o alto 
posto de Chefe da Nação. não consentiria que 
se tocasse em um só dos dourados cabellos 
de S. Ex. 

O orador não julgou necessario p1•otestar, 
embora o correspondente insistisse em affir
mar o que constava do primeiro tele
gramma. 

Deve declarar que não conhece presente
mente o cJrrespondente da Pro~incia e que 
não trocou sobre política pernambucana uma 
só palavra com o honrado Deputado Sr. AI· 
fredo Pinto. 

O correspondente da P ro vincia. mandou 
dizer o que não ·;;e pa~sou e esqueceu o que 
er!l verdade; mas apl'OVeita a occasíão para 
contar o que se passou, em uma conversa 
ger>1l, na sala do Sr. Presidente d;;. Gamara, 
quando o orador dizia que profundo vallo 
estava já cavado entre os dous partidos em 
Pernambuco, desde que o manifesto da con
centração opposicioní sta. estava publicado . 

Comtudo, accrescentou, havia um ponto 
em que o Sr. Vice-Presidente da Republica e 
o orador poderiam encontrar-se e faz:er ac
cordo- o de se obrigarem ambos os p!!-rtidos 
a pleitearem as eleições com se1•iedade, sem 
actas falsas, sem offensas a direitos de quem 
quer que seja, dando dous terços de Depu
tados quem tivesse maiorí:t e dando um terço 
quem estivesse em minoria nas urnas, como, 
aliás, determina a Constituição. 

-!$tO foi o que o orador disse, em com'"er~a. 
O Sr. José Mariano não esteve geral. 

presente, por justa causa, á sessão em que o Não lhe foi proposto accordo algum; e, 
nobre Deputado Sr. Julio de Mello se referiu a 'mesmo que o fosse, nada poderia re~olver por 
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si só, sem consultat• os seus ami;;os e sem O .Sr. 1\·la.laqui.ni!O Gonçalves 
ouvir o St•. Ca.so;i,no do Nasdmento, o chefe qua~i que podíu. desi~tir ca. pabvrn , v íst') 
da Conc:entr-ac;iio Ref.IUblíca.na, o or;:a.nizador como uada tern a contcstat·. 
d<) plano geral da couc·!nlrnl;li.O de elementos O nobre Deputado o Sr . José ~{ariano j .i. 
reprtblica ttos em todos os Esta.•los declarou lealmente não ser vet•dadeiro o que 

Julgava. do seu úcver fazer esta. uecla- consto. dos te l~g-r11mmas lidos á Camara p elo 
ração em bem ela verdade, amrmando r1ue Sr .• Julio de Mello e é quanto basta . 
nenhuma ccnvers : ~ teve a r espeito do que Qua.uto ao a.pf)Cilo t ara a realização de 
disse o telegramma com o seu illu;;tre amigo um pleito sério nas elei~ões de dezembro, o 
Deputa<io Alfredo Pinto . orador só tem a diz~r que o Sr . Rosa. e Silva 

Repete, porém, I)Ue ha um ponto em que e o partido de quo é chefe teem por norma 
o orauor e o~ seus amig-os p:ldem cncontrat··se de ·ccnrlucta garantir sempre os direitos polí· 
com o Sr. Ro,a e Silva e s~::us a m1go3, afim ticos tlos sens adver;;arios, mas sem desistir 
de concordarem em pleitea.r sertamente a.s dos 3eu;; direito~ tambem . 
eleições ~e de2embro. O pleito de dezembro serâ sério, como todos 

Hoje, mais rlo que nunca.. dev-e-se abrir 
1 

os outros dirigidos pelo partido republicano 
uma. excep~oása.uormo.Jidades <]ue teem cer· de P ernambuco; mas isso não significa que 
cado o pleito eleitora l no nosso paiz. o partido ~bandonal'á o seu direito de piei-

A Camara entendeu que não et·a opportnno tear a té totlas as cadeiras de Deputados, isto 
o momento pMa fa2.e1•-se uma reforma no é, de fazel' uma chapa e uma representação 
systema eleitoral; ma~, que ~arla. chef~ trate comrJleta, desde riue dbponha de eleitorado 
de suppt•ir., com a.;ua. iutervenção leal e séria, sufficicmte po.ra isso e nunca peh fraude. 
aquillo que não [6 poude fazer por meio ele Na. ve r·i!icação dos po~leres serão respeita.· 
u ma. lei. . dos os direitos de todos, porque essa tem sido 

o Sr. Rosa e Silva, como Vice-P1·esi•lente a norma r!~ conducti\. do partido de que é 
da. Republica e chete do partido em Pernam· chefe o illustre Sr. Vice-Presidente da Re
buco, se-ja o pt·imeiro a dar um exemplo mo- publica . (Jfv.ito bem .) 
raliza.clor e a. consen t ir que a opposição veja. 
os seus direitos r t speitados, de modo que os O l'r. Presidente- Tem a. pala-
diplomas dos Deputa.dospornambucanos, qtter vra. o Sr. Lcovigildo Fllgueiras. 
dos que aispuzorem dos dous terços do elei· 
torado, quer dos que estive1·em em mínot•ia., 
venham sem contestação, legitimamente con
feridos ! 

P orquo não dar s. Ex. o exemplo do re
speito á ConstituiçiTo? 

O Sr. Lcovlgildo Flig-ue h·as 
-A' visto. do adea.ntado da hora, requeiro a 
V. Ex. que me inscreva. em primeiro loga.r 
para. a s~ssão u e sex b · feira. . · 

Doi:m o oradvr este appell•) e termioa as 
considerações que t inha a i'azer. (Milito b.nn, 
muito liem.) 

0 SR. PRESl DENTE-0 nobre Deputado será. 
attendido. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 133 B-1899 

Redacçiio pcll·a !I 3& discussão do J! l'Ojecto n. 13.'1, deste anno, que fia;a a d1JSpe z 1 do Ministerio 
da Iudustri.l , Yiaç<IO e Obras P ublicas, para o exercício d~J i900 

Art. I ,o o PresHente da Repubtica é autorizado a despender pelo Ministerio da rn
du:.tria, Viação e Obras Publicas, com os ser v iços designados nas ~eguintes verbas , em ouro 
13.457:290$474 e em papel 61 .929:316$7i8 . 

A saber: 

1. Secretaria. cl~ Estado-A pt'OIJosta • •.. • .... •• 
2 . Auxilio à :tgricultttra-Reduzida no Jardim 

Bota.nico a. 7:000$ & consignação 11ara con
certos na casa da directoria, consignada a 
-veriJa de IS:OOO$ para cercar o J.1rdim; 
reduzida a verba-Eventuaes- a 2:000.) . . 

3, Agasulho e transpor te de immigr~~<nte.:l -
Accrescenta.das na sub-consignação para 
transporte de immigrantes par•a os Estados, 

Ouro 

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

815$000 

Papel 

293:260$000 

182:900$000 
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etc .. as srJguir:ttes palavras: inclusive a 
despeza com a repatriação de nacionaes 
des-validos em paizes estrangeiros ... •.••.. 

4. Subvenção á9 ~ompanllias de navE>ga~ão-Re· 
duzída ::t. verba de 286;200.$ correspondente 
aos contractos cxti nctos da navegação do 
baixos. Francisco c navegação do Mara
nhiio e pela suppressão da quantia desti
náda a companh1a. que fizer escala pelo 
porto da A!J.larração; e elimfnada a. con· 
signação de 360$ destinada ao.; vencimentos 
do ftsca.l da navegação do Baixo Tocantins, 
por ser transferida. à rubrica n. 9 ...• . ... 

5 . Directoria: Geral de E:statística- Augmentada. 
a verba de I .000:000$ para o r ilcensea· 
manto de 1900 . . . •. . . .. ... . .• ....• . . ; .... 

6. Correios-Directoria Geral-Pessoal-(Como 
na. proposta) 2-25; I 00$000. 

Creditos a. distribuir opportunamente : 
Vantagens especiaes : 

Gratillcaçã.o ao pessoal dos cor-
reios ambulantes, de ma.r 
e outros •. . .•• . ... ... . ... 

Pernoite aos mesmos •...•..••. 
Ajudas de custo e passagens .. . • 
Gratificação addi.:ional a. car-

teiros (art. 335 do regula-
mento) .. . . ... ....•...... 

Dia.ria addicional aos ~erventes, 
etc . (art. 336 do regula~ 
m ento) . ...•........ .... 

Porcentagem . a diversos pela 
venda. de formulas de 
franquia •.•••.••• , •. ... , 

Vencimentos de agentes, ájudan
tes e thesoureiros no ter-

li o : 000.$000 
I 50:000$000 
20:000$000 

20:000!i000 

lO: OOO$OOo 

50:000$000 

ritorio da Republica...... . 1.600:000$000 
Vencimentos de conductores, es-

tafetas, empregados das 
lanchas e escalares e cor
r eios..... .......... .. ... 1. Í00:000$000 

Material : 
Transito territorial e ma.ritimo 

de correspondencia.s e 
malas para pa.izes da União 

Posta.l. . ... . . . .. .. . .. .. . 
Formulas iinuressas ( avulsas, 

brochadas e encadernadas) 
Papel para expediente, cópias e 

embrulho, rennas, bar-
- bante, lacre, tinta e outros 

objcctos .•..•............. 
Acquis!çãoe concerto de mobilia, 

balanças e pesos, cadeados e fechos, c:n•imbos, síuetes, 
elevadores e outros uten-
silios ..... .... ...... .. .. . 

Saccos de couro, de lona e acces
. sorios e outros artigos 

1'50:000$1JOO 

2"25: 000$000 

258:000$000 

65:000$000 

V111o J>opct 

241 : 335$000 

2.53li940$000 

.,,.,,, ,, , I .159: 120$000 
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nccessarios ao serviço do 
correío .. .....•.... , .... , 

Custo dos senos o outras ror~ 
I1l utas estampi\had.as •••• 

c~i:us para assignantes e col· 
reata . ................. .. 

Eventuaes ••• _ .............. .. 

Creditas a. distribuir opp~· 
tunamente: 

130:000$000 

'50:000$000 

20:000$000 
30:000$000 

Conducção de malas por contra· 
c to, no territorio da Repu· 
blica.... ... • • • • • .. • • . .. • 1.120:00()$00Q 

Alaguei de casas, para adJDinís· 
trações, sub-administra
ções e agencias ...••..•.. 

Pintura. concertos, etc., nos 
editleios das repartições 
posta.es ......... ..... , •• 

Combustível e outros objectcs 
necessarios ao serviço das 
lanchas e esca.leres e na. 
conservação n'o Distrícto 
Federal e em divenos 
Estados ............... . . 

Publicações posta.es, annuncios e 
&ditaes .................. . 

llluminação .................. . 
Despezas miuda.s .•.•.•• · •••..•. 
Na consignação destinada ao 

porteiro da administração 
de Santa Ca.tàarina, re
duz~~oose 300$ (o mais como 
na proposta), .•. , ...•..• . 

3.20:000$000 

40:000$000 

60:000$000 

40:000$000 
IOO:OOOJ;®O 
93:000$000• . 

7. Telegra.phos - r-edigindo-se na verba - Mate· 
rial para as linhas. Ferramentas e diversos 
para. o serviÇO de conservação das linhas, 
sendo 17:778$ em ouro; 

Para. a. renovação e consolidação das .linhas e 
duplicação dos conductores de circuitos, 
sendo 84:445$500 em ouro ; . · 

Na verba- Material para as estações-Renovação 
do consumo das estações, pa.go em ouro ; 

Na verba- Material de escriptorio, 2• divis\i,o -,
objeetos de expediente, de desenho e di· 
versos, -pago em oll.ro - Reduzida, de 
15:000$ a. verba. para fretes, conducções e 
seguro do material das linhas ... ...•. . .•.. 

8. Gara.utia.dej•lros, como a. proposta . .• _ •. .. .. 
9. Fiscalização-Transferidas para os!a rubricn. 

todas as con.signações destinadas â. ftsca· 
lização àe estradas de ferro, de empreza~ 
de navegação e outras - Eliminadas as 
quantias ele 1:000$ para alu~uel de casa 
para escriptorio da. Estrada. ae Ferro de 
Baturité e de 1:800$ para. igual ftm na 
Estrada. de Ferro Central de Pel'nambuco 
-Reduzida de 2:307$ · a consignação des
tinada á com:ervação do material arre
cadado da &Jtrada de Ferro de Porto 

Camat:~ V, YI 

282:445$122 
l<:i.OI2:756$690 

. ~ ,., .. .. 
257 

10.562:082$300 

1. 236: 199$000 
4.I08:6fl5$546 

33 
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Alegre a Urugua.yaoa. - Augmenta1.L1 de 
1 Ofl: OBO$ para. as seguintes ftscalíza.cões : 

·Fiscal da Empreza Industrial de 
Melhoramentos do Bra.zil.,, .. 

Expediente da tlscalízação •••••• 
Fiscal do cites de Santos .••••••. 
Expediente da fiscalização., .•. , 
Fiscal da Companhia. Melhora· 

mentos da Lagõa. de Bota fogo, 
Fis~al d~ Companhia Industrial 

do Construcções Hydra.ulica.s 
(Porto de Jaraguá) ..•.•...•.. 

Expediente da. flscalízação ..... , 
Fiscal do arrazamento do morro 

de Santo Antonio ••.•..••..• , 
Ffse&l dG ComiJa.nhia Norte Mi· 

neira ..... ............ , ..... .. 
Fisca! do Ba.nco Ioíciador de 

Melhoramentos .•. , .......... . 
Uoyd Bra.ztleiro .............. . 
Amazon Steam Naviga.tion Com· 

pany . .................. , •..•. 
Companhia Navegação do Rio 

Parna.hyba ••••••••..•••• , ••• 

12:00)$000 
3:000$000 

I'~: 000$000 
3;()00~00 

9:000$000 

12:000$000 
3:000$000 

12.000$000 

7:200$001) 

7:200$000 
12:000$000 

0:000.$000 

1:20()$000 
700.$000 Comp&nhia Pernambucana. •.•••• 

Companhia Navegação das La.· 
gõas Norte e Maoguaba... . . • 600:SOOO 

Ernprez;a Viação do Brazil...... 4:800$000 
Navegação do Baixo Tocanbns. 360$1lf'i0 
10. Estrada de Ferro do S.Franc~sco-na vigencia 

desta. lei eJirnjnada a. verb~ de 3:840$ para 
dous segundos escripturaríos, reduzida. a 
1:020$ a. verba para:um continuo, eliminada 
a verba de 2:190$ para dons servente5 
(tudo na administ'raçã.o ceotral),substituida 
a tabella proposta para o pessoal de escri· 
ptorio do trafego pela. seguinte: 

1 chefe do trafego............. 8:400$000 
1 otH.cial............... ... . . .. . 2:880$000 
I !• escripturario..... .•• . . . . . . 2:400$000 
1 2> dito...................... 1:920$000 
1 a.ma.nuense.. . .. . . .. . .. .. .. .. 1 : 440$000 
I praticante. • • . . . . . . . .. . .. . • . • 1 : 0805000 
I servente.. • . • . .. . .. . . . .. .. .. • 500$000 
Reduzida. :1. 160:000$ a verba pa.ra, pessoal de es-

taC<)e3 e paradas; reduzida, no escriptorio da 
locomoçã.o, a 500$ a verba. para servente; redu
úda, no escrip~orio da 4• divisão, a 3:000$ a 
verba. pa.ra desenhista, eliminada. a verba de 
600$ para. servente e reduzida a 20:000$ a con
signaçã-o para eventuaes geraes .....••.•..•..• 

11. E. F. Pauto Affonso, reduzida a 2:400~ a 
verba. p:J.ra o escripturario conta.lor •.••.•. 

12. E. F. Sul de Pernam bueo, reduzida a 
150:000$ a. verba para material pura a 
tracçã.o e elevaõa a. 50:000$ a. verba. para 
material destinado á Liulla... • • . .. . • • • •••• 

13. Eatrada de Fa:rro Central do Brazil-Suppl'i~ 
mida na. 2' di visão a vel'ba. destinada a 

1 .548:198$900 

llô: 152.$500 

753: 049$600 
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a.ju<l.a. de custo para o3 sub·lnspedor~s do 
trafego, que a 1>erce berã'l '0618. dotação as· 
pecla.l ; eleva.da t. 8'7:WI$ a. verbt. P•1ra. o 
pessoal da. il!uminaçio electríca e a. gaz, e 
reduzid& a. 96:400$ a consignação para ma· 
teríal parao mesmo serviço; reetabelecirla a. 
verba. de 6:000$ para. o serviço chrooome· 
tricorla estrada; :reduzida de 7:0~0$a verba 
dos agentes para a.s estações de 1• classe e 
a.ugmenta.dn. de cinco mil réis a dos $lUau· 
dua1'a.ra as mesm<1s; augmentada. de 7:000$ 
a ver_!la. para conferentes ~e 3• classe das 
estaçoes de 4a classe; rerluzt·Ia na. 4• d1v1são 
de 12:000$ a verba. para os dous ajMa.ntes 
da locomoção ; augmenta.da de 9:600$ a. 
verba para in11pectores de traeçáo, cujo 
numero será de tres; augmentada de 
7:200$ a verb~ para. os encarregados de 
depo3itos; redi~ti<f<~ a verba para. com
bustivel e lubriftcante3 do modo seguinte: 
2.200:000$ ouro e 300:000$ papel; in
cluída após as pala.vra.s- Repa.ra.ções do 
ma.teriaf rodante-as p&la.vras-dos 'depo· 
sitos ; augmentada de 10:000$ a verba. 
para meotres·ajudantes; augmentad~ tlc 
1 :000$ a verba p&r& sjud&ntes das offieinas 
do Engenho de Dentro; incluída, na consl· 
gna.ção para a a.cqu\slção de machlna.s, ma· 
teria! d.e transporte e aobresalentes a 
quantia. de 250:000$ pare. aaquisição de 
vagões de ty po especial pa.ra transporte de 
minerios de pequeno valor, eaugmentada. de 
100:000$ a verba para. melhoramentos nas 
officin&s a depositos; sub::>rdlnando-se esta 
verba, a epigraphe-Obra.s Novas (Conta de 
Capital); na. 5" .di visão escrever, a. pós as 
palavras- Obras Novas, as segUlntes:
(Conta de Capital}; consignada. á dotação 
de 100: 000$ para o estabelecimento de 
uma. otD'cina de in~o de dormentes; 
eliminadas da enumeração as pa.la.vras
substituição d~ dormente!S ; reduzida. de 
220:000$ a verba para essas obra.s novas, e 
redigida pela. fô rma. seguinte a verba para 
-Even.tna.es geraes : Para attender a 
quaesquer despezas necessa.ria.s e impre· 
vistas ou a. deficiencias de verba.s ••.•.••• 

14. Inspecção das Obra.s Publicas da. Cll.plte.l Fede, 
r-a.L-substituida a tabella. na 1• divisão e 
na 2' pela. seguiu te: 

1 a di visão- .Administração : 
Pessoal: 

· 1 inspector ~ra.l ....... . ... .. 
2 chefes de divisão a. 8:400$. 
5 engenheiras de distz-icto a 

6:000$000 . ..... . ...... . 
5 conductores technicos a 3:000$ 
1 desenhista de 1• ciasse • •.• ••• 
2 ditos de2•eiasse a. 3:000$000. 

' }2,000$000 
16:800$000 

30:000$000 
15:000$000 
4:8U0$000 
6:00C$000 

Ou,-o 

2.200:000~0 

250 

25.380:461$77 
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1 secretario .• . I ....... . .. , •••• 

l contador,. I.,.~,~ .. , .. ,.,., 
3 administradores de florestas 

a. 2:550$000 •.•••••..•• • 
1 fiel do deposito central ••.••.• 
1 ajud&nte do tlel ........... . 
1 a.rchivista ................. . 
1 1• escripturario ............ . 
3 2•• ditos a 3:600$000 .•••..•• 
3 a.ma.nuaoses a 3:000$01)0 .. .. 
3 praticantes a 2:000$ ...... .. 
1 porteiro ...... ............. . 
3 coutiouos a 2:000$ •••••• , ..• 
Diarias de 8$ ao inspector, 7$ 

aos chefes de divisão, 6$ 
aos engenheiros de distri
cto e 5$ aos conducw:res ... 

Material : 

Objectos pa.ra. expediente ..... 
Aluguel <fo predio onde funcci-

ona a rep&l'tiçi.o ..... .... . 
Serviço telephonico ••••..•••••• 
Deapezas miudas e de prompto 

. pa.ge.mento .•••••••. •••• ..• 
Taxe. de esgoto em 33 predios. 

Serviços diversos : 

Reparos de proprios nacionaes .. 
Trabiluos imprevi:>tos .••.••••• 

2• divisão - Canalizações 
longínquas : 

Pessoal: 
1 conductor geral • . ••...••. •• 
1 encarregado de deposito • ••• 
1 amauuense ....... . .... .... . 
1 estareta diaria de 3$500, eril 

300 dias ...... , .. .. ... .. .. 
1 feitor garaldeencanamentos, 
. dia.i'ia de 8$ .............. . 

8 s.oldadores rebatedores, dia-
ria. de 4$ ............... . 
Rio d'Ouro e Santo Antonio: 

1 zelador, diaria. 8$ .••.•.•.• • 
3 trabalhadores, dlaria. 3$-500 .. 

s. Pedro: 
1 .zelador, diaria 6$ .. ....... . 
2 trabalhadores, dia ria 3$500. 

Tinguá.: 
I zelador , diaria 8$ •...... .• • 
4 trabalhadores, dia.ria 3$500 .. 

ANN AES DA CAMARA 

6:000$000 
4:800.$000 

7:650$000 
4:800$000 
3:600$000 
3:000$000 
4:200$000 

10:800$000 
9:000$000 
6:000$000 
3 :000$000 
6:000$000 

28: 105$000 

181 :555$000 

6 :400$000 

12:000$000 
2:000$000 

5:000$000 
1:980$000 

27:380$000 

15 :000$000 
10:000$000 -----
25:000$000 

3:600$000 
1:8()0$000 
3:000$000 

1:050$000 

2:920$0<!0 

li :680$000 

2 :920$000 
3:832$500 

2:190.~00 
2:555$000 

2:920$000 
5: 110$000 

Ouro Pape~ 
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Ttu'ml\ rloA eaminho!J flo. 
resta.es, limpeza r!o8 rios: 
1 reitor, dfaria. 4.$500 ....... .. 
6 trabalba.dorcs. dlaria 3$500, 

Registros e encanamentos: 
7 guardas de 1 a classe a I :440$. 

15 guardas de 2• classe a 1 : 200$. 

Material: 
O necessario para esse serviço• 

Obras novas -Novas cana· 
lizacões: 
Para a linh:.t auxiliar das cana

lizações dos rios Xerem e 
Ma.ntiqueira., nã.o de-veodoo 
pessoal technico exceder de 
um engenheiro chefe de di
visão e de um ajudante ••• 

I :G42$500 
7:665$000 

10:080$000 
IB:OOO.'j:OOO -----
80:965$000 

15:000$000 

250;000$000 

Na 3• diVisão, feitas as seguintes alterações: 
Elevado a 15 a numero de trabalhadores da. flo

resta da Tij uca e a 52 o de gua'!'das de reserva
torios; e sendo destinados dos 100 trabalhado· 
res jornaleiros 10 para o reservatorio de Pe
dregulho. 

Em vez de-proseguimento da rêde de distribui
ção-diga-se--O bras novas-Proseguimento, 
etc., etc. 

Elevada a 110:000$ a verba para o material di)S· 
tinado ao serviço do prose,ouimento da rede. 

Substituída á tabella do pessoal do-Deposito 
Central-a seguinte: 

Pessoal: 
1 amanuense ................. . 
2 auxiliares de éscripta a 1:500$. 
5 tra. ba.lhadores, dia.ria 3$500 •• 
5 carroceiros, idem 4$500 ..•.•• 
I feitor, idem 4$500 .•••..••.•• 
I servente, idem 4$500 •••••••• 

3:000$000 
3:000$000 
6:387$500 
8:212$500 
1:642$500 
l:2i7$500 

23:520$000 

Eliminada. a consignação para officinas, sub· 
stituida esta pela seguinte: 

Aferição de hydrometros. 
Pessoal: 

5 otficiaes, diaria 6$ durante 300 
dias •••..•..•..••..•.••...• 

Material~ 

9:000$000 

O necessario para o serviço..... 3:000$000 

Eliminada a -verba. de.:...Eventuaes; 

Ouro 

261 

Papel 

1. 486:550$500 
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15-Estr-ada. de Ferro do Rio 
criptorio. 

Pessoal: 
1 director. , ..• , ........... 4 •• , • 

1 guarda· livros ••. •.. , • ....... . 
1 thesoureiro.... • ..... , ..... .. 
1 almoxarife . . ............... . 
1 I• escriptura.rio ........... . 
1 2° dito .................... .. 
1 a.ma.ouense ... . ............. . 
Diaria. de 6.$ ao direetor .. .• .••. 

Material: 
Objeetos de escriptorio .••. , •• , . 

TrafAgo - Pessoal de esta
ções: 

Ca.jú: 
1 ngente. 4 • •• , •• , ••••••• , •••• 

1 conte rente .•.• •. • .• • , .•.•. , 
1 telegraphista •.••••.•...•.•• 
1 muchinlsta para o guindaste, 

diari(l. 6$000 ........... .. 
2 vigias nocturnoe, di a r i a 

3$500 •.•.••..••••••.•.• -
2 guarda.·cha.Yes, diaria 3$500. 
1 feitor, diaria 4$., .......... 
6 trabalhadores, dia.ria 3$500. 

Pa.vuna: 
1 agellt e-telegrapnista de 1• 

classe ..... . .. ... ....... . 
I guarda-chaves, dia.ria. 3.$500. 

fsotafogo - centro telegra
phico e telephonico: 

l agente-telegraphista ·de 1• 
classe ... ............... . 

1 guarda.-cba.ves, dio.ria 3$500. 
José Bulhões eBelrort Roxo: 

2 agentes-telegraphistas de 2• 
classe a 2:000S ......... . 

2 gua.rda-ebaves, dfaria 3$500 
12 guarda-chaves, incumbidos 

das paradas de S. Fra.n· 
cisco, rua. Bella, Bemfica., 
Praia Pequ,ena., V. de 
carva.lho, Figuei:ra.,Rio do 
Ouro, S. Pedro, lgua.ssú, 
Tinguá,Engenho do Matto 
eilrajá, diaria 3$500 ..... 

Linhas t elephonica. e tele· 
graphica: 

encarregado da conservação 
das linhas, diaria 6.$ ••••• 

3 tt-abalbadores, diaria 3$500 •• 

A!Ol .u:s t•.~ CA ~JÁ l<A 

do Ouro-E:J-

6:000$000 
6:000$000 
4:800$000 
4:800$000 

.4:200$000 
3:600~000 
3:000$000 
2:190$000 _ ___.___ 

34:590$000 

1 :000$COO 

3:500$000 
2:000$000 
1:800$0()0 

2:190$000 

2:555$000 
2:555$000 
1:460$000 
7:665$000 

2:400$000 
1:217$500 

2:000$000 
1:27i$000 

4:000$000 
2:555$000 

15:330.$000 

52:665$000 

2:190.WQO 
3:832.$500 

6:022$5()0 

Ou,.o 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2510512015 15:38 . Página 22 de 27 

SESS:ÍQ E'M 11 DE OUTUORO DE 1899 

Pessoal do movimento: 
3 chefes de trens ineumbidns 

tambem das bagagens, a 
2:(.100$ ••• '# •• ' •• ' ', ••••• 

12 guarda-freios, dia.ria 3$500. 

Material: 
Alugueis <!e ca.sas para esta

ção, paradas, material 
para os trens e objectos de 
e:rpe9iente, material tele· 
graphico e telephonico ••• . 

Locomoção-pessoal da trac
çü.o ; 

1 encarregado geral, d;aria 8$. 
2 machiniBtas de I• clasBe, 

diaría.7$ ............. , .. . 
2 machinistas de 2• classe, 

diaria. 6$ .. . •..•.•... ••. 
2 foguistas de I• classe, dia· 

ria 4$ •....... . •••...•..• 
2 foguistas de 2• classe, dia.· 

ria 3$500 .. , ............. . 
2 graxeiros, diaria 3$ ••• , •••• 

Otl'lcinas: 
1 ajustador, diaria 6$ ••...... 
2 Itmadores, idem ........... . 
.1 torneiro, idem ....•.•..•••• 
I fundidor, idem ........... .. 
1 ajudante, diaria 5$ •..•.•.•• 
2 carpinteiros, idem .••••••••. 
1 terreiro, diaria. 7$ •• • ••••••• 
2 malhadores, diaria. 4$ •..••.. 

Material: 
Combustível, lubrificantes, 

estopa, e te, para a tracção 
e as officinas ......... . .. 

Material para. a. officina 
(concertos) ... ... .• • .••. • 

Acquisiçã.o de pranchas .... 

Vio. permanente e conser
vação da picada. dos en· 
canamentos : 

Pessoal : 
1 mestre geral, dia.ria '8$ .• • •. 
8 feitores, dia ria 4$ , ....... .. 

60 tra.balb.adores, diaria 3.'S ••• •• 
2 pedreiros, diaria. 5$ ........ . 
2 serventes, diar ia 3$500 . • ••• 

6:000$000 
15:330$000 ------
21: 330iCJOO 

12:000$000 

2:9'>...()$000 

5 :510:3000 

4:380$oo0 

2:920$000 

2:555$000 
2:190$000 .....,. ____ _ 

20 :475$000 

I :800$000 
3:600$000 
1 :800$000 
1:800$000 
1:500$000 
3:000$000 
2 : 100$000 
2 : 4.00$000 

18:000$000 

11 o: 000$000 

. 20:000$000 
75:000$000 

2 :920$000 
11:680$000 
65:700$000 

3:650$000 
2:555$000 

BG: 505$iJOO 

Ouro 

263 
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,·---~·-·~ 

Material: 
Dormentes .............. ~ ~ . , .. . 
Trilhos e sobresalentes ........ . 
Conserv~ão de edificios, etc ... . 
:Material 'Para conservação dos 

encanamentos . ........... . 
Eventuaes .................... . 

55:000$000 
15:000$000 
3:000$000 

8:000$000 
3:000$000 

16. lllumina.çãopublico.-a. proposta ••• , •••••••• 
17. Esgoto da. Capital Federal-reduzida a 1:000$ 

a verba para eventuaas ................. . 
18. Observatorio A~tronomico-a proposta ••.... 
19. Repartições e logares ex:tinctos- Eliminadas 

da sub-rubricu-Repa.rtição Geral dos Te· 
legrap1tos-as consignacões referentes a. 
um engenheiro n,j udante, um inspector de 
2' classe e um de a~ ..................... . 

20. Obras federaes nos Estados- Augmentada a 
verba de 178:620$ para o porto <te Natal e 
de 99:600$ para as obra.s do açude de Qui· 
xadá-Substituiàa a tabella. rebtiva ao 
pessoal e material de dragagem do porto 
de Santa Catb&rina pela. seguinte : 

5 mestres {sendo um com a 
di1J.ria. de 6$500 e os 
mais a 5$) •••• , ••••••••• 

2 contra· mestres, •.••. ,, ...•.. 
5 ma.chinistas ................ . 
5 foguistas .... , ........... , .. 

18 marinheiros .............. .. 

Material : 
Carvão, lubrificantes. estopa, 

sobresalentes, b a 1 i z a
men to, concertos do ma
terial, inclusive o da s• 
draga .................. .. 

19. Eventuaes ............... .. 

9:672$500 
2:555tooo 

12:775$000 
.6:387$500 

16:425$000 
------
47:815$000 

70:000$000 

Ouro 

481:273$662 

480:000$000 

Popcl 

540:227$502 
571:611$660 

2.807:538$000 
60:880$000 

110:440$000 

1.692:844$500 
100:000$000 

Art. 2.• Na vígeneia. desta lei, o exame phytopa.thologico instituído para. as impor~ 
tações de vegetaes. sementes e ohjectos congeneres, será feito no Jardim Botanico da Capital 
da. R.epublica ; nos Estados onde houver alfandegas. poderá o Poder E~eflutivo entrar em 
a.ecordo com os estabeleeimentos scientíficos, particulares ou officiaes afim· de ineumbil-os 
de igual tarefa.. . · 

Art. 3.• Fica. o Poder Executivo autoriza-do a conceder o usufructo da. superficíe ma
xima. de 50 hectares e aproveito.mento das aguas necesaariD.S nos terrenos de proprieds.de 
nacional proximos a povoações ás associações agrícolas que se proponham alli fundar e 
custear campos praticas da demonstração, e:xceptuando-se os terrenos da Quinta da Boa 
Vista, · · · 

Art. 4.° Fica. autorizado o Poder Executivo a abrir concurrencia para o serviço da 
linha. :tluvia.1 de Montevidéo a Cuyabã, caso _o Lloyd continue a não cumpPir seu contracto, 
mantendo-se & verba actua.l para. tal serviço, que continuarâ a ser de duas Yiagens 
mensaes. 

Art. 5.• A subvenção de:>tina.da á linha. de navegação do Espirito Sa.nto serâ. paga. 
pelo Governo a ·quem melhores vanta.gen~ offereeer, para. effectuar es~e serviço entre· os 
portos do Rio de Janeiro e Ca.ravellas, desde que o Lloyd deixe de effectual-o nos dons 
primeiros mezes do exercicío financeiro. 

Art. 6.• Fica o Poder Executivo auto1•izado. a entrar em a.ccordo com os governos 
estaduaes sobre QS meios praticas de realis:;l.r o recenseamento de 1900. 
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. Art. 7.° Fica o Poder Executivo autorizado, na vigencia desta lei, a reorganizar a 
Repartição Geml dos Correios da Republica, no sentido de melhorar o serviço postal, de 
accordo com as necessidades actuaes, respeitando os direitos adquiridos e observando as 
seguintes modificações: 

§ 1° As tuncções de sub-director, administradores, sub-administradores, ajudantes d6 

administradores, contadores e ajudantes serão exercidas em commissão por pessoal do 
quadro dos correios, a juizo do Governo, sem perda dos empregos que occuplrem. 

Os actuaes serventuarios desses cargos serão conservados, emquanto bem servirem. 
§ 2° As funcções de agentes de 1• classe e de 2' poderão ser exercidas em commissão 

por pessoal das administrações a que estiverem subordinados. 
§ 3° Os contractos cujo valor exceda de dez contos de réis deverão ser approvados 

pelo Ministro, os de cinco até dez contos pelo director geral e os de menos de cinco contos 
pelos administradores. 

§ 4. 0 Os processos dos concursos para praticantes das administrações deverão ser ap
. provados pela directoria geral, e por esta serão feitas as nomeações destes funccionarios, 
medianle proposta dos administradores. 

§ 5. o Sempre que um funccionario do Correio se julgar prejudicado por um a c to do 
administrador, poderá recorrer ao director geral. 

§ 6. 0 Os administradores passarão a tel', além das attribuições vigentes, as seguintes: 
r a, nomear e demittir o pessoal das agencias de .I• classe e remover todos os emprega· 

dos de sua nomeação ; 
2", licenciar e suspender até 30 dias o pessoal sob suas ordens; 
3•, crear, modificar e supprimir linhas postaes, dentro no credito annualmente distri-

buído a cada Administração ; . 
4°, fixar os salarios dos estafetas das linhas tr,<fegadas administrativamente. 
§ 7. 0 As vantagens especiaes concedidas a funccionarios postaes serão exclusivamente 

as seguintes ; 
1', tratando-se de commissão, serão abonados ao commissionado tão sómente transporte 

para si e sua família e ajuda de custo de primeiro estabelecimento, correspondente, no 
maximo, aos vencimentos de um mez ; não haverá ajuda de custo para a inspecção de 
agencias nem tampouco no caso de não importar a commissão em mudança de residencia 
do commissionado; por exercício financeiro não podet·ão ser concedidas m:lis de duas ajudas 
de custo ao mesmo tnnccionario, qualquer que seja o numero de commissões que tiver ; 

2", os vencimentos de um empregado em commissão serão os do cargo mais bem remu-
nerado· · 

3•, 'tratando-se de substituiçõe,:, ao funccionario substituto caberá a percepç~o do or
denado do seu emprego e da gratificação do substituído ; 

4a, tratando-se do pessoal de Correios ambulantes, serviço no ma,r e agentes embarca
dos, sera abonada a gratificação de 20 % ao3 1"• e 2"• officiaes, 25 % aos 3•• officiaes e 30 % 
ao pessoal de categoria inferior ; alem rlessa, gratificação será concedida uma diaria uni
forme pa,ra pernoite, nunca excedente de 7$000 ; 

5", os empregados promovidos ou removidos, que tiverem de mudar de residencia 
terão direito a tt·11.nsporte para si e sua família e uma ajuda de custo nunca excedente aos 
vencimentos de um mez, sem perda dos do seu cargo duriwte o prazo que lhes fôr marcado 
para essa mudança; a mmhuma das du<1s primeiras vantagens terit direito o empregado 
removido a pedido, ou por imposição de pena di~ciplinar. 

6>, os carteiros continuarão a perceber, nos termos do art. 335 do regulamento de 10 de 
fevereiro de 1896, a gratificação addicional quando tiverem mais de 15 annos de efl'ectivo 
serviço postal, e os serventes, nos termos do art. 336 do mesmo regulamento, adiaria ad
dicion.al, desde qne contarem mais de dez annos de effectivo serviço postal. 

§ 8.• Os supplentes das classes de pratic8ntes, 'carteiros, contínuos, carimba(lores e ser
ventes serão demissi v eis ad nutum e serão pagos pelas sobras das verbas para pessoal; sou 
numero, sempre variavel, será calculado de modo a que perceba cada um uma diaria ra
zoavel nunca excedente de 2$500· 

§ 9. o As promoções serão feitas 2/3 por merecimento e I /3 por antiguidade do serviço 
postctl; neste ultimo caso será ~empra exigido um interstício de tres annos. O merecimento 
do funccionario será avaliado pela assiduidade, bom comportamento, zGlo pelos serviços a 
seu cargo, competencia provarla no desempenho de commissões importantes e na confecção 
de trabalhos que aproveitem á repartição. 

Cama•·a V. VI 
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Exceptua-se dess11 regra o cargo de chefe de secção, que será sempre preenchido por me
recimento. 

§ 10. Todo o pessoal do quadro dos Correios da Republica. s&rá conservado emquanto 
bem servir, a juizo do Governo, e gozará das vantagens da aposentadoria na fórma da le-
gislação vigente. . 

§ ll. Sempre que em uma localidade houver uma estação telegraphica federal, devera 
tambem ter a seu cargo o serviço de Correios, desde que não haja ailluencia de serviço de 
tal ordem que fique mais vantajosamente servido pela separação das duas repartições e 
salvo no caso de ser o agente incumbido da arrecadação de impostos. 

§ 12. No regulamento que o Governo tiver de expedir para dar execução ás disposições 
deste artigo, deverá rever o regulamento vigente e ter especialmente em vista regularizar 
a remessa de valores, generalizando, piJ.ra as agencias com renda suillciente, a emissão de 
vales até 200$000. 

Art. 8. o Ficam na vigencia desta lei derogadas no regulamento dos Telegraphos as dispo
sições: 

Do art. 447, para o fim de que sejam feitas as nomeaçõl3s do pessoal: por decreto as do 
director geral, vice-director e chefes de divisões; por portaria do Ministro os chefes ele secÇões, 
o secretario, os chefes ele districtos e seus ajudantes, os telegraphistas chefes, o chef'e da 
oflicina, o almoxarife, os officiaet~, escrivães, ajudante da officina, o desenhista chefe, o 
despachante e os telegraphistas de l ', 2• e 3"' classes; pelo director geral todas as outras. 

Do paragrapho unico do art. 435 para o fim de serem os chefes de districto nomeados 
por proposta do director geral de entre os engunheiros ajudantes e de serem estes no
meados por proposta do director geral, devendo apresentar o titulo de engenheiro ou ba
charel em sciencias physicas e naturaes. 

Dos capítulos XLIII e XLIV, na parte referente á 3" divisão, para o fim ele, sem au
gmento de despeza, transferir de outras di visões e dar novas denominações ao pessoal ne
cesEario para a liquidação de contas dos districtos. 

Art. 9. o Fica o Poder Executivo autorizado a mandar imprimir na Imprensa Nacioual os 
trabalhos organizados sobre Correios pelo amanuense da Repartição Geral elos Correios. Al
fredo Marques ele Souza, caso esse trabalho mereça a approvação da directoria ela mesma 
repartição. 

Art. 10. E' vedado ao Poder Executivo conceder prorogação de prazo ás companhias 
ou emprezas privilegiadas que tenham garantias de juros. 

Art. ll. Na prohibição ao Governo de conceder garantias de juros a emprez,lS e de 
lhes augmentar o capital garantido, comprehende-se a de pagar os juros deste em outra 
moeda que não seja o papel, quando não houver consignação diversa na lei. 

Art. 12. Fica o Poder Executivo autorizado a resgatar as estradas de ferro do Recife 
ao S. Francisco, da Bahia ao S. Francisco, nos te1'mos da clausula 25"' do decreto n. 1.030, 
de 7 de agosto de 1852. 

Art. l::J. O Governo poderá contractar a construcção dos prolongamentos das estradas 
de ferro , cujas obras foram suspensas, com as companhias ou emprezas de que as mesmas 
linhas forem o prolongamento, ou com quem maiores vantageos offerecer, mediante o 
ajuste que for combinado pela cessão das obras já realizadas e material existente, comtanto 
que taes contractos não acarretem onus para a União. 

Art. 14. As estradas de ferro federaes serão obrigadas a permittir a circulação, em 
suas linhas, de vagões pertencentes a particulares, mediante as cluusulas estabelecidas no 
art. 93, das Condições Regulamentares das Tarifas da Estrada de Ferro Central do Brazil, 
de 1897, ou fixando uma taxa kilometrica especial para o uso das linhas pelos vagões par
ticulares. 

Art. 15. Fica o Governo autorizado a mensalmente adeantar á Estrada de Ferro Cen-
tral do Brazil até o maximo de 100:000$, para solver despezas de prompto pagamento 
das d~versas rubricas ; nentJ.Uma prestação será entregue sem justificação do emprego da 
anterwr. · 

Art. 16. Os contractos de aluguel de predios para serviços permanentes dos Correios, 
Telegraphos e vias-ferreas federaes, bem como o de condocção de malas dos Correios, poderão 
ser feitus por tres annos. 

Art. 17. Fica na vigencia desta lei desannexada da Inspectoria Geral de Obras 
Publicas da Capital FeLleral a Estrada de Ferro dv Rio do Ouro, e erigida em serviço 
acllonomo, 
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Art. 18. Fica. revogado o art. 52 da lei n. 560, de 3l de dezembro de 1898. 
Art. 19. O Governo mandará proeeder a.os estudos necessa.rios, ouvido o Governo do 

Dlstrlcto Federal, para. serem opportunamente apresentadas ao Congresso as bases de um 
Codigo Florestal. 

Art. 20. Fica o Governo Fed(lral autorizado a entrar em accordo com o Governo do 
Estado do Ceará, para. o fim de lhe tranaferir o acude do Qui:xadá, com.prehendendo as 
obras e o material existentes, obriga.ndo·se o governo do mesmo Estado a. concluir a. con
strucção do reservatorio e a executar os trabalhos necessa.r!os pu.ra a. irrigaçã.o da. zona. ad· 
jacente . 

Art. 21. Fica. o Governo autorizado a adquirir as obras do porto do Ceará, liquidando 
todas a.s questões pendentes com a CeaYá Harbour Corporatíon, ~~obrindo para esse ftm os 
precisos credit-es. . 

Art . 22. As· taxas arrecadadas nos te'rmos e pa.ra. os fins deeret&dos pelo paragrapho 
uoico do art. 7• da. lei n. 3.314, de 16 de outubro de 1886, nos portos em que se estiverem 
executaDdo trabalhos de melhoramentos custeiados pela UniitO, terão &pplicação exclusiva e 
especla.l â. conclueã.o de taes obras, nos portos respectivos. 

Para.gra.pho unico. Fica. o Poder Executivo autorizado a couceder aos governos esta.· 
dua.es que pretenderem executar as obras de melhoramentos de porto~ dos respectivos Esta· 
dos, segundo os planos approvados ou que forem approvados pelo Governo Federal, os favo
res constantes deste artigo, indepcmlentemeote de concurreneia. 

Art. 23. Fica. o Poder Executivo autori~ado a. 11ontraetar, com quem maiores vnnta· 
gens offereeer, em concurrencin pulJlica, mediante os favores dos decretos ns. 1.746, de l3 
de outubro de 186g, e 3.314, de 16 de outubro de 1886, as obras dos portos de Pa.ra.naguá. e 
Antonina, na bahía de Pa.ranagná, Eshdo do Paraná, 

Art. 24. Fica o Governo autorizado a abrir o credito de 3!: 162$007 para. occorl'er ao 
pagamento das differenças que em seus vencimentos sotrrera.m os conductor~s de t• e s~ 
classes da Estrada de Ferro Centra.l do Brazil durante o exercício de 1897. 

Art . 25. Fir.a o Governo autorizado a despender até a quantia. de 300:000$ com a pro
paganda do consnmo do café no estrangeiro. 

Esta autorização só se tornará. etrectiva no ca.so em que os ·Estados de S. Paulo, Minas, 
Rio de Janeiro, Espiríto Santo e Bahia concorrll.m para o mesmo tlm, pelo menos com dous 
centesimos da renda que arrecadarem do imposto de exportação do café . 

Art. 26. Para a execução do disposto no n . 24 do art. 10 da lei n. 490, de 16 de de
zembro de 1897, e na lei n. 28, de 30 de dezembro de 1891, o Governo procederá. calculando 
o cambio á taxa média do anno em que foi feito o contracto. 

Art. <t7 . E' o Governo autorizado, ll& vigencia. desta. lei, a contracta:r a conclusão dos 
traba.Ibos do prolongamento da ferro-via Cent ral de Pernambuco até a cidade .de Pesqueira, 
sob as seguintes condições : 

a) fazer cessão dos materiaes e obras que porventura existam ao longo da linha, aos 
arrendata.rios, afim de serem empregados na.s obras do prolongamento ; 

b) ficarem todas as obras exe,uta:las, nos termos da lei , pertencendo á União, como 
parte integrante da ferro-vio Central, para t~dos os e treitos do contracto de 12 de abril 
de 1898. 

Art. 28. Na vigencia. desta lei serão transferidos ao Miuisterio da Via.çã.o os J>r oprios 
existentes no ext5ncto Arsenal de Marinha do Recife, na -parte sómente do littoral , onúe 
fancciona.rão todas as repartições dependentes do mesmo Ministerio, ficando os terrenos e 
propr ios em questão reser vados ás obras de melh<H'nmento do porto de _Pernambuco. 

Art. 29 . O Governo não poderá. nomear para as vagas que se derem nas dift'erentes 
r epartições, pessoas extranbas aos quadros, emque~nto hou~er addidos. 

Sala da.s Commissões, ll de outubro de 1899.-May;·ink , presidente interíno.-Caíogeras, 
r elator . - Mar çal Escobar.- Nilo Peçanha. - Bueno àe And;·ada.-Augusto Montenefp·o.
S~rzedetlo Corr êa.- Alcindo GuanabaYa.- Augusto Seve1·o. 
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N. 160 A- 1899 lhos de mineração, precedendo sempre auto
z·ização do Ministro da Fazendrt., a quem 

Parecer sobre as emendas oflerccídas na devem as empl'ezas requerer taes favores. 
2• discussào do p1·ojec1o n. 160, deste wnilO, 
que alte1·a varias disposiçJes das Ta.rifas 
drs Alfandegas e Me~as de Renrlas, man
dadas executar pelo decreto n, 2.743, de 17 
de de~cmbro cl~ 18971 r: ~obre 01t~ms apN· 
sentadag ao Orçamento da Receita Geral e 
pela Mesa da Cam,wa enuiada a Commiss<7o 
de Tarifas. 

A Commissão, estudando as diversas emen
das apresentadas, vem cumprir seu dev<~r. 
emittindo o parecer a raspei to. 

A' disposição preliminar do projecto n.l60. 
de 1899, que altera as Tarifas das Alfan· 
degas; 

Onde convier: 
Art. Os machinismos e seus accessorios 

e materia.es de custeio importa,.los directa
mente pelas emprczas de mioeraçiío vara 
consumo pt'oprio, pagarão sómente uma 
taxa. de registro de 5 •/. do r alor o1llcial 
dos objectoa introduzidos, ficando isentos de 
qua.esquer direitos alfandegarios. 

§ 1. • Ficarão sujeitos á multa do dobro 
dos direitos que deveriam ter pago as em· 
prezas que tiverem importado machinismos 
e materiaes para uso alheio. 

§ 2.• Os materiaes de custeio para mine
:rs.ção não comprehendem os comestiveis e 
ontra.s mercadorias para ·uso do pessoal das 
respectivas emprezas. 

A' tabella A supprima•se: o n. 6 da ta
bel!a. de mercadorias sujeitas ao expediente 
de 10 °/0 • 

Ss.Ia das sessões, 21 do setembro de 1899. 
-Calo geras. -Urbano MarcondeS. -Gonçalves 
Ramos, · 

A Commissão acceita. o principio desta 
emenda, que visa o àesenvolvimento de uma. 
industria que, podendo ser importantissima. 
entre nós pela utilização de tantas riquezas 
mineraes que a terra. encerra, esta, entre· 
tanto, amesquinhada e asphyxiada. por tantos 
factores contrarias ao seu progresso. A Com
missão não póde a.eceita.r a. emenda. nos termos 
latos e genericos como esta redigida, e assim, 
apresenta. a seguinte modificação: nos ma-

- teriaes de custeio importados directamente 
pelas emprezas de mineração para consumo 
proprio, compreheodem sór.aente as substan· 
cias chi u:dcas, explosivos, os metalloides e 
metaes simples e material de extracção e 
transporte nas minas, necessarios aos traba-

No art. 2', §34, e na ta.bella A, n. 4, 2' parto, 
supprimam-se as palavras: exclusivamente 
para criação. 

Sala. das sessões, 21 do setembro de 1899.
Possidonio da Cunha.- M:r;·çal Escob'w-.
Diogo Fortll'n 1, -J'lfariense.- ( 'ampos Carc ier, 
-Rivada1Jia CorrJa. - Guillon.- Vespasiano 
de Al/Juquerque,-Pinto da Rocha. 

A Commis,;ão acceíta a emenda. Seria na. 
Yerdade d!fficil a discriminação do gado para. 
criar e para. outros IIns, como difficil setor
naria a tlsca.lízaçiio de sua entrada na fron· 
teira., onde existem muitas propriedades com 
parte situada em territorio nacional e pa.rte 
em Oriental ; alem tte que a. medida. Yisa tão 
Sómente o clesenYo!vírnlinto e maior incre~ 
menta das xar1Jueu.das rio-grandenses, cuja. 
iodustria muito interessa ao pa.íz, por isso 
que é a unica competidot'a. da dos Estados 
platinas. 

A' cta.sse 8•, n. 510, onde diz: saccos de 
gross&ria. ou canb.n,maço e semelhantes, 1 ki
logra.mma 7CO réis, diga-se: 800 reis. 

Sala das sessões, 21 de setembro de l-899.
Nei~a.- Pa.ura. Gu(mar<fes. 

A Commissã.o aceeita esta emenda, por isso 
que. correspondendo a 20 °/o de abatimento da 
tarifa. Yigente, mais se approxima da. razã.o 
que serviu de base ll&ra abatimento da ania
gem. 

Ao art. !•, § 1", in fine, accrescente-se: 
exceptua.dos o sal e xa.rque, que pagarão por 
kilo 20 réis e 120 réis, respectivamente, e 
igua.lmente a ania.gcm, que pagara 500 réis 
por kilo. 

Sala. das sessões, 23 de agosto de 1899. 
-Rivad<tvia Correa.-M. Escoha;·.-GuíUon. 
-A~evedo Sodrli.-Vespasi,lno de Albugt,er-
q~<e.-F. Alencastro.-Díogo Fortuna.-Pinto 
da Rocha. 

Ao art. 1•, § 2°, in fine, accrescente-se: 
exceptua.do o gado de cria de toda. especie, 
introduzido pela fronteira, e cobrado o e:xpe-
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diante <ld 1nl~rem sobre o gado gordo para. 
córte, pela. mesma fórma importado. 

Sala das SijSSÕ8S, 23 ue agosto clil 1899. 
- Ri~adal)ia Correa, - Guiltm.- A;evedo 
So!l'l'i.-M. Escobar.-Pinto da Rocha.-Diogo 
Forltl>n.-F. Alencasti'O,-Vespasicmo de Al· 
buquerque. 

Accrescante-se onde convier: 
At•t. Na. vigencia desta. lei o imposto 

aduaneiro que recahe sobre a manteiga de 
vacca (n. 60, classe 4a da. t!l.l'ira vi~rente) 
sera elevado ao dobro sempre que se verificar 
tra.tar·se de um producto artificial, como a 
margarina. ou su\lstancias anatogas. 

Art. Na vigenaia desta. lei os machinis-
mos e materiaes de custeio, importados di· 
rectamente pelas emprezas de minet•açiio 
para consumo proprio, pagarão sómente uma. 
taxa.. 

Na classe 7~ das Tarifas das Alfandegas, 
onde se lê: 

· Arroz, com oli sem casca, ou pilado, 40 
réis por kilo; 

Feijão de qualquer qualidade, 40 réis por 
kilo ; 

Milho de qualquer qualidade, 20 réis por 
kilo. 

Diga-se: 
Arroz com casca, 40 reis por kilo; 
Arroz sem casca. ou pilado, 60 réis por 

kilo; 
Feijão de qualquer qualid,ade, 60 réis por 

kilo; 
Milho de qualquer qualidade, 30 réis por 

kilo. 
Sala das scssues, 23 de agosto do 1899.

Pmtla Ramos. 

RestabeleÇa-se o imposto sobre os formi
cidas; de accordo com o orçamento de 
1898. -

Sala das ses~õeo , :23 de agosto de 1899. 
- Sá FreiJ:B .- \ri !c: -r Pcb,oto.- .Roc!olpho 
Abreu.-Augt<sto de V,tsconcdlos. 

9~ 

Ao § 29 (lo ç_rt. 2° das disposições prelimi
nares da. tarifa. em vigor: 

Em voz de-que mantiverem.sorviços fu
nerarios, diga-se: que mantiverem ou não 
oorviços funerarios. 

Sa[a. das sessões, 22 de agosto de 1899.
Ermirio Coutinho.-}jfalaquias.-Teixeira de 
Sá. -h li o de Mello, -Pedro Pcmambuco.
Oorne!io da Fonseca.-], A. Neiva. 

A Commissão deixa de pronunciar-se sobre 
as emendas acima.,sobns. 4, 5, 6, 7, 8 e 9,por 
já estarem previstas no projooto. 

roa 

. A' classe 17 da. nova tarifa: eleve-se a. taxa. 
de a.niagem a. 900 réis o kilo, de accordo com 
a tarifa anterior. 

Sala das sessões, agosto de 1899. - J, 
A. Nei'lla.-Paula Guimaf'l'les.- Castro Re
beUo. -Parctnhos .i'lfuntenegro. -Adalberto Gui
marites.-lJionysío Cf1rqueira,-Ignacio Tosta, 
-M. Caetano. -Eugenio To'"'Ínho, 

A Commis;;ã.o não acceita. a emenda por jul
lia.r bastante fa.va.recida. a. industria. nacional 
ae a.niagem com a ta.ía de 65P réis por kilo· 
gramma. 

11" 

A' cl~~osse 17 da. tarifa: ao n. 531, em vez de 
100 réis da taxa pelo fio de juta, seja, como na. 
tarifa anterior, de 10 réis por kilogrs.mrria. 

Sala das sessões, em agosto de 1899.
J, A. Neiva.-Paula Guimarães,-O,tstro Re
bello.-l'amnhos Nontenegro.-Dionysio Ce'l'· 
queira.-lgnacio Tosta,-Eugenio Tourinho, 

A Commissão não pódeacceita.r esta emenda. 
A taxo, de l 00 reis proposta na tarifa para 
esta ma.teria :prima. é relativamente baixa., 
comparada com a taxa sobre as productos 
estrangeiros de aniagem. 

Os moveis de fa.brica.ção estrangeira, de que 
tratam os arts. 354 e 386 das tarifas em 
vigor, pagarão mais a taxa a.ddicional de 
10 •J., calculada sobre o valor total do im· 
posto. 

Sala das sesaõe3, agosto de 1899.-J, A. 
Neiva . 

A Commis~ã.o não acceita a emenda. A in· 
dustria. n!icional de moveis, como muito bem 
disse o illustra relator da. receita, Sr. Serze
dello Corrêa., está. sufficientemente protegida, 
e~ prova é o desenvolvimento que tem tido 
e o aperfeiçoamento a qne a.ttingiu, rivali
zando com as melhores da Europa, não só 
rtua.nto ao bem acabado do producto, como 
t:l.mbem quanto ao gosto o õ. arte, 
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Ontle convier. Na.vigencia des ta lei , O&"ado 
lanigero importado pag~rá. 6$ por caoeça. 
(cla~se 1", n. 1, da ta1•ifa). 

Sala. das ses~ões, 23 de agosto de 1800.
Cupertino de Siqueira. 

A Commissão não acceita. a emenda.. ,t me· 
dida. no momento serviria. 3Ómeote para. tor· 
nar mais caro aquillo que ainda não pro· 
duzimos. 

A Commissâo, tendo dado o pa.rece1' sobre 
as emendas apt·esentada.s em 2• discussão do 
projecto, re;;erva-Ee para, em occasião oppor 
tuna, apresentar outras emendas,ja tendentes 
a corrigir erros typographicos,jà. para atten· 
der ás reclamações que lhe p<u--ecem j ust.as. 

Sala das commissões, ll de setembro de 
18\19.- José Murtinho, presidente. - Elias 
Fausto, relator .-Rodolpho Abreu.- Vietw ino 
~fontciro.-Ft"ancisco Sa.- Alencar Guíma· 
ràcs.-Fr.mcisco Tleiga,-Nilo Peçanha. 

N 201 - 1899 

Pcuecer sob;·e emenàas olferecidas em 2' dis· 
ct~ssao do JJ>"ojecto n. 205, de 1898, que 
at!to1·iza o Gover11o a m(tnd:tr paga í· aos 
JJrs. Francisco .1.ntunes •'faciel e .-!.rthul' 
Antunes 21faciel a qua.ntia de 885:500$, im· 
partan cia do gado 1laccttm. e cavallar fom e• 
cido ds (orçts legae$ d unnte o periodo re· 
"olucion:1rio de 1.898 a 1895 

Ao projecto n. 205, de l8:l8, os Srs. J. 
Neiva e Coelho Cintra. apresentaram duas 
emendas, ora sujeitas ao estudo da Commis
sãode Orçamento. 

Em ambas se trata de aut or iz&r o P oder 
E~ecutívo a abrir creditas para pagamento 
de prejuizos causados em diversas proprie
da.des na Bahia pela guerra de Canudos, 
sendo que a do Sr. C. Cintra. refere~ se tam · 
bem a. prejuízos causados pela revolução do 
sul nos Estados de Santa Catharina. e Rio 
Grande do Sal. · 

Alem do estar inCormada a. Commissão de 
que a.s reclamações que estão no Ministerio 
da Guerra. não são convenientemente do· 
cumentada.s, não sendo liquido o direito dos 
reclamantes, pensa eUa que estando o Go
verno autorizado a abrir os credi~os neces
s-ar!os _para dar cumprimento ás santenças 
da JUst1ca federal, pa.saadas em julgado, não 
pederã fazer pagamentos da. natureza. dos 
reclamados, antes de se manifestar sobre 
elles o Poder Judiario. 

E', pJr!&nto, de pll.recet' que Sl'j~ru rejeita· 
das as emend:;s a.presentadas ao p1•ojecto 
n. 205, de !898. 

Sala. das commissões, 6 de outubro de 1899. 
-Mayr-ink, presid.ente.-A.ufusfo Severo, l'e· 
lator.-AJAgusto Montenegro,-M, de Esco1nr, 
-Calogeras, 

El'>IESDAS A QUE SE REFERE O PARECER SUPltA 

Art. Fíoo. o Governo autorizado a abrir 
o neeessario credito para pagamento dos pre· 
juizos causados palas forças Iegaes na. expe
dicão de Canudos na Bahia, S1nta. Catharina 
e Rio Grande do Sul, depois de devidamente 
proce:;!a.das e liquidadas pelo Governo a.s 
reclamações dos intere:>sados que a ta.es pa
ga.mentos tiverem direito por prejuízos reaes 
causados por essa5 forças. 

Sala das sessoes, 18 de setembro de 1899. 
-Coelho Cintra, 

Sub-emenda. â. emenda. do Sr. Deputado 
C'...oelbo Cíntra. 

Fica o Governo autorizado a abrh• o neces· 
rario credito para o pagamento t~os prejuízos 
causados nas fa.zendas e gados pet·tencentes á. 
viu.va. D. Aurea Daata.s de Carvalho e 
D. Paulo Martins Fonte•, com a luta de Ca
nudos, depois ,!e devidamente processadas e 
liquidadas as reclumações que fora.lti 3-pre· 
sentadas ao Sr. Ministro da. Guerra, o anno 
passado. 

Sala. das sessões, 18 de se~mbro de 1899. 
-Nei'Ua. 

O Sr-. Pr-esidente- Não havendo 
nada ma.is a. tra.tal', desiguo para sexta feira, 
13 do corrente, a seguinte ordt'tn do dia : 

I> parte, até as 2 horas ou antes : 

Continuação da 3' discussão do projecto 
n. 144 B, de 1899, com o parecer sobre as 
emendas otrerecida.s ·para. a. 3' discussão do 
projecto n. 144, deste anno, que fixa a despe
za do Ministerio da Fazenda para 1900 ; 

3" discussã.o do projecto n. 110 B, de -1899, 
com o parecer sobre a.s emendas offerecldas 
para. 3• discus~ã.o doprojecto n. llv, do ·cor· 
rente a.nno, que orça. a. receita geral d!!. Repu
blina para o e:x.erciClio de 1900 ; 

2' discussão do projecto o . 82, de 1896, re
organizando o Poder Judiciarío no Districto 
Feder:J.I, e dando outras providencias ; 

Discussão uoica. do project.o n. 27 B, de 
1899, com pareceres :;oobre emenda.s offereci
das na 2• discus.sã.o do projecto n. 27, deste 
anno, que autoriza. o Governo a reintegrar 
no serviço activo da. armada, com a. patente 
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de vice-almirante, sem prejuízo do respectivo 
quadro, o vice-almirantl.l rerormado Arthur 
Ja.ceguay; 

Discussão unica do projecto n . 170 A, de 
1899, com parecer sobre emenda ofl'eracida 
na 2" úiscua~ão do projecto n. 170, deste 
anno, que 1lxa. os vencimentos do alguns 
!unccionarios da Directoria. Geral de Saude 
Publica e crêa alguns legares na mesma re
partição; 

Di~cussão uni~ do parecer n. 83, de 1895; 
indeferindo o r equerimento em qllll D. Bel
mira Amalia do Valle Br!to, mãe e curadora 
de Luiz Joõé de Brito, telegra.phista de 
2" class:} dn Estrada de Ferro. Central do 
Brazil, pede um anno de licença com venci
mentos em seu f>t.vor, para poder tratar de 
sua. sa.ude ; 

cidas na 2• discussão do projecto n. 130,dente 
anno, autorizmdo o Poder Executivo abrir 
uo Ministerío da Guerra o credito extraordi
nar_!.o da somm.~ necessaria para pagar o ca· 
plt<to de fragata Alfredo AUI!USto de Lima 
Barros, capitão-tenente João Maximiliano 
Algermon Sydney Scbletner, major Alexan~ 
dre Ca rlos Barreto e I • tenente da armada 
Tbemistocles Nogueira Savio, os vencimentos 
integraes que deixaram de receber no 1!6-
r iodo compreb!lndido entre a. data de suas 
demissões cte professores do Collegio Militar e 
a de suas reintegrações ; · 

2' discwsão do projecto n. 154, de 1899, 
autorizado o Governo a garanti!" ao Banco 
Predial dos Empregados Publicos que nesta 
capital fôr organizado pelos cirladã.os coronel 
Joaquim Silvaria de Azevedo Pimentel e 
Francisco Genelicio Lopes de Araujo, sem 
onus algum para. os cofres publicas, a. impor· 
tancia convencionada como prestação mensal 
para a amortização do debito contrahido pelo 
mutuario, sendo esta. coo:;oignaçáo descontada 
na respectiva. folha de paga.meo.to, pelo. re
pa.rtiçã.o competente desta Capital ou dos 
Estados; 

2''discussão do projeçtp n. 131 A, de 1899, 
autorizando o Governo a rever os decretos 
que privaram das patentes de officiaes hono
r arios do exercito va.rios dos cidadãos distio
guídos com taes honras pol' serviços presta· 
dos â. R€>pubtica, para o fim de reintegral-os 
nos postos e bouras respectivos, uma. vez 
que sobre elles não tenha recabido pena. por 
crime commum polit:co ; 

Discussão unica do projecto n . 188, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao 
1" official a.ddido da Secret<tria da Industria, 
Viação e Obras P ublicas Anton io Hanoel 
Xavier Bittencourt um a.nno de licença com 
ordenado, para tratar de sua. saude onde 
lhe conYier ; 

Discussão u oica. do projecto n. 195, de 
1899, autoriza!ldO o Poder Executivo a con
ceder um anno de licença com o respectivo 
ordenado ao pra.tica.nte effect.i:vo di\ agencia 
do Correio da. Estação Central da E;tra.da de 
Ferro Central do Brazil , João uas Chagas 
Rosa Junior, para tratar de sua saude ; 

3• discussão do projecto u. 138 A, da 1899, 
declarando livres do png,lment o de quaes
quer direit os na Alfandega da Capital Fe
deral ou na de Santos os Yolumes que con · 
teem um regulador publi~o d~stina.do V. torre 
da matriz de Uberaba ; 
· Discussão unica do projecto n. 130 A. de 

1899, com parecer sobre as emenda.s oJfere-

DiEcussão unica do projecto n. 16'2, ele 
1899, concedendo á viuva. do jurisconsulto e 
ex-Senador Joaquim Felicio dos Santos a. 
pensão mensal tle 50:1$(!00; 

2• discuss>i.o do pt•ojecto n. 156, de 18911, 
concedendo a Lourenço da. Silva e Oliveira, 
ou a empreza que org<toiza.r, o direito de 
construir em uma da;; illlas do littoral desta 
c:irlade um trapiche destinado a. receber, du
réJ.nt.e 30 anno.>, inflammaveis, explosivos e 
corrosivos, nos termos da. proposta que apre
sentou; 

3·' discussão do projecto n. 46 B, de 1899, 
que exige que as sentenças finaes da com· 
petencia do Supremo Tribnoal Feder~! o 
qua.ndo este julgue collectívamente, na fór
ma da. Constituição e das leis em vigor, se
jam proferidas com a presença de lQ, pelo 
menos, dos juizes desimpedidos daquelle tri
bunal, e dá outras providencias. 
z~ parte (às 2 horas, ou antes): 
Continuação dl\ ~· discussão do projecto 

n. 171 A, de 1899, com parecer sobra as 
emendas offerecidas pua 2• discussão do 
proj ecto n. 171, deste a.uoo, fixando a des
peza do Ministerio da Justiça. e Negocias In
teriores para o exercício de 1000. 
L~vaota-se a sessão ás 4 horas e 45 lliinu· 

tos de. tarde. 

Il7• SESSÃO E~l 13 DE OUTUBRO DE 1899 

p,·esitlcncia. dos Srs. Vru de b!elw (P t•esidente), 
Julío de MeU' (2'' Vice-Presidente) , Cm·los 
de Novaes (i• Secret:Irio) e Angelo ]'teto 
(4• Sec1·etario). 

Ao meio-dia pi'ocede-se ã chamada, á qual 
respondem os Sr;;. Va.z de Mello, Carlos de 
Novaes, Heredia de Sá, Angelo Neto, Eugenio 
Tourinho, Amorim Figueira, Augusto Mon
tenegro, Viveiros, Anizio de Abreu, Pedro 
Borges, Helvecio Monte, Augusto Severo, 
Tava res de Lyra , Trindade, Teixeira. de Sá, 
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Affonso Costa, Herculano · Bandeira. Ermirio 
Coutinho , Arr•JXellas Gal vilo , Seabr :t.Manoel 
Ca.ehno,Paula. Guimarães , Vc1•gne de Abreu' 
Adalberto Guimarile3, Eduardo Ramos, Jero· 
nymo Monteiro, Tirnotheo da. Costa, Nlto Pe
çanha, Alve~ de Brito, Leonel Lorctti, Silva 
Castro, João Luiz, José Boniiàcío, Monteiro 
de Barros, Gonça.lve> Ro.mos, Henrique Vs.z, 
Francisco Veiga, Alfredo Pinto, Alvaro Bo-
telno, Leonel Filho, Rodolpho Abreu , Arthur 

· Torres, Eduardo Pimentel, Olegar ío Maciel, 
~aleão ca.rva.Iba.l, Luiz Flacquer, Bueno de 
Andrada, Cesario de Freita.s, Alf~etlo Ellis , 
Hermenegildo de Moraes, Caracciolo, AlencH 
Guimarães, Paula Ramos. Francisco Tolen
t ino, Diogo Fortuna e Vespa.sia nQ de Albu · 
querque, 

Abre-se a. sessã.o. 
Deixam de comparecer com causa. partici

pada os Srs. Silva Mariz, Carlos Marc.ellino, 
Silverio Nery, Pedro Cbermont, Tbeotonio de 
Brito, SerzedeUo Corrêa, Ma.tta Ba.cellar, 
Ro:lrigues Fernandes, Eduardo de Berrêdo, 
Elias Martins, José Ave!Iuo, Marinho de An
drade, José Peregrino, Coelho LisbOa. Appo
lonio Zenaydes, João Vieira., Pereira de Lyra, 
Barbosa Lima, Martins Junior, Pedl:'o.Per
nambuco, Rocha cavalca.nte, Euclides Malta, 
Araujo Góes, Olympio Campos, Jayme Villas 
Boas, Ar istides de Queiroz, Amphilophio, 
P aranhos Montenegro, Dionysio Cerquaka, 
Torquato Moreira, Belisario de Souza, Pe
reira. dos Santos, Erico Coelbo, Ernesto Bra· 
zilio, Julio Santos, B3.rros Franco Juniot·, 
Urbano )1arcoodes, Paulino de Souza. Junior, 
Campolina, Carvalb.o Mourão, Ildefonso AI
vim, Jacob da Paixã:o, Octa viano de Brito, 
Ferreira. Pires, Antonio Zacharia.s, Telles de 
Menezes, Theutonio de Magalhães, Nogmira. 
Junior, Manoel Fulgencio, Lindolpho Cae
t ano, Lamartine, Alvares Rubião, Dino 
Bueno, Oliveira Braga, GU$tavo Godoy, Adol
pho Gordo. Cincinato Braga, Artllur Diede
richsen, Rodolpho Miranda., Alves de Cast ro, 
LeopQldo Jardim, Mello Rego, Lauro Müller, 
Plínio Casado, Guillon, Ma.rçal Escobar, Ap· 
pa.ricio Msriense. Francisco Alencastro, Au
reliano Barbosa.. Py Crespo, Pinto d:~. Rocha 
e Azevedo Sodre. 

E sem causa pa.rticipatta. os Srs . Albu
querque Sorejo, l~n t!as Martins, Cunha Mar
tins, Henrique Valladares, Frederico Borges, 
Moreira Alve~. Arthur Peixoto, FelisbeUo 
FreiN~, Rodt•igues Lima, Pinheiro Junior, 
Ra.ul Barroso, Agostinho Vidal , Deoclecíano 
de Soaz~. Antero Botelho, Rodolpho Paixíio, 
Costa Junior, !?ossidonio da. Cunha e Campos 
Cártier. 

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

ORDEM DO DIA 

Pai~!S:!R.-1. PARTE DA OR.DE~I D:> DIA 

E' . annunciada a continuação da. 3• dis
cussão do J)rojecto n. 144 B, de 1399, com o 
parecer sobre as emendas offerecidas para 
3• discussão do projecto n. 144, deste anno, 
que fixa. a despeza. do Ministerio da Fazenda 
pa.ra 1900. 

O Sr. Presidente - Tem a pala· 
vra. o Sr. Augusto Severo. 

O Sr.A.ugusto Sevex-o-Sr. Pre· 
sidente, foi para o fim de explicar o voto 
que vou dar sobre a emenda do illustre Depu
tado pernambucano, S!.'. Barbosa Lima, re
ferente á divida do Tbesouro pc;ra com o 
glotioso almirante Jeronymo Gonçalves, que 
pedi a. palavra. 

O Congresso Nacional, quando determinou 
a reversão do almirante Gonçalves, ma.odo.u 
que se lb.e contasse, para todos os e !feitos, o 
tempo decorrido desde sua. r eforma até a. sua. 
readmissão no quadro elfeetivo. 

Pode-se mesmo dizer que o pi'incipa.l, sinão 
o unico e1feito dessa contagem de tempo era 
o pagamento de vencimentos, pois a reversão 
jà. era no mais eleva.do posto da. armada. 

Foi isso uma recompensa excepcional dada. 
por um Congresso de republicanos, ao velho 
almirante, pelos g r andes aerviçcis <tue havia 
prestado á. Republica , ao lado do glorioso 
Marechal que a salvou. 

Te ndo votado na. Commissão de Orçamento 
a favor da. emenda do Sr. Barbosa. Lima, não 
assignando entreta.nto o parecer com restric~ 
ções, não quero se julgue incober ente o meu 
voto . no seio da. camara,.onde dál-o-hei nos 
termos em que fiz no seio da Commissã.o . 

Foi uma declaração que julguei necessario 
fazer. 

O Sr. Bueno de And.l•àda
Preciso fazer igual declaração á que !ez o 
n~bre Deputado que ant~s de mim occupou a. 
tr1buna,porque na. CommiSSão de Orçamento 
meu. p roceder foi identico ao deHe. 

Convicto de q ua o Congresso Nãcionalquando 
ordenou a revqrsão do bravo a patriotico mi
lit·,\r para o serviço activo n(J.o praticou a 
mesq,uioha ingratidão de restringir-lhe os 
venc1men tos a que tem direito, votei na 
Commissão reconhecendo a di vida na.cional 
para com o immortal marinheiro . 

Sei que o Poder Judicia:rio iamt>em apparece 
nesta q uestio. Si e.s~Je poder em sua sen tenç& 
atfirma que .a Camara. n~ mandou pa.ga.r 
todos os venc1mentos ao de<hcado almirante, 
commette um erro. 
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Eu q~:e conheço o pengamen •o Yor•bde i r•.l ' gou, e.m o.do solemue, a um dos seus ser
do leg!~lallor sobre a questlio, niio pn~s•· · nil" viilol'e~? 
devo ·votar contra a. justi~s1ma preteu~io do Com•) se ex:ccutar;un essas leis ~ •.. E' do· 
bravo, do glorioso brazileiro, o St•. <ümir[l.ute loroso diz(lr, mas nã.·.) se executaram sinão 
Jeronymo Gonçalves. (Muito licm.) em parte; niio se executarão talvez mais 

nunca. Porque, porem. esse tropeço? Por-
o Sr. Eduardo 1!:-t.amos diz que , que entcndaram que, qnantlo a lei manda 

desejaria não intervir no debate da emenda ; cuntar o tempo pura todos os etteitos, não 
apresent<1d•1 ao Orçamento da Fazenda, e~ta· l ~e comprehende o e1Ieito de pagar. Todos os 
tu indo a execução da. lei n. 199, de 30 de ju- e1feitos é para alguns commentadores t udo, 
lhorle 1894, que. pa.ra sga.la.rdoar os servicos 

1 

menos desembolç;J.r. 
do almirante Jeronymo Gonçalves, em um Ahi esti\ como se interprehm as leis neste 
tempo critico da nos:>a vida politica, cl.cltt l'mi- paiz ! · 
nou que elle revertesse t~.o serviço activo da I Ma>, ueste caso, procuremos esconder este 
armada. · preredeute. Elle porleria parecer uma quebra 

Defendeu os direitos fleste denodi\do mili-, de rti n:t ~inceridade de nossas lais (apoiados); 
ta.r ; não se arrepende disso. ellr.J pJrleria descortinar a perspect.i va de uma 

A justiç[l. tem forçosamente de pairar cousa que só ha. significado na brutalidade 
acima rios homens, tem de per.ler de vista as do lima l'xprcs~ão que eu desejava ninguem 
suas exaltações, os seus fanatismos, os seus I pronunciasse-o calote (apoiados), si pudesse 
Odios e os seus interesses subalternos. ving:u· 110 animo de alguem a doutr ina que 

Quem era Jeronymo Gonçalves 'I Era um 1cxtruc das palavras da lei o sentiuo que ella 
chefe de esquadra, retirado do servico pela mut.eri<~l e grammaticalmentc repelle. (Muito 
reforma. Explodiu a revolta em 1892. Foi bem,) 
necesS<1ria sua. espada. Sua. vida militar era (JIIeln nH•nd~ contar tempo de serviço par,l 
uma lenda de temeridade, de abnegação, (lo todos os cff.tiltJs, o que quer contar sinão os 
bravura. llLillOI'!ll'ios, o estipendio desse serviço 1 

DepL'eca.ram-se os seus serviços e elle lan- I·:tituine·Re essa face da contagem, •• que 
çou-so naquelle epísodio aventLtroso, ondo fica clb 1·~du:.ida ? i\ contagem do tempo 
atirou seu descanço, sua vida, seu lar. Vol- para a wllig!Aidade? Ma~ a quem reverte no 
tou vence<ior. ma.ior po~to da hierarchia naval n~tda apro• 

O Congresso Nacional abriu-lhe os braços. \'eita c~,;a antiguid<\de. 
festejou-o, glorificou-o, enalteceu-lhe os fei- Coutngem do tempo para a •·efm·ma 1 Ma.s, 
tos, emfim, a. victoria o havie~. tocado e tanto si tt;!Mte caso, facil seria que a lei o tivesse 
basta para. se explíca.r todos esses delirius. dito, como. ha feito em out ;·os precedenú:s . 

No meio ue demonstraçõe~, a que não S(< I·; Htt·eta.nto, perguntamos : lm quem possa 
olhavam limites, tal era o col'l'<lnte apreço er~l' f)Ue o Congresso, que acabava de lU'· 
que, então, contavam os reaes s 3rviços do ra.near um general da reforma, cuidasse logo 
bravo militar; o Parlamento votou a lei de em providenciar sobre t\ sua refm·ma1 
reversão que resa. assim: Que e !fel to todos, pois, são essJs 1 

.:Art. 1.• O Pod<Jr Executi vo é autoriza::lo Venha um jurisconsulto contrariar com a 
a fazer reverter ao serviço activo rla arma·1a, autoridade de seu Ilome semelhante herme
no posto de almirante e sem prejui":O do re· neutica. 
spectivo quadro, o vicc-a.lmirunte Jeronymo Pam. confirmar o caracter remuneratol'io 
Francisco Gonça.l ves, contanda-thc p:tra todos d!t mercê, a let orç.ament;tria seguinte a.brm 
·os e/feito~, o tempo decorrido da data de sua credito cxtroordinario que a tê hoje ficou sem 
reforma., até a em que foi chamado a serviço execução. 
pelo mesmo Poder Executivo.» A Commissüo, toila.via, dando P'\recer sobre 

Na lei orçamentaria. do mesmo nnno (lei dtl a emenda, que tem por fim reviver esse credito, 
dezem&ro) lê-se esta. disposição: ·li~· «O Poder Judiclario já rleil a. ultima 

pal11vra; o Poder Judiciario julgou o almi
rante Gonca.lves carecedor de a·~ção-por
tan to lHJ.tl a tl:l mos mais a. fazer » . 

«E' o Governo autorizado a abrir o nece~
Sttrio credito para a execução da le! n. 19Q, 
de 30 de julho de 1894 (isto é, a lei de re
versão) .» 

Ahi estava, pois, a mercê cumprida: re
versão á.activa, em posto superior, e, como 
ficção de e.xercicio durante a inactividade, a 
contagem do tempo para todos os effeitos . 

Como, porêm,se execut-aram essas duas leis, 
essas duas leis claras, esses compromissos de 
honra nacional na. muniJic.encia. quu se outor-

Ca•u~r~ V. V! 

De maneira que a illustre Commlssão a.d
opta. a. opinião que nega. ao Porlel' Legislativo 
o direito constitucional de inter pretar suas 
propdas lei~ . Aos parti.Jarios de ta.l doutrina 
o Leg1slativo só inte;·preta aquillo em que 
o .ludiciario nii':l tocou. 

Toque elle ll<l: le!, entenda-a como quet• e 
fica desde logo Inv!olavel ! Ou melhor , o Ju-· 
diciario pó de "nnullar, em oa.so~> concretos , a1; 

35 



c~ ara ~os Oepl.la~os- lmiJ"eSSo em 2510512015 15 40- Página• ~e 29 

274 A~{NAÉS DA CA~1ARA 

leis do Corpo Legisl::l.tivo ; mas o Corpo Legis- ·e de miseria. a que chegaram e em ou c se 
!ativo nem si quer póde re.9taurar na lei, cujo acham diversas repartições arrecadadoras ; 
-valor emana de sua autoridade, o pensamento mas a Commissão não podia. fazer mais do 
que a. presidiu •• ,. . que fez dando vel'ba apenas para as obras e 

Singular doutrina ! reparos mais urgentes. 
Si não se comprebende que, dada. a inter- Passa o orndor a responder agora ao nobre 

pretação authentica nas leis de direito com- Deputado Sr. GaleãoCarvalbal, que se atirou 
mum, as partes lesadas pela. applicação an· a duas questões magnas, apresentadas em 
terior fiquem privadas de obter, mediante emendas do relator do Orçamento·: uma re· 
acção rescisoria, a reparação que lhes é devi- !ativa aos proprios nacionaes e outra é. me· 
da-, que diremos tratanllo-se de uma lei o ida que manda o Governo liquidar os debitos 
personalissima, fóra do d ireito commum, dos banco3. 
uma lei remunerato1ia?! A questão dos proprios nacionaes· está jul-

Que sentença poderia prevalecer contra gada por muitas e muitas votações do con
uma lei de muni:tlcencia, contra uma. lei de gresso, desde algune annos. 
premio e honras, si o Poder Legislativo Quanto a questão da liquidaçã.o do.~ debitos 
quizesse affirmar o pensamento que a inspi· com os bancos pela. autorização do Governo 
rou t para reformar os emprestimos chamados au. 

Agora, si o intuito é voltar a.trâs, bem ; fa· :xilios â. lavoura, penEa o orador que não foi 
çamos vista gorda ao passado; levemos ~ó financeiramente que foi um desastre, 
aquella lei â. conte. de nm estado de tontice foi tambem economicamente. 
de que nos restauramos com o correr dos tem· Nioguem sabe quaes foram 09 resultados 
pose dos acontecimentos. 

Mas, 0 lado tenebroso de!lse alvitre e que praticos que ella deixou, visando como visa· 
elle vai in.tluir muito desfavoravelmente na va. vivificar as industrias nacionaes. 
confiança. que se vote aos lances patrioticos No entretanto, ao banco encarregado desse 
005 nossos congressos. servi co cabe a. responsabilidade, e encargos 

Si 0 congresso Nacional acba que 0 texto que não foram compensados pelas vantagens 
1 1 d - esperadas e pelas garantias dadas. 
ega se presta à uvida., que nelle nao en- A maior parte das quantias que o banco 

contra.ram juristas da ordem de José Hygiao, recebe como pagamento dos juros dos em
Barradas e Ubaldino do Amaral • cujos pare· prestimos feitos são fictícias : sito insariptas 
ceres correm impressos - então lance esta nos livros como capitaes emprestados, mas 
questão ás ortigas. essescapitaes não entram n os bancos. 

A historia, essa, é que não deixará tambem A questão, portanto, é esta : em taes con-
de lauar a sua sentença. ( Muíto,bem; m~ito dições, sobrecarregado 0 banco de obriga
bem.) ções e encargos sem vantagens, o que lhe 

acarreta prejuizos, deve ou não o Governo 
intervir para sanar os males, que podem 
acarretar grandes perdas, silião o descredito 
do banco~ 

O Sr. August·o 1\lontenegro 
vem responder aos oradores que impugnaram 
diversos pontos do parecer sobre as emendas 
ao Orçamento da Fazenda.. O primeiro dos 
oradores que se occuparam do a.ssumpto em 
debate foi o nobre Deputado o Sr. Neiva, que 
circumscreveu as suas observações a um 
ponto muito restricto, sem importancia e que 
mais di:z; respeito á esphéra em que S. Ex. 
costuma collocar o exercício do seu mandato 
do que aos interesses geraes que se prendem 
a este Orçamento. 

A CommisEão, tendo em attenção os mul· 
t iplos serviços que correm pelo Ministerio da 
Fazenda. e tendo de a.ttender , ao mesmo 
tempo, a todas as necessi(\ades que correm 
pelas repnTtições dependeu tes !lesse Min it ter!o, 
-viu-se na dolorosa. necessidade de, obedecendo 
a um programma certo e determinado, com 
relação ao córte nas despeza.s publicas. ter de 
a.ttender tambem áquellas necessidades do 
serviço publ.ico. · 

Não ba duvid;\ que os nobrr•s Deputados 
Coelho Cintre. e Ne1va. trouxeram à c amara 
documentos que provam. <.> estado Je penuda 

Em seguida., o orador defende o ·Ministro 
da Fazenda das arguições que lhe foram 
rei tas pele• nobre Deputado por Matto Grosso; 
arguições visivelmente dictadas :pelo aze
dume, que S. Ex. guarda. para com o i!lns· 
tre ministro. 

Alem de outros pontos dessa arguiçã.o, 
refere-se o orador á. que diz respeito á Casa 
rla. Moed1l-. Censura o nobre Deputado ao 
illustre ministro, por se lhe aut orizar a 
m3.ndar fabricar estampilhas na. Europa, 
f!Uando se tem aqui um estabelecimento des
tinado para esse fim. 

Allegando isso. esqueceu-se o nobre Depu
tado que elle proprio de feno eu na Camara a 
faculdade de se mandar cunbar na. Europa. 
mo!3das de nickel, trabalho mais proprio desse 
estabelecimento. 

Accresce a inda. quo o Governo tem neces
sidade de uma. enorme quantidade de sellos 
para os novos jmpostos; tem necessidade 
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ainda que esses sellos sejam feitos ele morlo 
que se torne difficil a. sua f'alsiticação. 

Da.râ. conta. a casa. desse trabalho, sob o 
o duplo ponto de vista. da quantidade c 
da qualidade ~ 

fado do não ou vir cnmn S. Ex. refutou os 
argumento;; com que, cmbot·o. muito r tutci· 
, .. ,mente, procurou contestar ns razões por 
S. Ex. u.present<L<las em seu parecer. 

Si assim acontecer, o Governo não lançará. 
mão da. autorização, -pois não se trata de 
uma medida obriga.toria, mas faculta· 
tiva.. 

Termina o oradot• dizendo que se agu::trda. 
para responder ás ponderaçnes do nobre 
Deputado por S. Pauto, o Sr. Galeã.o Car· 
valha!, vis to esta.r dada. a hora.. 

Da os motivos po1• que nã.o concluiu o seu 
discurso na ses;ão ultima, e agora, que está. 
mais C!l.lmo pois já não o amofinam taoto as 
declarações trovejantes do illustre Ze·tder da 
concentração, poderã. em rapida synthese de
monstrar a necessidade de suas emendas e a. 
improcedencia das ra2Ões apresentadas para. 
inutili za1·as. · 

Fica a dil!cussão adiada pela hora. 

Cotnp\\recem maia os srs. Urbano Santos• 
Julio da Mello, Luiz Domingues, Guedelha 
Mourã.o, Marcos de Araujo, Tb.omaz Accioly, 
Torres Portugal, lldefonso Lima, João Lopes, 
Francisco Sá, Francisco Gurgel, Eloy de 
Souza, José Mariano, Coelho Cintra., Ma.la· 
quias Gooç:~Jves, Cornelio da Fonseca, Ju· 
vencia de Aguiar, João de Siqueir,a., Gemi· 
niano Brazil, Rodrigues Dor;a, Neiva, Castro 
Rebello, Milton, TostA. Francisco Sodré, João 
Dantas Filbo, Leovigi!do Filgueiras, Tolen· 
tino dos Santo.Q, Marcolino Moura, Galdino 
Loreto, .los~ Murtinhn, Xavier da Silveira , 
Oscar Godoy, lt'ineu Machado, Alcindo Gua.· 
na.bara, Augusto de Vasconcellos, Sá Freire, 
Fonseca Portella, Bernardes Diaa, Rangel 
Pestana, Ma.yrink, Calogera.s, Almeida. Gomos, 
Lamounier Go:lofrcdo, Cupertino de Siqueira., 
Augusto Clemeotino, Matta Machado, Pactua 
Rezende, Moreira na Silva, Ciosemiro da 
Rocha, Domiugues de Castro, Elias Fausto, 
Lulla.s de Barros, Edmundo da Fonseca, Pau· 
lino Carlos, ~·raucisco Glicsrio, Ovidio Abra.n· 
tes, Luiz Adolpllo. Xavier do Valle, Bra2ilio 
da. Luz, Lamenha Lins , Leoncio Corrêa, 
Pedro Ferreira, Victorino Monteiro, lUva· 
davia Corrêa e Cas;iano do Na.scimen~l) . 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a continuação da 2a dis· 
cussão do projecto n . 171 A, de 1899, com 
parecer sobre as emendas offerecidas para 
2a discussão do projecto o. 171, deste ailno, 
fixando a despeza do Ministerio da Justiç'' e 
)l' egocEos In ter i ores para o oxercicio de I 000. 

O Sr. Presi<lent.e - Tem a pa
la.vraoSr. Neiv<O. 

O S1•. N~iva., depois de elogiar o 
r elator do Orçamento da Fazenda, dá a razr.o 
por que loi CQagldo a ur1.0 t er R sa.t.isfaçii.o de 
apeeciar ó discurso com que mais uma vez 
acaba. de demonstrar os seus conhecimentos 
nesses nssumptos, seutilldo ainda mais pelo 

Chama novamente a attenção da Camara 
para o engano relativo á suppressão do loga.r 
de preparador da Academia de Medicina. da. 
Bahia, pois não l1a -va,ua, e sim entre os 
conservadores. cujos Jogares -por lei dévem 
ser extinctos á proporção que se forem dando 
as vagas por morte , aposentadoria ou de· 
missão. 

Iosiste om protestar contra a. transferencia. 
das academias para os Estados, assim como 
contra as reformas, tanto mais quanto ignora 
o.s bases. 

Contla no Governo, e especialmente nas 
luzes do notavel orador e iUustra.do lente de 
direito o Dr. Epitacio ; mas, como não confia 
menos nos illustres colíegas especialistas de 
direito e praticas em trabálhos dessa. ordem, 
que conta o Parlamento Bra.zileiro, julga que 
ao CongL·esso deve ser confiada ao menos a. 
analyse <lesse trabalho, antes de ser posto 
em execução, porque depois, ninguem irá. 
mo litical·o. · 

Cre muito no Governo. a que a.companlla. 
sinceramente ; ma.s, cauteloso, a.cha prudente 
que fique e:xara.da a notll de garantia dos 
d1reitos, tanto mais quanto a. Comm\ssão ·não 
se oppõe. 

Largamente insiste na necessidade de ser 
approvada a emenria que renova a gratifica
ção á Santa Casa do Misericordia rio Rio :relos 
serviços que presta ás clinicas. 

Pede desculpa de r eproduzir os argnmen· 
tos para. que os Deputados que hoje estão 
presentes reconheçam a. improcedencia. das 
pa.lavrlls corn que a Comnüssão apenas 
por maioria., em renovação de julgamentos, 
repelliu essa emenda. 

Comprehende que a Cama.ra ha de atten· 
der a. que os favores de que goza. a Santa 
Casa lla. Bahia gozam as demais, de outros 
Estados, que, no emtanto, não teem s.Ca· 
demias medicas, e tambem que essa despeza 
e tão necessario. que de tempos immemoriaes 
é concedida. · 

Chama. a attenção ãa. Cama.ra para o 
apoio que lhe está prestando o illustrado 
r~lator da Cot'nmissão recoul1ecendo il. conve
nieuc!a desse serviço e dessa despeza. 

Estremece de jubilo vendo-s~ ouvido e já 
tão tarde, por um numero de Deputados. tão 
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elevarlo, quo ~niu. o 5l'tr1Ci€ntn Jr(l.lil ~P-~Jl'fl•prio.< n,rr· i moc·: ,·m qvc (w1cciorzmn c 1od·1 o 
})l'OY;Ir :IS HH'l~ I'Jlit'llÓUS C wai11!' t<•llln•,(' ,,,a/•'I'ÍVl d •:,IÍl1tViu ao OIS{IlU,>> 

a. ~~tid:H.·fio fjllU lHfO 1"·ln <]U<• i<~"~: ÍIIC!U- 0 f~egilllelltO OppÕ<!-:,e á apre~eutaçfí.O Ül.l 
s: v e o relato1· e outros mt>lcbr1 s ,,il Ct·Hiltll'- me1tiua8 de c;~ 1 acte1• fCrmnnente. 
sao do orçan:entC1, :,cqmf'sccm pt•m,·tpal· . 
mente és opiniões cmittldtt~ em p1ol da ~anla O SR. lWGEN!O Totnmmo- E nenllumR 
Casa e rlo prnpar~dnr. m:•ts do que e~ta. 

Quanto i emenda sotre a. cc-ntagem do O Slt. ALFru:no Pt:-:To - Ora, ,Jc,de que se 
tempo-prevalecendo se do aparte do Sr. sut·m~ttn. á. discussão uma. oucsli.io desta 
Paula Ramos nccerJtúa o pPçcedimento (la ordem. que ~e pr<nde a~ instituições r1o en
Camara vot.~ndo ei:n~nda.> cr•m a pbras~-na sino óUfei·ior, caril murtos nnn0s de exí~t,·n
vigenchi da lei-e e,sa J•hl aóc é a ~acramen· cia, cC•lll o seu pe~<nal comtituirlo. com a sua 
tal. ou por outra, era-depe;is da reJorn are- organiza~·ãl) particulor:zaéa em um c011igo 
gímental. que :tiTmuu direit(s e deu as mesmas inet,itui· 

:Só confia na cdrerenda da Cam~r!l. e está ções um caraclet· pHmanentc e rle effeitos 
convicto rle qne ella J·rev:Jererà, ror maiores moraes incontestnvei~, creio que a ninguem 
que ~ejam 's e~torços att€ntatorí• s d~ crn- e licito duvid~r que se trata ile uma medida 
vicçfio tão franca, e:q·re>siYa e acccntuadt!- de ca1·acter permanente. em face do K0gl-
rnentG exarados. mento, que dispôa o Slguinte: (/C:) 

Conclue 1enovando o :pedido .Jue fc'~ sobre 
a Santa Ca~a; não é uma questil.o de C< ridade, 
é uma questão de ju>ti<'a e se~à uma il'l'i· 
~âo quB, tratan•1o·>e do Orçamt-nto da Justi· 
ç:1. 'e commetta tão rcvdtauto injustiça. 
(Muito bem ; mv.ito bem.) 

O Sr- ~"-if'~·edo Piinto- Sr. Pre· 
sidente, o projecto em dthatló', rrçantlo a df-s· 
:peza do Ministerio da Just:·~a a Nrgocirs In· 
teriores, utrerPce nw.rgem para um es·udo 
imf,ortante rte di•ersas questões de Dir·eito 
Politico; e, por i~so, animti-rnc; a vir it trí· 
buna., dominado actcs pelo de~~jo de estudar 
e aprender do que mesmo de discutir. 

E' natul'al, portanto, que aguar•'e com 
>'iTo int~res>e e comó subsidio scientitlco, as 
o:pl:caçües que possam ser desenvol"Vidas a 
resi eito pelo illustre relutor do meEmo orça
mento, o Sr. Alcindo Guanabara. 

Um ponto de doutrina consígnDdo nas dis
posições gerDes do f>ro.iecto feriu-me o espi
rito e dictou-me o curnprirr.ento de um denr. 
que con~rdero de patriotismo e de siDceridadc 
:republ1car:a. 

Não desejo que cem o meu voto estaCa· 
mar a s~necione e justifique r ma medida 
legislativa que, transformad•~ em realidade. 
const1tniria o prodromo da !1-Uarchia para o 
en!ino superior do Brazil, e, :por con~eguinte, 
um elemento de jnstificada prevenção contra 
as institui(.'Õ€5 republicanas. 

Sr. Preside.ute, principiarei àec1ar3ndo que 
a disposição cont;d~\ no art. 2'' n. 6 do pro
jecto do orçamento da Justiça e NegO<:ios In
teriores, tramgride o art. 113 pa.ragrapbo 
uuico do nosw Regimento. 

A dispo~ição do n. 15 é a seguinte: (lJ) 

« E' o Poder E:i·n:r;liro rt ldori.::at!o " mlt·;·cw 
em accordo com os goçei'"Os dos Estados p<D·a 
t;·ans{erir-lhes as F!l.cu/dades de ensüw ~~<pa
;·i~r 'lt~e ilelles eo;isl"m, podendo ced.:.--lhes os 

« Nenhuma crcn~ão ou suppres>ão de em
prego, neuhum augmento ou diminuição d•l 
ordenado podcr·à ter lc\g:~r nas leis aunuas, 
as.dr,t cif:.~w neHl.P'n)a di;;;posiçtf.o de cai\tctcr 
pemzarwnle ôeni netlas inct•,tida.» 

A tra11 s(e;-encia das Faculdades officiaes 
rara os Estados, implica nec~ssariamente o. 
suppreseão de emprego:; feder<ws, a motlifi
cat,ão :radical de disfosições positivas exura
d<tS em lei ordinaria, que produziu e produz 
todas as suss con.:equencias jurirtic::rs. 

E depois, Sr. Presidente, a preoccupação, 
lnnta .. ~ vezc~ convertida em projectos de lei, 
nos quaes e suggeric.la a abolição do caracter 
federal imprescindhel ar·s institutos de en· 
Sino superior, preoccr!paçãO ue que teem SillO 
écho illustres e eminentesm• mbros destaCa;<a, 
a meu ver t>'amgride o pen~an:ento revelado 
1 ela constituinte, que j<i.mais cogitou nora
dicali;;mo dos nobr·es Deputados, que com 
tnnto vigor alnwjam a passagem uaquelles 
in,titutcs qtie\' exclusivnmente para a inieía
tiv<l individual, como si fossem ei!es objecto 
de mercautili~mo, quer pura os Estados onde 
Vfl::'iam tos processos e preceitos admínbtra· 
ti vos. 

Em face do nosso pacto fund:;mental, essa 
medida. é inacceitavel ; contrarh\ o i<iéa.l que 
t eve em vista o legislado!' constituinte. 

Perguntar-me-ha o nobre relator, um dos 
bellos e eruditos talentos de:, ta Ca~a ... 

0 SR. ALCl~DO GUANABARA- Obrigado a 
V. Ex. 

O SH.AUnEno Pnno-... perguntar-rr.e-ha 
S. Ex . sm que mfl base i o pa l'a demonstrar 
que a transiereocia dos institutos de ensino 
superior, quer parilo a irádc.tiva individual 
quer para os EstatlOS, SeJa um ataque a Con· 
stitniçi\o da Republica ~ 

T<'nho praz·.1r, Sr. Presidente, em e~ por os 
motivos de miuna convicção. 
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~~~ ~rt;:_. ::.{ n. 3·• ê. :cr; n. :l', •l_u f'011~!i~ 1nhnn o g-J•.•n•l" p••\·n p~.:·n. n•lif,n.•· <W ~P.II 1·;,;
tuJç,,o uocl.l•ou o legJsludor n ~e~n:nl•; (/ •·): t.•Lut.o a' r;Ui111.~ '''"'""''"·' 'lilo o eolllplc-

"'" m t · · C tal'llm. 
ci~-~'~1 . pe e ;mvattuwwntc n.o ongresso Na- n.~ cn-r,~ c0mmtili•los na:;c •rnm não •las 

· • th•:~es 8abíamente c}:po~tus )!O pacto funda-
.«L\'gishtr sobl'C a orga.nizr.çií.o mun'ciJW.l Jo mctttlü de 2-! de f<\Vel'<lit·o, que o.s agitações, 

D<St.'i_cto Fer1e~al, bem como sobre a. políci:t, o ef;oli.'"" ' p:trtldaJ·ío, os interesses índivi~ 
o ensmo supenor, Me. duac~, a loucura facciosa, não deixara,m (lX· 

«lncumhe, outrosim,ao congresso, mas não ecutn.r com pruclouCJa, previdencia e rigor; 
privativament : mas do fvcto lastimavel de n1í.o serem 

aquelle~ priocipios religiosamente obser~ 
«Cre<u insliiuiçiiBS de en<il~o s 1.1p~rior e se- vadM. 

wndario no~ Estados. Trhte et1'D, Sr. P!·esh!ente, o de. attri-
~m, Sr. Presidente, ~i o legisl:•dor con;·ti · b11irm ·,s HS faltas do3 homens às lacunas d!l. 

tumte E'stabeleceu qne na Capital da União Comütniç;'lo. 
ora o Congl'<'SSo Frdcral competente. priva ti- Estudemos de preferencia todas as questões 
vs.mente.t•ttt'a crear in.~títlll,os de cn>ino ~llpe- que ella SLJScita; ex])lanemos, com lealdade, 
rioJ·; si deu :Linda est,lnttril,lliçíio ao mesmo em leis complementares as suas disposições, 
congre~so l.l)gi~la ti vo p.,dera 1 u~ ra cr€nr in- mils não rPtO'luemo~ e~se monumento, por
stituto~ rlo ens1no ~up(lt'ior ·nos z;;.,t1tr!~s. e qu~ na actualidade seria torn:d.-o talvez in
claro que no pen~arn r nto do legislador· c•m· fnrme, ou,quem sabe? abalar os seus pruprios 
ótitulnte ct1~ou tl H e:• .te que o · ensino supe~ <•l'•cerces ..• 
ríor offit'ial não po•La ~l'J' <·xtincto e w'm ser o SR. Jon:i MURTINHO - Apoiado; neste 
entregue :'1 inic1n.1 i v a in(\ivH\ual, m<~S que ponto, de accordo coru V. Ex. 
dc>yía exist.ir ~nborninadn a uma ori.~Jltaçiio 
nmforme, ob:od-,cen1lo aos nlesn>os prir.cipi<:l~, O SF. ALFREDO PINTo- Sr. Presidente, 
ex1ensivo á todos os EHarlos em perfeita ai- qnem estur\a a historia dos institutos de en· 
li<tnça. com a Uniã.o, sob a egidc dilS normELS sino superior nos Estados; quem connece 
que presidem o regímen [erlerath·o. a somm't de benetlcio> que e:oses institutos 

o S&. Jo~É Muar;:;-:ro-E' inconstítucioual tP-em prodígaliza•lo à toda t'nião; quem sabe 
que dc>sas úfficina.~ ele trabalho .'eient-~ 

a creação elas Faculdades livres~ fico, teem sabido os nossGs mais eminentes 
0 SR ALFREDO PIC'TO-'Não e inconstitu- 1\omeLS de E,;tado, OS gra.n0.es brazileiros 

cional ; t 8rei occasião de occupar-me da quPs· que concorreram e con~orrem com esforços e 
1 ão das Faculdades Livres e V. Ex. ve~a q_ ue patriotismo pau a ubra fecunda do progresso 
nenhuma incongruencía attíngc os meus nacional: (apai tdos, muito bem), não pó•.le ab. 
argumentos. solutaroente concorrer, não pó ·e con-

Si assim ó. si o legislador constituinte es- sent,ir que se altere a organização existente; 
tabeleceu a unifi.ll'lnirla.de do ensino superior, porque, como ja vos disse, é necessario que, 
obrigamlo o J?,;der Federal a cog\tar ate ela~ de dü1 à d'1a, estreitemos os laços redera
instítuíções de ensino securrdario na ca.uit,al ti\·os, unindo todos os Estados em torno da. 
Federal e a crear institutos dl\ mesma nâtu· União, -pela ínteHigE>ncía, peta interesse re
reza nos Est· •dos, é claro que carec ~mos de ci r.-raro, po•·q ue esses E~tados, de posse da 
faculdade legal para decretar :.1. trnr.~~erencia simples autonomia administrativa, Eó podem 
desses institutos à inicia.cí va individu~l ou á viver tr:wquillos e prosperas quando pros
iniciativae:x:clusivadosEstados,não ~e compre- pera e tranquilla caminhe a Ullião, que é a 
l!endendo, além disto, a clamorosa injustiça e Patria commum. unica dotada nesse regimen 
a desigualdilde de possuit· o centro, em rel<~çâo da >oberania politica. 
ao ensino publico, vantagens superiores aos UnifGrmizal', portanto, o ensino superior é 
Estados, quando são ostes o est \ÍO da Repu-

1 
implantar no espírito bJ·azileiro a bca dou-

blica. trina. 
Semelhante facto, seria a transgressão dos D~clara. o nobre relator do orçamento elo 

:princípios fed.eJ·a,ttvos, pelos q,ua~s úMemç,s ~1\o.\>,t,el"io dc.s Negocias do lntel'ior, coutra.
pngnar com ardor,apaganr!odo csplrito a i>!op· ria.ndo 3S emen(las dos dignos Deputados, meus 
portuna. idéa tio revistonismc, que, praticaria distinctos amigos, Sra. Paula Ramos, Daria 
na actua.l idarle, ag·itaria a onda l'evoluciona- c Tüurinho, que pedem a suppres::;ão da dis
r·ía em todo o paiz, cioso da. autonomia admi-, posi~ão do art. 2• n. VI, que a, questão 
mstrativa, que foi uma conquista do novo re- obedece ao plano de economias dictado . aos 
gimeu político. poderes pul;!licos como um dever de honra. 

E' preciso ter deante dos olhos [t historia Par,; demonstrar que a. transf.;reno.ia do 
politic[t d a União A111eric ~tna, e não oeeultal' [ensino superior aos Estados consLitue me
:m 1\l(~ta.s e os sa.criiicios em que. se ernpe~ <1,,da economi.ca., el.'a. preciso que o i! lustre 
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relator noR viesse dizer a que ficar iam rei\u
zídos os dir~ito~ dos lentes por concurso,func· 
cionn ·ios vit3.licios que conquistaram as suas 
cadeiras á golpt>s de talento e nesta conquista 
.firmaram u m contraclo de ordem administra
tiva com a. União, da qual são s ervidores. 
(Apoiados.) 

these, que só pótlo merecer uma consagração 
theorica . 

E eu vos pergunto : si os lentes não qoizes· 
som acceitar o pacto estabelecido entre a. Uni~o 
e os Estados e villssem pe:l.ir garantias dos 
seus direitos conculc11dos ao Governo da 
União, qual seria o resultado, sioii.o o accres
cimo da verba de quasí 12. 000:000$ que 
ilnproductivamente despende a Nr,çã.o com 
as cla-sses ina.cti v as 1 (Apoiados.) 

E, ainda., si elles r equeressem aposentado· 
rla. ~ Si a-ppellassem para o Poder JMiciario, 
afim de manter-lhes taes direitos, lesados 
pelo contra.cto que fosse cf:lebrado entre a 
União e os governos dos Estados, em quo 
a.ttitude ee colloca.ria. o Governo Federal ·? 

o Sa. EouAano rcuws - E u sentença. se
ria. inM\ivel. 

O SR. JosÉ M ultTl:\UO - S()U contra a vita
liciedade. 

0 SR. A LFREDO P INTO - Póde. ser theorica 
a opinião do nobre Deputado, mas não posso 
a.cceital-a.,quando o contraTio estabelece a loi 
orgauíca. do ensino $Upllrior. As proprias Fa
culdades teem direitos adqu iridos a nteriores 
á Republica.; os lentes ~ão vitalicios, con
quistaram as suas cadeiras por concurso, 
pondo em evidencia o preparo intellectual, 
consagrado por um 'lleí·edictum solemne. 

Por conseguinte, 11 União, neste caso, não 
tem o direito de violar o coutracto qt:e ceie· 
brou com este funccionario de ordem toda 
especial, por isso que um lente 11ii.o ê um 
funccíonario de ordem propriamente admi· 
nistrativa, que possa ser exonerado ou remo
vido por um acto directo do Governo ; não é 
um funccionario subord inado á leis ge
raes de repartições .llllblicas, mas a um 
codígo especial, o codi~o de ensino, iníeiado 
após a proclamação cia. Republica e cujos 
delineamentos devemos n. grande :mentali
dade de Benjamin Constant. 

Ora., si é falha a questão pelo la.do finan
ceiro, si presumimos haver demonstrado 
que os lentes podem protestar contra oacto do 
Governo, pergunto: para que serve então a 
disposição pla.tonicn. consignnda no orça
mento, embora como simplesa.utoriza.c-ão, por 
iss:o que o~ E~tados não são obrigados a. ac
ceJta.r os mstttutos de ensino secundar ia e 
os lentes por sua. vez não são legalmente im
pellidos a concordar com o pacto que a 
União celebre com os Estados ? 

Por conseguinte, a. disposição é ino:ppor
t~n:t e impratícavel ; concretiza apenas uma 

O Sa. Josf; MuRTI1'1liO - E si os Estados 
fizerem a reversão 1 

0 i'R. ALFREDO Pil'iTO- V. EX. não quiz 
a.ttender aos meus argumentos. Eu jà me 
pronunciei cont ra esse poder dos Estados . 

O Sa. JosÉ MUR'l'lNHO - E si oS Estados so 
licitarem a. tra.nsferencia, gar antindo todos os 
direitos? 

0 Sa. ALFREDO P INTO - V , Ex. insiste. 
Eu já dec:arei que a União não póde celebrar 
o contracto . 

O ensino liVI'e é uma conquista. que vem 
desde o decreto de !9 de abril; quero, porém, 
a. perma.nencia de instituições om~íaes que 
orí('ntem o ensino superior; e , amparado na. 
opinião dos prop1·ios escript ores que são ra
dicaes em ma teria de liberdade de ensino, 
vou demoostr 11r quo estes publicistas justi
rica.m com argumento~ irrefragaveis que nos 
achamos em u mu phase d e transiçCio e não 
de~·emos r·omper com a t radição, que corro
bora. a necessirlai.le dos institutos de instruc
ção supel'ior, de onde se irra die a. orienta
çiio uniforme para os Estados. 

Na propria Suissa, V. Ex . sahe, Sr . Presi
dente, que o ensino superior pertence á. União 
Federal ; e não seremos nós que em um r e
gimen federativo havemos de trilhar cami
nho diverso, que nos conduziria á. ana,rchia, 
em vez da. liberdade de ensino • . 

Sr. Presidente, perlustrando a Noticia His
torka dos Serviços e Instituições que correm 
pelo Minister io do Iuterior, encontroi nolas 
oom imer essantes sobre a crea.ção dcgses ins· 
tl tu tos de instrucção. 

Refel'indo-se à Faculdade de Medicina. ua 
Bahia, diz a Noticia Hístorica: (lêJ 

(/.0 decreto da fundaçao do eMino med ico 
11a Bahia tem a data de 18 de [eve1·eiro de 
1808. 

«Vindo re{ugia1·-se em sua , -iw. c: f'ore~eenle 
cownia, a córte _pol"tugueza, foragida as legiões 
francezas, que o sopro da r evol-ução lança'l!a 
so~re as w !has dynasticu ela Etlropa, }tdgo•~ 
p1·udente inicia·r no Brazit um rcgimen de 
co~~ee.ssões libe1·aes, f ranqueando o commercio, · 
as imi.ustrias, as artes e as sciencias. 

«A w n m.edico nota11el, 9 Dr. José Corr~a 
Picanço, nat·ural de Pernambuco, deve espe
cialmentt: o B1·aza a creaçao de sua p1'imeira 
escola de cinwgia. 

-«TeJtdo cursado os estudos çirurgicos no 
hospital de S. Jose, em L isboa, aperfeiçoou 
depois seus co~lt~cimentos em Pari;; e regres
sando a Pottv.gal foi em 1772 nomeado de
monstrador e em f779 lente de anatomia e 
cirurgia na Universidade de Ooimb,·a , onde 
e:~<erceu com distincç,To o ~nagisterio, dan<lo 
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gmnde iHcremwtn 11os estudos ~~~~~tamirn, e 
<.:iturgicos o: coHquistanrlo pelo seu t·,;lcJ!Ia os 
«ltos çargo> de ciruryit<o-mâr do reina ti dt: 
cirurgido da casa ''ea{,7> 

Ha 91 annos, pois, que está creada a Fa· 
culdade da Bahia ! 

As Faculdades de Direito foram creadas por 
decreto de 11 de agosto de 1827 ; teem, por
tanto 72 a.nnos de vida. 

Eis o qne a respeito relata a Noticia His· 
toríca.: (le) 

daquella leí havia uma que incumbia ao pre· 
sídcutc d:1 província a or:;;tlli7.o.•;·ilo dos esta· 
tutos que dOI'Criam provísot•ian1entc reger o 
cur~o, até que a congregação dos lentos or
ganizasse os definitivos, que seriam submet
tidos á approvação do conselho geral. 

<Uma outra. estabelecia que a acquisição 
do material para o laboratorio e gabinetes 
devia ser feita por conta da Thesouraría 
Provincial, á qual competia tambem pagar os 
livros compratlos para a .bibliotheca. 

«Devio. ainda a província fornecer local onde 
«Creado conjunctamente com a dil Olinda, funcciooassem as aulas a fossem montados o 

pela lei de 11 de agost·! de 1827, o c Hrso de Jlaboratorio, gabinetes e bibliotheca. Attribuiu 
sciencias juridicts e socíaes de S. Paulo, que o pr,~sidente Limpo de Abreu, na. Falia dí
collta hoJe quasi 70 a~t~tos de fecunda exis- rígida, em 1835, á i\.sse!llbléa que ioaugurava 
'enci«, foi iasta!lado no anno de 1828. em Minas Geraes o regimen estabelecido pelo 

«Ntto é talve;; o momúHo a;;ado pa1·a re- acto addicional, ás frequentes mudanças 
cordar o Jubilo enthusi<l'iico com q~te foi sau· no governo 1la. província r• não realizaçii:o 
dada a promissora. h, nem a f~stiM solemni· uaquellaS meJída$. que habilitariam O COl'pO 
do de em meio da qual se inaugurou o Curso legislativo a. fixar verba para. o custeio <ie 
hridico.dc .S. Paulo.» instituição tão necessaria o.o desenvolvimento 

Nã:o é preciso rememorar, Sr. Presidente, da industria mineira». 
a obra fecunda desses institutos, dond~ teem «Tinha em mira aquelle notavol bra.zlleiro 
sahido os maiores vultos da noss11 política. os realizar a obra que os seus antecessores nii.o 
nossos conhecidos littera.tos, os mais pro- puàeram fazer. Planejava destinar para o 
vectos administr1tdores e jurisconsultos. ~eu funccionamento o pa.lacio da Cachoeira, 

Muitos desses nomes pass11.ram á Historia situado não longe de Ouro Preto {quatro Ie
da nossa Patria; outros ainda ahi estão, sem guas), naturalmente por falta de edificio 
que a velhice ão corpo pudess~ anniquila:v o 1 propriado na capital da província e não lhe 
fulgor do espírito. ser talvez possível ahi construir um: não 

E são eSta5 otficinns da intelligencíl)., onde o poiiam escapar a espl_;ito tão Incido os i~CO~· 
Direito tem evoluído ao influxo benefico das vGníentes da collocaçao de. semelhante mstx
modernas concepções sociologicas, que a hon- tuto fóra da Capital. Seja, porém, :porque os· 
rada Commissão do Orçamento quer, em uma serviços essenciaes a. organizar, em virtude 
simples e lacooica disposição de lei annua., do novo estado dtl causas creado pelo acto 
extinguir sem melhor exame! addicional, não lhe dessem temp() para. isso, 

A Escola de ~finas,es~e magnífico instituto seja por qualquer outro motivo, não teve a 
que honra a União, foi creada. ha 24 annos ! fortuna de pôr em pratica os seus desejos. 
(lê) A idéa cahiu em olvido ·e sómente veíu a 

realizar-se em 1875, com a creação da. Escola 
de Minas. Antes mesmo de ter a lei do orca
menta de 1875 votado verba para. creação da 
Escola de Mina.s, habilitando assim o Poder 
ffixecutivo a levar a effeito a idéa consignada 
na lei de 1832, havia o Governo e!'lcarregado 
o Dr. Gorceix de elaborar um proJeeto de or-

«Foi esta. Escola creada pelo decreto n.6.025, 
de 6 de novembro de 1875, em ex;~cução do 
disposto no n. 7 do a.r't. 16 da lei n. 2.670 de 20 
de outubro do mesmo anuo. A necessidade da 
creação de um esLabelecímento de tal natu· 
reza foi, entretanto, reconhecida desde os pri
meiros tempos da nossa independencia, se· 

. gundo mostra o decreto legislativo de 3 de 
outubro de 1832, que procurou traduzil-a em 
facto, determ~nando a fundação ~e um c_urso 
de estudos mmeralogicos na entao provmma 
de Minas Geraes, e cujos característicos de 
ensino e condições geraes de funccionamento 
eram designados no dito decreto. Como é 
sa bído, os conselhos geraes, ex;istentes naque lia 
época nas provincias, tinham, além de outras 
attríbuições, a de representar ao Governo 
central sobre as necessida•ies dellas: a lei de 
3 de outubro teve a sua origem em uma re· 
presentaçã.o do conselho geral de. Mill:a~ á 
Assembléa. Nacional. Entre as d1sposwoes 

ganização para esta escola. . . . 
-cFoi ta.mbem o Dr. Gorcerx: mcumbido de 

estudar a então província de Minas sob o 
ponto de vista geologico, . met:lllurg-i~o,. da 
exploração e lavras de mmas e _a.h1 mdl(m.,r 
o local mais proprio para o funcmonamento. 

.rDesempenbou-so cabalmente este dis~incto 
ex-alumno da Escola Normal de Par1s d~ 
<trdua. missão que lhe foi confiada e em lu
minoso relatorio, que apresentou em se• 
tembro ele 1875, formulou o plano de orga· 
uização da escol o..,. 

Por conseéuinte,Sr. Presidente, todos esoes 
institutos teem direitos adquiridos, muitoantes 
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drt :procl:lmação dn. n.e)lUbl icn., e IJuenão po·lem UM SR. DEPU1'Ano- E o:; Estados estlio em 
ser oxtinctos om uma lei de orç:anwnto, e, de CO!l1Ii1;ões de rnanter ess.1S Faculdades·~ 
um momento p:~ra. outro. rlc,titní·los de su~s 0 SR. Jos.É: Mr:Rrt:-;uo- E os que pe-
prcro:;::ttJ vas,qu:tw.!o ~ab<'mo~ que a tendonct:t dircm ? 
é a de ma.uter e>sr·~ mo~mc~ instituto~ de 
ensino, ctp:lzes de a r·~lherem esstt moc!dade, O SR. AT.CI!'1DO Ol'A:'>i.\BA.R.\- A situação 
qutJ é e S••r;·~. ~cmpre a pl'incip;J\ garant;a da não ,e altBra. 
Patria R~puhlicana. O SR. ALFREDO PrNro-Dar-se-hia uma ai-

Sendo a~sirn, q11an 1o n<,s p~~mimos rorli- teraç5.o prorunrla, porqu<3 actualmente as Fa.· 
flc;u\o o ensino snperior e cuncretizarlas as ruldades Livres nomeam o seu pessoal do
idéJs já con~h:nadas no rlccreto de 19 de abril, cer1te e administrativo ; o que não lhes cabe 
d111trlo "os Est,,do.< n (<:tc~<ld r.áe de c1·eu.rem e estabelecer um plana de estudos que con
instítutos livres, mas snbor<lin:Idos ás mesmas tt•arie o plll.no gc\ral das Fu~nldades o/ficiaes, 
regras que regem institut(\5 otllcia.e~ e aos. nas qu~\~ os lentes que ndqniri.rarn por con~ 
prin~ipios :;r~raes cstabelecirlos no Codigo de curso os seus log,tres. que sfío funccionarios 
ensiiJO, en vos p~rgunto: p(l.l'cl que mais? se fedemos, não pódem ficar subordinados nos 
nós já conc~rlemos aos E>tados tudo que po- governos estaduaes. 
demos conceder? o SR. ALCrND~> GUMU .. !l.\Rh. - Sel'ia um 

SI esses ~st:v\os jit conquistaram na H.epu- regímen de transição. 
blica o q1w poderiam dcsr:jar· sobril a liberd~de 
do ensiuo superior? O Sn. Ar.FrtF.oo PrNro - A~ Fa.r:uld;ulos 

Si elles t •.;em a fi\Cnldarle ;le crertr os seus Livres h~je não dep<:ndcm rio GoVel'no, n5o 
institutos livres d<' ensino super·ior, e muitos estãosnbor•iinadassin:\oaos princip\osleg:tes, 
de:;t,~s funcc!onam l'r.;tuiil.l'm~nte ? são ín>tituícões meramente p:trticul:lre!. cujo 

Não comprelleudo. portanto, que o h01rrado pessoo.l póde ser ou não vítalici,:,. pMo ser ou 
r')l<J.tor queira suggel'ir uma. questão t~.o nii:o nomearlo por concurS•J. 
transcendente sm HTDn. simple~ disposiç:ão o s11 • Ar..ctNoo GuA.XAJ3.,\.R,\ -E aquella.s 
geral r1o orçamento, 'l 11ando sa.IJemos que o que os Est.tdos crea!'am, que sli.o olTiciae~ nos 
contrac:o q~;c porventu!'a. fo,,se estabeieci".o Estados? 
entre o Governo d~ T;níi'ío e os rlos Estados, 
tran;;f:Jrin•lo-lhes essas Facuhla(les,produziria O SR. A T.FREDO P1:-;ro - Neste caso, o 
a. mais la~tlmavel;ma.rclüa. Estado age como um IJat't\r:ml~t, como Mon

tece em !IIinas, onde o Estado subvenclona 11. 
O SR. JOSI~ MURTINIIO- E' preciso quo Far.u!rlade Livr.J rle Direito com 74:000$, 

demonstre. mrrs nem por isso e~sn FGtculd:.Lrle está. subor-
O s.a. ALF!tEDo Pr;-;ro- E' 0 que tenlto, din ;L~a ar: mesmo Esta.r:lo,_ nem ell~- exerce a 

feito. y fiscalJzaçao, que é exclusiva da Umao. 
Pe!'guntarei a V. Ex.: os Estado3, de~de! O SR. Ar.crsoo GuANABARA - S. Pa.ulo 

que assum\ssem a responsabilidar'e c1essas \tem uma Escola Polytechnica que snbsidia 
Faculdades, seriam obrigados t\ mesuJ& legls- e dil'ige como si foss~ qualquer academia 
lação que actualmente "s regêm ? offichl. 

Não P.O'HaT logh~mcnte ~s;;umir ta~ re- o SR. ALFREDO PINTO- Quando os lentes 
sponsabiltda,_,e ~, por •<nto,cabta·Jlws modJ!icar entram para esse instituto sabem que são 
0 plano comple 0 do ensmo. empreg<luos do Esta.do ; os alumnos, por sua 

O SR. ALClNDO GtJ.~N.'>.Il,\l\1\. - Dev1am V'ez, sabem que não vão conquistar \tm ti
pocler, mas não podem . ugora as F~tculdades tulo scientifico reconhecido pela União; e a 
livres são obriga•las a muld"r os seus pro- prova é o projecto, que foí aqut ha pouco 
gramrnas pelos das Faculdades offi~iaes. apresentaJo, r..:conhecendo como officia.es em 

o SR. ALt'REDO P11iTO _Seria um con- todn. a União os diplomas conferidos por- . 
tracto f<tlho pela falta de implemento de uma aquella escola. 
de sua.s clausulas prlucip,les. Não h~, :porhnto, surpresas ... 

Si os Estado~ aeceitam as Facul lad,>s e Eu dizia, ha ponc'l, que nos Estados Unidos, 
s~tisfazem as despezas. é natural, que S. Ex. onde a liberdade do ensino (; completa e 
para ser coherente, nuo lhes negue a plena absoluta, ja appa.recem protestos contra. esta. 
liberr1ada na organização do ensino. ampla liberdade, e na suissa (notem os no-

UM SR. D EPUTADO- A descentralização. bres Deputados) a proprin, Constituiçoã.o es· 
tabelece, no art. 25, o seguinte: (Ldl 0 SR. ALFREDO Pl~TO - N ã.l:, j a Ô.~Soeo

tralizacão nós temo~. o que se trata é de en
tregar o ensino superior á intciatíva indi
vidual. 

« A Oonfederi(Ç<ÍO tem o direito de crear, 
além da E;cola Polytechnica. e~istente, uma 
1~niwrsidacle {ederat e ot!tYos ~staúclecimP.ntos 
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de instruc•:,ío <~ •periQr, ou de subt>encion tr 
est•Jbe/ecimcntos tle.;se gc11ero. » 

O m~smo principio vernos instituído na. 
Constituição Argentina. art. 07 n. 16. 

Portanto, na propria Suissa -uma. Con
federação- o ensino superio1• í!Stá. subor
dinado :l leis uniformes e necessarias á. 
sua. e voluçiio natural. 

São insti tutos, como ou diss~, de onde 
irradia a orientação para os institutos livres 
e onde ex istem certa.s garant ias de ordem 
moral e intell ectual para aquellesque nelles 
ss matricula m. 

E saJJemos, Sr. Presidente, que, apezar de 
todo o r adical ismo e das lutas escolas
ticas para conseguir-se que o ensino superior 
seja transferido á iuiciat iva indi vidual, t odos 
os escr iptores, aquelles mesmos que em these 
sustentam s-2tn•llhante doutrina. demonst ram 
com fr•au~nezà e verdade que estamos em um 
período de transição, tr·Dnsição admittida 
entre nús - o da libe1'dade dos Estados em 
crearem os s(lus i ns ti tu tos do ensino supe
rior. Rem que n~ momentosa possa ao menos 
aonhar com a extincção das Faculdades om
ciaes tl~ União. 

Pois serli. pos~iv-el que n Faculrlade d(l. 
Bahia, quo tc;m 90 annos de existeneia, as 
lle Direito, com 72 ;l!Jnos, dcsappare.;am 
ou diminuam de pre~tigio ~ Que a Escola de 
Minas, com 22 anno3 Je funccionammto. 
so1l'ra a mesma vicis.>itude , pr incipalmente 
agora que se t rata de desenvolwr no 
g rande e generoso Estado n indu.stria ext ra
ctiva , e no paiz não temos muitos p t·o-
1l.ssionaes habilitados em tal especia lidade ? 

E' admissivel a desorganização de uma 
Escola, que foi amparada. por todos os go
vernos, que tem no seu corpo docente uma 
dú·ecç4Q si1 bia e benefica 1 

E' possível fioalmente que revoguemos a 
legislação de muito~ e muitos an nos que 
gara ntem em sua plenitude os direit os dessas 
Escolas 1 

Não; perdoe-me o illustre relator. 
P<"trece-me que s. Es:. quiz apenas, ~om a 

disposição suggerida, ventilar urna questão 
de dout1·ina. . 

S- Ex. é muito condescendente e não le
vará a. mal a con tradicta que formulo ás sw.1s 
idéas. 

Fa lla·se em a bsoluta Jibet•dade de ensino. 
A liberdade de ensiao, Sr. P1•esidente, seria 

violada, !i tivessemos institutos superiores 
nos quaes a interierencia do Estado foss~ o.té 
a cens,.ra e coagis.'a o me.gb terio o. ponto de 
negar-lhe o direito de pensar por s i mesmo. 

Ma s o Estado apenas estabelece as ma. te
rias dos d iversos cursos que devam ser ensi
narias e es tudadas. 

Os lentes teem ampla liberdade de expo· 
:~ição d<IS dout r inas que professam ; orga~~i· 

C~ma•·~ v. v r 

zam os seus programmas como cntenrlem 
e a prova. está nas nossas Faculdades o:tde 
c.vla loJtto •i li vro na suotel\tação de theorias 
que j1tlga vertladoiras p~rante a escola phi
losophica. que adopta. 

Por cons~guínte, temos a plena. liberdade 
de ensino. Não possuímos, por exemplo, as 
u niversidade:> da. E•la.de Media em que o po· 
der espiritual predominou, até que a Renas· 
cença veiu, como um r aio de luz, da.l'-lhes 
uma nova feição liber-al e scientifl.ca. 

T <1mo• plena liberda·le de ensino. garantida. 
pe~a propria Coltst.it-uição da Republica. 

Nes;,as condições, não posso perceber o pe
rig-o ou mesmo a iuconveniencia do en~ino 
official, corno está organizado no Brazii ; 
não diviso como possa. ser eUe um mal 
para a Republlca, CQntrarie os principiQS 
fundamen t..1M do regimen polltíco, e faça. pe
riclitar até os proprios interesses flnrmceiros, 
que. aliás, tolos nós zelamos, no momento 
actual, com o maxímo patriotismo e devota· 
mento. 

E a. prova do que tenho e-xposto Ve· 
jo-a. Sr. Presidente, nas eloquentes pa.lo.vras 
do Sr. Ruy B:u·bosa, em seu brilhB.nt9 pa· 
rocer de ltl82, sobre a in~truccão superior, 
(\Ua.ndo o P arlamento Brazileiro cogitav:L 
n;1. modifica.ciio elo decreto de 19 do abril de 
1879. Dizia S. Ex., citando as opiniões pro· 
prias e as de Schotzemberger, de,Veroes etc, 
da Jules Simon e Huxley (l ê): 

c Ha certamente uma escoll\ respeit avel , 
que, em nome do sa.ber posítivo e dn evolu· 
ção, con<lcmn11 em abeoluto a i nt erf)t•encia 
.to l<~sta.do no ~nsino, e applaucliriaa reforma. 
que entregasse os gràl•S scientifico! á com• 
petencia illimitada. da ilticiativa particular. 
Es·.;a aspiração, porém, na essetl ci a, contra
ria precisamente ás leis evoluclonista.s, cujo 
espírito nã.o póde autorizar a. passagem in
stantmaea do regimen da co!laçã.o ()Xclusiva 
dos grilos pelo E:.tado pnra o da inditrerença 
do E~tado ante um dos interesses ql.!e !llais 
empenham a sua existencia. normal. E' pos
sível, é provavel, atS, que um futuro aind.a 
não proximo consinta a r.?alizaçíio dessas es
peranças ; mas uão estamos, -por ernquanto, 
na altura de um ideal, que não encout uría 
no mund·J contempora.neo elemen tos suffi.
cientes para o receberem. Não é nada tenta
dora a. situação creada, nos Estados Unidos, 
a o ensino superior pelo p rincipio da absten
ção ~ystema.tie<t da autoridade. El!a é indu
bitavelmente inferior á das universidades 
franeezas, il das universidades italianas, á 
das uni versidades allemães, que, com se 
apoiarem todas na intervenção do Estado, 
não deixam de ser «as associações intelle· 
ctuaes mais productivas que nunca se v iram, 
os maiores fóoos de activida.de do pensamento 
humanO •l> 

~-- · ·-· .:...· -~·· · - . - __ ;;; • ---.-·~-~ ·--1;'\ 
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«Um nota.vel represent:l.nte do movimento 
positivista escreveu as mais sensatas obser
vações a respeito desst\ pretençã.o. «E' o fim 
definitivo», reconhece elle, «para. o qual 
devem tender as aspirações liberaes; mas 
pode1•emos alcançai-o de uma. Yez ? Releva. 
capacitarmo-nos bem de que não ba mudar 
de um p;tra outro instante a intelligencia e 
os costumes de uma nação ; em tudo existe 
progresso ; mas o seu curso ê successi v o, e 
não admitte sa.ltosde improviso . Não basta 
dizer que é completamente livre a. profissão 
de medico, ou advogado, para que todos os 
francezes effectiva.mente distingam os homens 
indig itados pela. sua. capacidade ã. confiança. 
pubfica. Erros funestos poderiam então()('.
correr todo dia.; e eis o que importa. evíta.r. 
NecesEario é, porta.uto, couservo:r os gró.os 
u niversito.rios para as c.nreir~ s li beraes, 
o, em virtude àe analogas razões, manter 
não menos os grú.os concernentes aos ou
tros ra.mos t!e ensino superior.• 

Estas palavras. Sr. Presi1lenta, melhor 
dizem do que todo o meu oliscurso. 

Tenho nint!a f!ID abono do meu pensar a 
opinúto de outro pu blicí sta ; refir o-me a. 
Gobron na su;t interessante obra. sohre 
a Logislaçio e Jurispl·utlench\ uo Ensino Pu
blico em França até 18()6 (lé): 

c Quebrando a. unidade das antigas uni
versidades, o decreto dA 17 de março de 1808, 
paroeltava. o ensino superior, confiand,o-o a 
cinco ordens de Faculdad!I.S,isoladas, di!!persas 
por todas :~s partes do t erritorio. 

« Faltal!do uma. organi.õa.ç&> commu m que 
unicamente vivificou o ensino, as faculdades 
de diTersas ordens, não deviam ser no fundo, 
na. concepção do primeiro imperio, sinã.o es
colas superiores, cuja :preocculJacã.o prin
cipal foi durante longos annos a collação de 
gràos.»< 

Em hora feliz, os espíritos liberaes e 
ciosos do futuro intellectual elo p :.iz, protes
ta.ram contra essa organi~ão olllcial da.s 
Faculdades imperia.es ... 

Em 1883, J. Ferry, ministro da Iostruc
ção.provocou das Faculdades e conselhos aca
demu:"s um projecto de .construcção de Uni· 
versidades, com administração propria, so/1 a 
alta autoridade do Estado. 

-Referindo-se ainda aos projectos <le 1885, 
de Goblet e de 1890 e 1895 de Léon Bourgeois 
e Paul Vigne, o mesmo escript or diz(l.1):-E' 
tempo de dar a.o ensino superior seu livre 
campo, e antes de tudo s« a urz.idadc,sem o que 
elle 114o poderd e~istü·, 

La.starria., publicista. emer ito, de idéas ra
dicaes, quanto ao a.ssumpto, pa.rtidario franco 
do ensino absolutamente livre a exemplo dos 
Estados Unidos, díz ta.mbem o ~eguinte (le): 

«Nilo h:\, na. !'ealidtvlo, um oscriptor quo, 
tendo tt·nlx·v lo sciomti !lcamente es ta. questii.o, 
niit> l~nlw ~-econhecido qt!O.It(a scric1 inju~to e 
pouco conforme ao interesse colleclivn aban,lonat' 
a instrucrtto superior ds (orçtU dos particulares 
em Hma socicrlnde que, por seu c.ttado intelle
clwll, por sua cívili:açao, ndo e<ta.ria p,·epa
t'tlrl'l a oúlel' 'l>a,tt,tgen.~ da supp1·~ss r.ro subiea 
d a acçao d~ Estado, e !o1·nat'•$e·hia assim 'I!Í· 
clima. de algum interesse de seita, que explo
r aria o espil'ito ainda pouco tltsenvoltr>ido da 
sociedade e dom.il'lllf'Ía a sciencia e o ensina.:. 

Por conseguinte, o Sr. Lastar ria., pugnando 
pela liberdade de ensino em absoluto, acha. 
que, na epocade transiçã·,, que atro.vessamos, 
b.a necessidade da e>ta.belecer-se um meio 
termo, de deixar à acçii.o do Estado retlectír
se de algum moclo sobre os institutos de en
sino SUfJerior. 

Uiz a.ioda. este mesmo publicista (Ui): 

«Não b:J. perigo, politicamente fallando, 
qu~ os Estados modernos deixem uma inteira. 
liberdade ao ensino profissional e a.s suas 
provas, limitando-se a sustentar "'n certo nu
mero de escolas pra(;$sionaes mo<Ulos, até gtu~ 
o pt·ogresso social permítta abandonar sem pe· 
rigo este eHsir~o ao es{o;·ço do$ particulares. 
Emqua.nto esta nova situa.çt.ío núo se reau::,t, 
ha tt •n certo interesse collectivo em m(tnter 
li$tõ.s escola< madelo1 do E5tu.do,afim clt impedir 
que o> estudos degenerem ate o ponto de t~w
narem-se um i;tstrun~ento de e$peculaçilo indi
t>i duat ou de part ido.» 

Eu poderia. ler ainda. alguns t r echos do 
erudito oscriptor, que, como o nobre relator 
do orçamento, sustenta. a. idea da plen.a li· 
berdade de ensino superior. 

0 SR. ALCINDO GUANABA.RA.-Pro.ticamente 
tem Y. El:. a prova de qu·e elles não ficam 
entregues á an~rchia.. 

0 SR. GALEÃO CARVALIIAL- HIL até um 
projecto do Sr. Barbosa Lima sobre o as
~umpto, o q11e.l estabelece uma. tr ansição 
muito natural. 

O Sfl. . ALFREDO PINTO-V. Ex. tem idéa.s 
em relação ao ensino e â. liberdade p:rofis
~ional com as qua.es não estou de a.ccordo, e 
tenho tido mesmo a l1onra de discutil-as di
versas vezes na Commissão de que fa.zemos 
parte. . 

Mas eu queria que o nobre relator me 
demoostrasso, em primeiro logar, como já 
daixei declarado, em qne condições 1icariam 
esses lentes, caso fossem transfer idas as Fa
culdades da União para os Estados; em se
gundo, si este cont racto póde ser autorizado 
em uma lei de orçamento, quando a. sua ef
fecth·idade viria a.lterar radicalmente toda a 
or ganização do ensino e tod~ as l.eis refe. 
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rentes a~s inslitutos tlc instrucção superior; dívarsos lentes combatíi\m semelhantes dou~ 
em tc!'cetro, finalmente. si o qnc pos.,nimos tt·in:~.s, assim e<lucando o espír-ito tia mocitlado 
relativanumte á. in$l.rucção superio1• con· c inopirando·a nos princípios consagrados pela. 
tr:lría a Cone1.ituição FedeJ•al o os princípios sciencia. moderna. E nenhum poder e governo 
basicos dll. liberdade de ensino. r~.lgum j~mai~ lhes tolheram a consciencia, 

Acredito que, quanto aos dous primeiro~ abatendo-a pela tyt•annía dos programmas of!i· 
pontos, o nobre relator, apezar do seu ta· ' ci .1ej. · 
lento, terá.~d ifflc~ldades em ~omonstror que 0 SR. AuGuSTO CLl!!HE:.-ITINo _ o tempo do 
os lentes ea.o obr1ga.d~~ a accettar o con tracto magister díxit jit passou 
celebrado entre a Umao e os Estados e que · 
estes, por sua vez, ficam legalmente impel- O Sa.ALFR'ICDO PINTo-Mas então para que 
lidos á garantir-lhes todos os direitos de vi· serve o programrna si o nobre Deputado, 
taliciedade, de aposentadoria, do montepio, transferindo as Faculdades para; os Estados, 
de jubilação e de accresciml) de vencimentos não pód.e vedar a estes o direito de legisla.· 
proporcionaes ao tempo de serviço. rem sobre o ensino1 Que nova luz é esta que 

Ha Estados, como o de Minas e outros, que so desprende da disposição que combato i 
sm su~s Co~stiluíçiJes aboliran~ _a aposen- o SR. ALClNDO GUANABARA.-A disposição 
tador~a. Po1s bem, em que po~1ç~o perma· i ncluida no orcnmento. autoriza apenas a 
neeenam Oi! lentC'S da ~scola de Mmns 9 _ transferencia ; 0 meu modo de ver sobre a 

Em têrcet~o _Jogar, :;1 cates co1:1tr~c~os nao mataria. e apenas, um acto de economia. 
potlem sub8U.tlr em faco dos prmc1p1os I)Uc ' , .. 
regem as obr·igações jut•idicas, porque dc~de O ~R. HELVECIO Mo=-<TE-E um allmo para 
que o~ Estarias acceilem a~ escolas, não podem a U n 1u,o • ., 
11.car su?ordinados á legislo.ção actual do en· o SR. ALfREDo Pll\'To-Economie. que fica. 
smo e sun com a attribuiÇtio de decretarem as ria r e<tuzida a indeu1nizaçucs e a liti.,ios. 
suas leis particulares... " 

. * O Stt. JosE' Mtrn.nNao-Faz·se o contracto 
O SR. Jose MURTI:sHo-Nao, senhor. debaixo de certo.s bases. 
0 SR. ALFrtlCDO PINTO-Sim, respondere! !10 0 SR. EUGENIO TOURI~Uo-Os Estados }lO~ 

nobre. Deputado, ml estado de cousas levar- deria.m não acceita.l-o. 
nos-b1a ao a!Jsurtlo. 

0 SR. HELVEC!O MoNTE- A iiberJ.ndc de 0 Sa. ALCINDO GUANA.15ARA-Si não accei· 
ensino não pnssa de governo a govei·no. tasscm ficava. tudo da mesma fórma. 

0 SR. ALFREDO PINTo-Mas 6 preciso cbe· 
garmos ás ultimas conclusões, sem o que uão 
póde haver a. liberdade do ensino, como que~ 
rem os illustres DepuW.dos. 

O Sa. AJ.CJNDO GUAl'ABARA-Saiba V. Ex. 
9ue por minha parte não desisto ds chegar 
Ml ultimas conclusões a este respeito, mas o 
~ue me parece é que a disposição uão obriga 
a tanto. 

O Sa. Atl'REDO PINTO-Perdoo· me V . Ex., 
mas as consequencias da reforma não podem 
ser outras. 

O Sa. JosÉ MURTINlio-Porque, pois, não 
se ensina homreopathia 1 

0 SR. ALFREDO Pll\'TO-Póde-se ensinar . 
0 SR. ALCINDO GUANABARA-Não póde tal. 
O SR. Jos:E MuRTINHo- Não póde, porqu& 

estão sujeitos n. um programma. 
0 SR. ALFREDO PINTo-Mas o Estado não 

obriga a acceítar esta 011 aq uella. phílosopbia; 
logo, o professor póde dizer o que bem en
tende . 

O lente do alto da sua. cathed:ra. póde emit
tir livremente a sua opinião e a prova evi· 
dente e que, na monarchia, nas Faculdades de 
Direito leccionava·se o direito ee<;~siastico e 

0 SR·. ALFREDO Pll"'TO-Não p OSSO compre
hender com franqueza o a lc,l noe da novidade 
proclamada pelos dignos Deputados. (Apartes). 

Si o Eatado de S. Paulo quer auxiliar a 
União, que o faça, sem a desorganiw.ção do 
ensino publico. Entre para o Thesonro Fe· 
dera.l com a. quantia dest inada. á Faculdade 
de Direito. Não quero, porem, que a instruo· 
ção superior de meu paiz se destaque absolu
tamente da União,mas sim que seja uniforme, 
accP.ntuadamente nacional. 

Além do que tenho despretenciosa.mente 
exposto á Ca.mara, penso qua n traosfereocia. 
projectada. constituiria uma injustiça, por
que no Districto Federal perma.neceria.m tOdos 
os institutos do ensino, para os quaes o hon
rado relator ,neste propr·io orçamento, solicita 
meios de w otecção, como acontece com o 
Gymne:sio Nacional. 

E' indubitavelmente uma i njustiça clamo
rosa que no Disti·icto Federal permaneçam 
esses institutos, até os de ínstrucçã.o secundaria. 
mantidos com a contribuiç.1o de todos os bra
zilelros, quando nos Estados nem 03 institutos 
de instrucção superior possam continuar I 

O Sa. ALCINDO Gu ANABA.RA - V,' Ex . está 
dando golpes em vão. 

0 Sa, At.FREDO PINTo-Porque~ 
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O S:a. Ar.CJNDO GuM>.~JlARA-Por!lne falia. 
em Estados, quando a rstes niío impomos 
consa nlgunm.; ei não querom nc~eitar, não 
acceitem, 

O Sa. Ar.FREno PINTo-Combato a. th~oria 
que V :..Ex.sust~nta e ja procurei demonstrar, 
na razao de mmhas forças, que o ensino 
superior devia ser dírig'ido pela. Cnião · a 
Con~tituição nãn ouer a liberclatle absol~ta 
do ensino, porque,· si o contra.rio se dé~se, 
como almejam o.s nobres Deputados, nã1> 
teria estabelecido, c0mo faculdade privatíva 
do Cong1·esso Federal, a creação c organização 
dos institutos snperir,res no Di.•tricto Follernl. 
Si a Constituição deu attril>uíção privativa 
ao Congresso pam crear e manter tees 
institutO$, é Cllaro que no pensamento <lo le· 
gislador constilu1nto prerlüminou a idéa de 
subordinação do ensino superior a \nna só 
entidade politic(Le o.droínistrativa, sem entre· 
bni:o, tolher ~ creação de in~titutos liVI'cs 
nos Estados. IApoir:r!,,s.) 

Eis a tbes~. Sr. Pre;.idcnte, que prnsnmo 
haver demoastrado, e que, pm· ''ezes, n Ca
lllal'n tem sanccíonndrJ, r:ttifl('ando rt~si m r;!! 
principias basicr,s, que, desde a n(;B>a Comi.i· 
tuíção ()ffi nacionalí1larle livre, s1io outros 
~antos élo~ que no;; ligam em commUill!i'lo de 
mteres~es, do sctJtim()ntos, 1le palavras e de 
pensamento, na llefe~a imperterr1ta. da inte
gridade da Patria.. (ApdadG~.) 

Conservemos como um ponto de fé ina.ba
Iavel esse espiJ•ito nacional. que, depois de 
tantas !netas tornou invencível a A merica, elo 
Norte e ba de tambem marc~r a. época de 
nossa llegerncnia na Amerif·a Latina. (Mm'to 
bem, muilo vem; o orado1· ri (elicit(l.do.) 

O ler. Rangel Pel!ltana- Sr. 
Presidente, occupo a. tribuna, hoje, veràa
deirumeote constrangido, já pelas condições 
pbysicas que me imped~m de fallar por 
muito tetnpo, jó. porque eu venho a ü•ibuna. 
para corresponder a um con vit"' do illust1 e 
Deputado pela R1hia que, nas ultimasses
@Ões, em longo, sub;;tancilll e luminoso dis· 
curso, por tl.nto tampo prendeu a attenção 
da Casa. 

Venho aqui, portanto, prestar tão sóm.;:nte 
nma homenagem ao nosso illustre collega, 
cujo nobilíssimo caracter todos nós presa mos 
e cuja grande illustraçã.o todoo nós admi· 
ramos. 

Só iESo snl'ia bastante para. que me sen
tisse mal nuta tr1buna, correspondendo, en· 
tretanto, em cortezia, á honra que S. Ex. 
mequiz dar. 

Comprehende a C~tmara I')Ue em tão pouco 
t empo r.ão podel'ia acompauha.t· a.s Longas 
considerações que S. Ex. apreEentou par& 
prova.r a necessidade da revi~ão da Constituí· 
ção de 24 de fevereiro. 

S. Ex., fall:m!lo ilesso. U"•ccssidade, t~pre
gnnndo·P.IJ pl'op::ga.n•listll. 1la ravisãfl, conci
tara a Camara. a ncceitar ()S 81'\liS conselhos, 
sempre cwat11dos, pa.rn que n. Uniiio e a Ropu
blica não so1f1'essc.rn. S. Ex., mni> do uma. 
vez, com a convic~ão quo t<~.nto o eleva, com 
a distincção I'JUe põe sempre no Sl!u dfzel', 
tocou em varies :pontos da. Constituição de 
24 de fevereiro, com Um(!. paixão nqore, a.rl
miravl?l pelo interesse com qnc defendll o~ 
grandes princípios (jM, no seu modo ile en
tender, devem s·>lvsr r, Ropublica de um -
desnstra ímminente, si, porvantut•a, nôs não 
corrermos com o remedio para sanar multes 
defeítos que elh tem. 

Como eu jll dis~e ó. Camo.ra, .ser.me·ha díf
ficil acompa,nbar S. Ex. nas conslt.lerações 
q ne apresentou, no estUilo net:lllta,Io que J'ez 
rle va.J•ios artigos da Constituição, na fórma. 
brilhante que deu ás suas upreciaçõ~s. 

S~r-rr.e·lta. t~mbem (llfflcil combater algn· 
mns de s11n~ a.ffirm&.th·a~, porqne realmente 
e!\:ls t~em r,iilaJo no espírito de muito.~ rios 
rn:ds ~inccrM republicanos, daquellesmesmos 
I')Ue J1:<~tlln!r:tm a. respnnsalJilidarlrl de defen· 
rler os sctcs da Assembléa Constituinte. 

S. E::t., collocanr lo-se n. ·~se terreno de 
Pl'"llag:.nrlist~. f'echava, eomo dís>e. ana vida 
politic:t com esso iumlnoso r.li~cur:~o, q11e 
dnvc ftr.at· gravado na m(\moria. destaCa.
nlO.l'll, pois annunciou solemnemente d::t. tri· 
bunn. que a sua volta. não seda possível, que 
os seus serviços nfio poderão mais ~er presttl· 
dos nesta. Casa e. que ia retrahir-se a vida 
privada e ent1·~gar-~e a novos estndos. 

Si S. Ex. assim se pronunciou, é quG a 
sua. convicci'io é tão forte qne, abandonando 
~stas bancadas por circumstallcías que não 
tenl1o o direito de examinar neste momentr, 
ira para qu;,lquer outro Ioga.r pregar suas 
ideas, prestar ·bons serviços á propuganda. 
revisionista, que Jli. conta no paiz um grande 
talento. um escriptor dístincto, 11m publicista. 
de primeira ;1gua. 

S. Ex., que parece ter irnpresgionado a 
Camara com n. sua e\oqueocia. e saber, ira 
daqui em ueante impressionar todo O p;liZ 
tambem com suas doutrinas, com aeus con
selhos. 

Ma.s julgo qne S. Ex:. não tem muita razão 
ao tratar o assumpto pelo modo por que 
o fez. 

Parece-me que nem a U1lião, n~m a. Re· 
pnhlicn. correm tão gr.nes perigos, si, por
ventura nós não adaptarmos, no prazo mais 

·breve possível, a revisão dessa grau de lei. 
S. Ex. mostron que a cotnprehensâo que 

se tr.m darlo a vr~.ríos artigos da Constilukão 
estabelece duvida quanto a verda.le de dou
tl·ina~. quanto à exactidão de seus textos, e 
que, quaudo se tem reconhecido a difficutdade 
de ~e manter expre~sv.mente o preceito con• 
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stítucional, se tem procurado r1or di vcr11ns 
ro1lclos ual'-lhes urna. ínwrpl'etucão accom
modo.da ás con vo11iencins de momento. 

Não e5tnu tamhem longe de o.corr.panhnl' 
S. Ex. nest~ opíniiio; mas, ~i ha d ifficuldudo 
na interpreta,·ão de algumas uí~posiQÕ<!S con· 
sti tucionaes, si h a textos que escapam n 
comprehen~ão necesso.rin relativamente ás 
conveniencbs ele momento, creio que o nosso 
dever é executar com a rnaxima lealdade 
e~sa :.:rande lei e procurar fazer com quo ella 
entra em todos os espir;tos, que as suas dls· 
posições so tornem urna rool•dado, intiuin1o 
par:t a. rormaç.'i.o dos costumes r•epublir.a.nos. 

Não e possível que uma Const'tuiçiío, con
tando t:1o pouco tcmpJ ne existencí$1 um;~ 
Constituição que transformou comple~amente 
. o organismo de um grande p:dz, pos>a com 
Ca.cilidadc calar em to•los os espíritos, con
se;mir uniformizar tod:ts a.s ·opinioes e sor 
lu~m applicada por todos a.']uclles que te~m o 
dc>er de executai-a. (Apai·tclos,) 

V. Ex. sabe que a Couslituic;ão Repu
blic,•na. CJne exprimiu n idea. vict• riosa em 
15 do novembro, que traduz.iu o :sentiuwnto 
naciona l, manifi)Stado por ar1uella. época, sem 
~randes con testD~ões, com apptausos geraes 
ae norte a sul, C<!lU a.Llbesão dos homens po
lítico~ r1o8 velhos purtidos, precisa de ma is 
algum ttlrnpo, p.: ra ·que possamos t·ra.r d a 
experiencia as uovas liçõ ,~s para. sua ro
forma. {Apoiudos ; muita bem .) 

Sa.!Jíamos do Imperio centraliz9.rlo para. a 
Republica Fed<>rativa, e é este facto que 
mais influe no C8pirito do illustrc Deputado 
pela Bania para <in vi dar de que esta C<Jnsti
tuição possa por muito t o!mpo perdurar sem 
os grandes confliclos entre os E~tados e a 
União, sem os grandes contlictos entre os Es
tadcs e os municípios. 

Si é exa.cto, Sr. Presidente, que a Rcpu
blica surgiu do lm})('rio centralir.ado; si é 
exacto que a e-~ ucação poli t i c.'\ do paiz se 
formou dentro dos molde9 !la centralização, 
e fó;•a de duviJa tambem que em longo es
pa~O a opinião, no lmperio, se modiôca.l'll.. 

Si as instituições e~bvam nos moldes es
treitos, centr-alizados, a. educa.çã.o n~cional 
se ia formando nos moldes mais l ivres a des
centralizadores e até rr.esmo nos da fórma 
federa ti v a. (A.poiados .) 

Nfio precigo me 3.lc-ngar para. citar à C•t
mara os tempos gloriosos parll. a liberdade 
qutl metH:1r3m entre :•1 e 34, esse pcor iotlo de 
lucto.s pel<t descentralização larga afim de 
totar-se à fórma federativa no Imperio; este 
}leriodo de trane;ção, em que o purtitlo morto
mdo vencia o part ,d.o exaltado e nos dava o 
acto addicional, que já. el'll. uma impot•t;mte 
conqnista pela. liberdade, pela descentrali
zação_ (Mui to bem_) 

Ma.i:l' tardo, o acto adllicional e o codigo do 
processo sojfrcrnm os o. taques dos reaccio
narios, clarJuelles que teern sem pre medo da. 
libel'dad t~ , !laqudlcs que entendem que con
S(1rvar t', •·ecuat•, é combater todo o movimento 
para <.L victori<L das grandes idéas. 

Som fazer uma. censura. aos homens poli· 
ticos. do periodo de 34 a 42, eu direi que a.s 
mocl;ficações que so1l'rer<.~m o acto addicional 
c o codig9 do processo •. • 

0 SR. LAMOUl'\lJ:1R GOD(IF.P.EOO ...... Principnl
mcntc de 34. 

0 Sn. . RA:-i'GS:L P ESTANA - ••• não ficaram 
comp~et:\mente ab,•farlas no paiz, porque as 
reacçoes se apresentavam, os protestos se 
verificavam e até por meio das armas se tor
navam significativos . 

:\t.a.s a. vHa poli lica do Imper ío se Ífl. f a· 
zenao dentro dos novos mo!tles da lei da in
terpt•etação do acto addicional, e da. lei de 3 
ue de~embro ue 1841. 

Por al:;!'um tempo. como que se apJgou no 
paiz aldéa. lVt fôrma fede1•ativa e da.quellas 
tendencins republi•!a nas que se tinham ma· 
oi testado -no pcriodo dn 1831 a 1831, c, du
rante muito tempo, o p(l.l'tiuo conservador 
q11e, com :L su:t grande autoridade, com o 
talento do3 seus homens mais eminentes, 
conseguiu aont er a idea. m,eral e o senti
meuto rellUblicano dentro desses moldes,p<\ra 
mim e para outros acanhados, mas para elles, 
estadistas da. época, os mol<les os mais con
venientes, p<Jrque exprimiam relativamente 
uma necessidade para o restabelecimento da 
ordem e da manutenção do principio da a u
tor idade . 
Po~ter!ormente, porém, nós vimo3 surgir 

de novo as mesmas aspirações e os mesmos 
pedidos em f<~VOr da descentralização e até 
da federação dl"ntro do Jmperio. 

V . Ex. deve se lembrar de que um partido 
!e organizou, pedindo frnncamenne a mais 
larga descentralização e um!L vida. mRis forte 
e activa para a.s províncias. 

Em 1866, uma folha. obscura., pelo centro 
de onde sa.hia., pequena. no seu tamunho, ma.s 
que exerceu, nesse p :lriodo político, uma. 
grande iofiueocia. e a qual o illustr-e publi
cista, hoje nosso eminente rleplomata na Bu
ropa, Joaquim Na.buco cita como t endo 
exe•·eido realmente umt~. influencia. de oc
casião, e que a.té se dizia. ser representante 
dos s~ntimentos do grande tribuno mineiro o 
Sr . Theopldlo Ottoni,essa folha jã. lenntava., 
no seio do p~trtido libeml,a bantl.eira.ltistorica, 
a bJndeira de 1832, pedindo que essa partido 
se orga.nisasse debaixo dessa b~n:ieira, para. 
as nov,;s conqui;,t<ts da liberdad.,, para. as 
novas conquistas da dfscentralização. 

Em 1868, o programma da Opini<To Li
be·;·a~ de !866 ga.nh<rva uma. fôrma. mais sys~ 
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tematizada e se tranuzia pela politica ra.1ical, canos, o Sr. Christia.no Ottooí, toi Cl>mba.t i!lo 
q tte chamava o concurso de muitos homens tenazmente pelo Sr. Ca.ns:tnsão de Sioimb'l'l. 
notaveis desse per!odo e que produziu um Disso! vou-se a reun!fw sem se resol\·er 
grande abalo no seio do partido liberal de cousn alguma sobre o progra.mma. 
enti\o, Ainda mais tarJa houve uma outra., que 

Foi arrastado pol' essa infiueocia que 0 determinnva o mesmo fim. 
espír ito nobitlissimo de Aur.)liano C<vJdi<lo O partido republica.no, que havia tomado 
Tavares Bastos escreveu esse livro not;~vel, pa.ra lemma de sua bandeira a- Republica 
que devia ser o p-rogrammn. do seu partido ~-euera.tívs.- continuo11 na propaganda, e a 
em 1870; foi .!lob a iníluencia da política Cama.ra sabe que os l!beraes nem sempre se 
radica.!, quo se estendi~ uo norte a sul, que de3cuida.ram de voltar a este ponto ds. des· 
appa1•eceram varios jornaes como seus repre· centralízaçã:o, e de dar mais vida é.s pro v in· 
sentantes. elas. 

Ainda que não aceeiÓlndo, em toda a soa Por varias vezes commissões foram nomea.· 
largueza, esse programma, In vi~. na Bahia das e citarei, entre outras, uma, da qual era 
um jornal, de que os nobres deputarlos devem Clhete o Sr. visconde de Ouro Preto, para. 
se lembrar-A OpinirioNacional- retligido por apresentar um plano de reforma liberal e des
um dos ltomeos ma.\s di<:;t\uctos daqueue eentr&\i:z.adora. daa províncias e outra, da. 
tempo, um dos buhiauos mais ltignos da qual fazia. parte o Dr. Antonio Ferreirs 
nossa consideração e e~tima, o Sr. Luiz An· Vianna, para. a-pt•esmtar reformas tambem li· 
tonio Barbosa de Oliveira. beraes pa.ra. a organização dos muoicipios . 

No Ceará, a.s mesmas idea.s ganhavam Ainda mais adeante, Sr. Presidente, qnasi 
terre~o; em ~ernambuco, na. imprensa '\P- no período do movimento revoluciona.rio que 
parec1a.m orgaos com 0 mesmo programma.. te1•minou a 15 de novembro com a proclama· 

como em Pernambuco, ta.mbem ern S. Paulo ção da Republica, a idé:l rle federação era. 
appareceu 0 Radical, de que era conab::>rador agitadl\. noseiodopropriopll.rtido liberal e em 
um talento brílbante que ainda ha. pouco as- uma reunião cele'óra.da a.qui, nesta cidade, n~ 
sigoalei, 0 Sr. R.uy Barbvsa. qual tomaram parte proeminente oo Sra. 

Senhores, si 0 partido libP.ral em 1870 ti- Ruy Barbosa e Manoel Víctorino, apoiados no 
vesse a.dopta.do um programma mais largo ponto de doutrina por _ eminente estadista 
do que 0 que t\nha.; sl 0 pa.rt\rlo t\vass) bahinoo, suetent.a.va.-se e. neçesaidade do pro· 
accudido ao chamBdo do itlustre bahiano.Sr•. gramma de federação para as províncias, 

mesmo D9 lmperio. 
consdheiro Saraiva, si tivesse sa a.pproxi- Contra essa. ophlião, contra essa tendencia, 
~ado da propaganda que o Sr .. Dr. Aure- contra essa. nobre teotativa., levantava-se um 
Jla.oo 01!-ndido Ta.vares Bas~~s t1nha l~van· chefe liberal, 0 sr. Affonso Celso, que susten· 
t~do, cer~arnente que o p~It1do repub!tcano_ tava apenas a convenienci& de alguma re~ 
nao se ter1a fundado em 3 de dezembro de forma, no sentido de a largar um pouco mais 
1870. a csntrallzação. 

E porque, senhores, se formou este p:1r- Quaudo o pa.rtido lib~ral agitava. a. idêa da. 
tido~ Porque os l iberaes mais a.des.ntt\dos, federação, servitia. por beltos talentos, nos 
os radica.es que existiam no partido d·JSani - a.pproximavamos da. Republico.. 
mara.m, comprehendera.m que já. não lmvia. Foi esta. que proclamou, de fMto, a fe~ 
mais esforço posstvel para tirar o pEirtido deração das províncias, hoje Estados . 
libernl dos mesmos moldes do -partido con· Vê a. Ca.ma.ra que si nós sahia.mos dos mol· 
servador. ues centralizados, como disse o honrado 

Doos annos antes, uma outra tenta. ti v"' sa Deputado pela Bahia, tinha roos, entretanto, 
havia. !eito para que este partido a ssumisse jâ. não entre os republicanos , mas em quasi 
a responsabilida.do de uma politica. ma.is todo o J)aiz, o. educação no sentido de uma. 
livre, dando às provincLis mais vida e formação tederill, de um!1 união da.s provln~ 
autonomia. cias dentro llo imper ío, atl'lrmando qua.si o 

Refiro-me a uma r eunião politica. em casa regimen federativo. 
do illustre chefe liberal, o conselheiro Na- A revoluçii:o republican1., que surgiu nas 
buco, reunião que S. Ex. fez pa.ra. a concen- proximidades dessa agitação do partido li· 
tração das forças democrat icas; es~a. conccn- baral , comprehendeu que não podia dar u'!l 
tração tinha por fim a.doptar um prograroma p <tsso atraz-estabelecendo a. Republica Um· 
para a lucta com o pa t·tido conservador, taria (apoiados), e o primeiro decreto or~
que subiu nesse auno. nizacdo a Republica deu a todas as pr ovinc1as 

Mas, o p rogramma ra!lieal, defendido por o titulo d.e Estados e formou a Federação 
um dos maiores t alentos deste paiz, por um R.epublícaoa. 
mineiro illustre que t razia. tambem seu nome ParQ. mim, esse a.cto do Governo Provisorio 
ligado ao passado por sentimentos republi- !oi de grande effeito; foí sem duvida. elle que 
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salvou a Republica de qualquer tentativa 
posterior de reacção monarchica e que abafou 
as tentativas da politica separatista que 
ganhava terreno em algumas províncias. 

Vozms-Muito bem; muito bem. 
0 SR. RANGEL PESTANA-Si o Governe Pro· 

visorio em 1889 tivesse proclamado a. Repu
blica Unítaria, elle teria perdido immedta· 
tamente terreno, porque a iu.:.a da federaç:'o 
se alargaria. de novo e as províncias uão cor
reriam com o me!mo enthusíasmo a a.noiur a 
nova !órma de governo que triumphóu a. 15 
de novembro. (Apoiados.) 

Firmado o decrato dando á.s províncias as 
condições de Estados, o Governo Provisorío 
pouco depois nomeou uma commbsão de ciuco 
membros para orga.nizar um projecto de Con· 
stituição, que seria apresentado ao Governo 
para seu conhecimento e estudo e depois, ou 
ser promulgado como Constituição da. Repu
blicll., ou ser apresentado ao Congresso que 
se devia convocar immediata.mente. 

Es3e projecto, com algumas alterações e 
com substituições de palavras ou com uma 
fórma. mais precisa, constituiu o do Governo 
Provieorio, esse que & A:>semblé& Constituinte 
discutiu e que passou depois a ser a Consti· 
tuicão de 24 de fevereiro. 

O Sa. PRESU>ENTE-Lea:bro a V. Ex. que 
& hor& está. dada. 

0 SR. RANGEL P:S:STA.NA-Neste caso, peço 
a Ex. que me conserve a. pa.la.Yra. paro. 
amanhã, porque, daqui em deante, sarei o 
mais rapido possivel, honrando ainda as con· 
sid&rações do illustre Deputano pela Bahia. 

O SR. PREBIDli:NTE - V. Ex. será. atten-
dido. 

Fica. a discussão adiada pela hora. 
Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. Coelho Clntra. (scr~>indo de 
1• Secret..trio) procede á. l eHUI'a do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios 
Do Sr.· 1o Secretar io do Senado, de ll do 

corrente, communicando que o Senado não 
poude dar o seu a~sentimento á. proposição 
desta. ca.ma.ra., autorizando :t relevação das 
dividas contra!Jidas com o Thesouro Fedel"<ll, 
pol' todos os officiaes do exercito que tenb&m 
perecido em combate ou em consequencia de 
ferimentos so.Jfridos na. campanha de Ca· 
nudos, etc., etc. -Inteirada. 

Do mesmo senhor. de igual <hta, trans
mittindo a esta Camara um exemplar de 
cada um dos respectivos a.utographos, devi· 

damente sanccionados, pelo Sr. Presidente c.la 
Republica, ás resoluçÕ3S d•> Congresso Na
cional, autorizando a demolioão dos dous 
arma•ens da Alfand~ga. de Santos, construidos 
em terrenos municipiacs da mesma cidade, 
á praça. Antonio Telles, e eoncedeudo seis 
mezes de licença, com ordenado, ao assis
tente de clínica. derma.to-syphiligra.phica da 
!"acuidade de Medicina do Rio de Janeiro, 
Dr. Fernando Terra. - Inteirada. 

· O Sr. Augusro Montenegro 
- Sr. Presidente, pedi a. palavra para, em 
nome de 71 Srs. Deput1.vlos, enviar á Mesa 
uma indicação para se proceder a uma. re
forma. em diversos artigos do nosso Regi
mento. 

Nada direi no sentí•lo de sustentar a. me
dida que se acha su1Iragada. por numero tão 
consideravel de assignaturas. 

Annuncia.rei , porem , a V. Ex. q11e, em 
tempo opportnno, durante o debate que se 
ba de abrir sobre esta indicação, ainda vol· 
tarei a occupar a. attencão dos meus illustres 
collegae, enviando algumas medidas para 
compl, tarem o systema. adoptado na mesma 
indica.ção. 

Vem á Mesa, e lida e enviada. á. Commissão 
de Policia a seguinte 

INDICAÇÃ.O 

Indicamos que se r eforme o Regimento in
terno da camara. dos Deputados nos seguintes 
pontos: 

Art. 4.• Entender-se-ha por diploma legi. 
timo o documento que tiver sido expedido 
pela maiori& da junta apuradora. 

Art. 5.• lnstallada a Mesa., o presidente, 
l'&unidos 03 diplomas, nomeará uma commis
são de cinco membros, que organizara, em 
breve pt•azo, á vista dos diplomas, a lista dos 
Deputados legitimamente diplomados, quer 
pelo Districto Federal, quer pelos Estados, 
enumerando as contestações que tenbam sido 
apresentad~s. No caso de ser apresentado 
algum diploma, assignado pela minoria da 
junta, considerar-se ha simples conteatD.ção. 

§ l . • Approvada a. lista. pela cama.ra., me
diante votação do respectivo p<trecer, na qual 
só tomarão parte os Deputados legitimamente 
diplomados, serão t.irados á sorte dentre os 
Deput."1tlos ne!las incluidos, cinco com missões 
de cinco mewbros cada. uma. 

Art. 8°, § I.• Nas .:lleições duvidosas, are· 
querime!lto de qualquer Deputado e si assim 
deliberar a maioria dos p t'esentes (o mais 
como está). . 

Sala das ·sessões, 13 de outubro de 1899. 
A-uilusto J'.fonttmegro . - Cassiano do Nasci· 
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mc;,to. - Nilo Peçunh•t . -GoiiÇO.lt'e.~ Rnmos.
Jose BOIIi{acio .- Culogeya' . -Alvaro B otellto. 
-João Ltti:: .-Francisco Veig,t.-Mtyrink.
Al(redo I'i>tti) .-Padua Rezende. - Almeida 
Gomes .-Eduardo Pim1l11te&.-Uatta lllacho.rlo 
-Rodol1Ji!o Alweu..- A,.tltur '.forres.- Ped>·o 
Bo?·ges.-A.U(JUSto SecCJ'O.- 'l'atott•·es de Lyra. 
-Eioy de & u.;a .- 1'/,oma:: Acciol y. - J·•·.ío 
Lopes . - Leonel Fiiho. - Jttli•J de JJ.!llo. - l ••· 
vencia de Aguitt,. . - EI·mi rio CoutínlP . -lffal''· 
quias Gonçalves.- X avíc1· da Silvcira. -7.'i
motheo da Costa .-Affon,~o ('osta.- Se:~b ·a .
Marcolino llfo11ra. - Herculano Bandci1-o.~.
Fr.tttcisc~ Sodré. -.A. M ílloa .-Galdino Lo· 
reto. - Cast>·o Re/JeUo - Paula Guimarlles. 
Alcindo Gw:m ·rb•tra .-Paulino Carl<•s.- lJo. 
mint/Ue., de Caslr>.-.lf•n.ocl Otetan?, - Fre
derico Bo-rl'feS .-Fratlcisco T"le;~tirto ,- Le01tel 
Loreli,-&i Frcire.-A.lves de Hr ícQ .- RaHgel 
Pestana.- Bar1·os :f',·an co J •!n Í ?J', - D<!acle· 
ci tno d e Slm =4.- Tr!i:r:··irn de Sd ,- N oreÍi'·< 
All)ts.-Cornclio da F'omccr .. - /lur: M rle .-bt· 
dntdet.-Al(1·edo E/li< .-Edon<rlrlo da Fonser; t 
-Alencar Grdma;·,les.- llmzili > 1/t~ Lu;.
Lamenha Lins .-Lconcio CmTéa. - Ani;io de 
A l.ireu.- Elias Fcmsto. - ..:Veiva.- Edmundo da 
Fonseca.-Vcw~siaii O ele :tlbuque1-que , - Silua 
Castro. - A;·,·oxellas Go l~,;o .- Ct<pe1·ti1•o de 
Sigueir.r,. -EugenioTorwinho . -Urbano s~ntn< 
-Augusto Clcmcntino.-Augusto de Yascon· 
cel l-Js.- I gnacio Tosta . - Lamounie1· Goela· 
fre'.lo . 

O Sr. Cass iano do Nasci· 
lllcnt.Q (') -Sr. Presirlente, attendent'lo a 
que vão a.dea.otados os . trabalhos legislati· 
vas, na presente sessiio;por um Ja.do,e par ou· 
tro a.t tendendo a conveniencia. que tem03 de 
não prolongar demasiadamente os mesmos 
trabalhos, por isso que esta Camara. já. está. 
a terminaz: o seu mandato e os representao· 
tes da Naçao teem necessidade de ir pleitear 
as respectivas eleições, submetto â. considera· 
çã.o da Casa. uma indicação pela qual fica. a 
Mesa. autorizada a convocar sessões noctur· 
nas quaorlo j\llgar conveniente. 
· Si e certo que as sessoes noturnas, como 

muito .bem ponderou o illust re Deputado 
pelo R10 de Janeiro, o Sr. Dr . Nilo Peça· 
nba,tra.zem um clispeodio que se pôde C'.ompu· 
tal' em 1:000$ por cadn. sessão, nã.o é menos 
certo que cada ses;ão nocturna economisl, 
pelo menos, uma outra. sessão diurna e nesta 
o dispeodio póde se calcular em uma cifra 
dez ou vinte vezes ma.ior que a.quella. que 
.se gasta em uma sessão nocturna . 

Além de que ha toda couveniencia em se 
votarem medidas complementares aos oroje · 
ctos de leis de meios, sem as quacs õ Go· 

vorno tiaará U•?Barmaclo par·a ftl teudm· :í. 
grande cri~c cconomica e financciru. que 
vem de long<\ d<~ta as~obcrbando e. llepu-
blica.. . 

Estas consit1eraçiíes sobre as quacs eu 
me julgo dispeusudo <le estender, levam-me 
(1. oll'~recer á aprecia~ão de Cam:n a esta indi
c·•ção, á. qual tspero V. Ex . dará o conve
nlcnte destino. (ll.l,,íto bem; muitt) úem) . 

Vem á Mesa, é lido. apoiado e sem deb:~.te 
cncet·l'ado, ficando auitJ.da a votaçilo, o se
guinte 

RliQUERlAfE!;>;TO 

Requeiro que fique a Mesa autorizada a 
convocar s~ssõcs llOcturno.s, qut~.odo julgar 
con veuiente. 
Snh~ d11s Sesllões , 13 de outubro de !8U9.

Carsiano do Na8cimcnto, 

O·St•. Leoviglldo FilgtH~i.-aM 
hem comprchende o incommodo que já. vae 
causando Li. GamRra, alJUsando rle sua attcn• 
çiio para tratar de negocies relat ivos ao 
E:;ta•1o da Babi:t. 

Mas a Camat'a tambem comprehemlerit que 
h;t d·~vcrc~ in;ra.toa, mó.os, como o d.,. legi· 
tima clefesa, que as vezes chega a permittir a 
pratica do crime. 

Fará. o possível para resumir as ponclera· 
ções qne em prosecução á replica. ao cl iscurso 
proferido pelo nobre Deputado o St•. Sca.bra 
em <ltlfesa do gnvernador da Bahia, lhe ~ug· 
geri1·am não só as r e;;post•ts d;tdas tt. certos 
pontos de accusução, como ainda as incl·epa
c;ães pelo nobre Deputado feitas á Jle.;soa. do 
orador. 

Tambem para evitar pe~da de tempo não 
fará a leitu r.:t c.lo3 documentos aos quaes vae 
a.lludir; obr iga-se, porém, a inseril-os no seu 
discur~o quando o publicar na integra. 

Já se tendo occupado de dous pontos a que 
se 1•aferiu o nobre Deput ado, resb-lb.e t 1·atar 
do terceiro, sem fallar nas rerereocía.s f<.li tas 
à sua pessoa. e que deixará para. o fim. 

Disse o oobre Deputado que o orador reeui· 
t a.ro as accusações referentes a Canudos. 

Não fez referencia.s aos ncgo(lios de Cann· 
dos, no seu primeiro discurso, senão pu.ra 
demonstrar, apreciando um dos to:pioos da. . 
carta do governador da. B•th1a ao conselheiro 
Ruy Barbosa, que não foram as despesa.~ 
feitas com a guerra. de Canudos que occMio
na.r:lm a. desordem fina.nceh·a. e a crise que 
no momento assoberba o Estnclo da Bahia. 

Demonstrou com a l!lensagem enviada 
pelo governador, em !897, ao Congresso, que 
as despe~as com a Iucta de Canudos monta· 
r am a 1.400 contos; mas dent ro daquelle 
exercicio a r eceita subiu de 3 .800 contos . 
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Niio foi, r>ortanto, :tquell:t p~rtueno. de.Hpesa, 
componsndu. pel•) acc:reijclmo de receita, a 
co.u~a da cri:oe. 

Em resposta a um a. parte llO Sr. Tosta, 
disse que ainda ignora. va. a cau.sa dnquolla 
guerra e a razão por que se chamava guerra 
áquella. carnificina.. 

O nobre Deputado Sr. Seabra viu nestas 
pa lavras contradicção com que o ora.rlor dissa 
em 1897, 

Si S. Ex. se qui1.er dar ao trabalho de ler 
o discurso que então preferiu e que consta. 
dos Annacs, verá que a opinião do orador é 
hoje a. mesma daquella. época, 

Perguntou então porque intervinha. na 
Iucta o Governo Federal, sem requisição do 
governaclor da Bahia., e fóra dos outros casos 
espeeiftcados na Constitui~iío. 

Nunca soube o que determinou a Iucta, 
mesmo depois della terminada. 

Sabe npcna.s que pequeno contingente do 
9• de in!a ntaria, remettido para Joa.zeiro, á. 
disposição da a utoridade jtuliciaria. da CO· 
marca e que este contingeute vindll para. o 
sul em direcçii.o a Canudos, teve um encontro 
com um grupo de indivirluos que se dizia ás 
orden~ de Anton io 0 Jnselhairo e foi ba
tido. 

Dissl'rnm, então, que a derrota implicrva 
com a. honra do exorcito e tres expedições fo
ram organizada.s,a. primeira das qua.es !oi obri
gada a. proxima retirada, a. s·1gun,la foi com
pletnmeote batida, tendo a terceira, para a 
qual ogoverno doEst:tdonão concorreu, a ff)r· 
tuna de terminar a lucta. por meios que a. 
historia..ainda não conllece,pois ha. dil!erentes 
versões. 

Trouxe este incidente á. díscussão,para. pro
var que as despesas teltns com Canudos não 
concorreram par.. a crise actua.J . 

Outro topico do discurso do nobre Deputado 
é o que diz ter o orador pedido estado de 
sitio para. a. Bahia. 

Provoca-o a provar o que a:tfirmou. 

admira que o pa.rti•lo, que n<vla vai, na 
phrase do Sr. Seabra, não poss:l por muito 
tempo manter um orgfto de imprensa, quaudo 
é certo que naufragaram orgã.os mais im· 
portu.ntes, qua.es sejam o de que foi redactor 
o irmão do Sr. Deputado Castro Rebello e A 
Círlade rlo Saltw lo>-, orgõ.o co.tnolico. Afilrma. 
que na. Ba.bin só orgãos elo coromerclo ou 
offlciaes podem viver, algun$ delle:;, aíoda 
assim, com •lilftculdade. O Repv.blicano viveu 
por dous anoos custando ao partido consti
tucional e aos seus rlírectores, homens pobres, 
cerca de 80: 000$000. Descanse, porém, o no• 
bre Deputado Sr. Seabra, que o partido con
stitucional ha da ter ainda. o seu orgão de 
imprensa. 

Pa.ssa a demonstra~ que militou nas fi. 
!eiras do partido de que era membro o Sr. 
Luiz Vianna; nunca, porém, teve-o por 
chefe, mas sim ao Sr. José Gonçalves . Por 
coherencia e gratidão, havida. a scisão do par
tido federalista. da. Bahia, o orador ma.n
teve.se no seu posto só, quando todos os 
outros bandearam-se ~ra o grupo dosr. Luiz 
Vianna, que fõra hosttl ao Governo do Mare
chal Floriano Peixoto. (Protestos d11 Sr, Pa ula 
Guimarães.) 

Responde fi nalmente ao ultimo topico da 
oraçi.o do Sr. Seabru, que promettera guer
rear ao orador a candidatura a Deputado. 
Ainda. quando tenha o SI.". Seabra. por si todos 
os elementos officiaes, o orador repta. ao Sr. 
Seab1•a ,Para um pleito liso e sem !rande, nem 
violenc1a e affirma que h a de vencer . 

Co!ólclue, dizendo que o momento é de acção 
e de v erdal!e, não de fuga nem de illusões. 

O Sr. Seabra responde ao Sr. Leo
vigildo Filgueíras ponto por ponto do seu 
discurso e atll.rma q ue os documentos exhi· 
bidos por S. Ex. não pr ovaram suas asser
ções , ao contrario; relativamente á navegação 
do s. Francisco, o que ficou provado foi que 
o governador zelou os interesses do Estado, 
obr igando a companhia a cumprir as clau
sul:l.s do seu contracio. 

Só poderia pedir o estado de sitio,mc:rliante 
um projecto de lei e este projecto não existe. 

O que fez foi protestar contra as medidas 
de excepção que o Governo toml~va., sem 
suspender a s garantias que a. constituição 
assegura aos cida•lãos braz1leir os. 

Só com a. decretação do esta.do de sitio se 
legitimariam as medidas e:rcepcionaes to
madas para o r estabelecimento da ordem pu· 
blica. 

Quanto á segunda a~cusação responde qu(} 
do relatorio lido não constam a.s acções do 
Estado, porque n transferencia. foi feita. pos· 
terior mente á. publicação desse relatorio. Lê á. 
Ca.mara um documento firmado pelo direetor 
da companhia, que a.ttest:~. ser o Esta.do ac
cionista da empreza, por ter recebido acções 
como equivalente do material fornecido pelo 
governador á empreza, em pagamento. A um aparte do Sr. Seabra., diz que os 

meetit~~gs de S. Ex. não influirão na derrota 
do orador . Faz o !Jistorico da imprensa. po· 
litica. da Bahia e mostra como o orador e 
outros companheiros fundaram O RepubUcuw, 
que, por c.'\rencia. de l'ecursos e por persegui
ção d.os agentes de policia que impediam a 
venda , teve de suspender a publicação. Não 

Camara V, VI 

Interroga o Sr.Leovigildo Filgueiras sobre 
esse ponto de seu discurso e em face de sua 
resposta, o orador estranha que não haja. 
smtentaJo hoje o que anteriormente dissera 
e diz que esse modo de &ccusar não é pro
ducente, criterioso, parlamentar, nem de· 
cente. 

37 
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Des>C dorumcnto consta o historico da. 
transacção f<~ita, na. q11al se revelou o I!O· 
vern:tdor na Bahi:; solícito, como sempre, no 
cumprimento de ~eus altos õneres. 

Nada. ma.is uírá S'Jbre Canudos, qllGHão jú. 
bllm debatida. Confirma sua asse1·ção de ha
ver o nobre D~putado Sr. LeoviKildo Fil· 
gueiras, em 17 de agosto de 1807, pedidc. 
nesta C!Lmara. o estado rle ~itio p .• ra a Bahia 
e Injuriado 3 impren~a do seu Estnrlo. 

O orador relê a respo~ta que então dera ife 
improviso e olemonstra que de facto e&se~ 
dous assertos fora.m proferidos por S. Ex. 
a. despeito de terem sido }JOr S. Ex. al· 
taradas as notas tucbygraphicas. Declarando 
que não é respoma vel pelo resumo dos dis
cursos ctue são dados á publicidade, siuão 
simplesmente pelos que publica. por si re· 
vistos e de accordo com o que profere na 
tribun>l, affi.rma. que não injuria aos seus col 
legas, é muita vez energico e essa energia 
nasce de suas convicções e de seu tempera
mento. 

Não solicitou nem interveiu para que 
tosse nomPado o Sr. Horacio Seabra inspe· 
ctor da Alta.ndega da Bahia; contrariamente 
oppoz·se pelo estado de saudll do seu irmão, 
que, a. despeito disso. foi obrigado pelo Go
verno a acceitar o cargo onde se tem havido 
ct~m independencia e honestidade, reconbecí· 
das por quantos conhecem o zeloso funccio· 
nario, que nesse cargo jétmais in11uirá nas 
luctas politicas em que se empenha o orador. 
O seu partido continuará a hostilizar o p~r· 
tido do nobre Deputado a quem responde. 

'Vão a imprimir os seguintes 

PROJE('TOS 

N. 177 A- 1899 

Parecer ~obre emendas olferecidas n"' 2• dis· 
cusscío do pro}ecto n. 177, deste anno, que 
estabelece a an·ec.·ldaçilo doJ impostos de 
consumo 

A Commissão Especial, tendo examinado as 
emendas o:fl'erecidas ao projecto de consumo, 
escreveu à margem de cada uma, o seu pa~ 
rccer. 

Ouvindo reclamações do commercio, póde 
affirmar à. Ca.mara que a.ttendeu a quasi 
todas, jà mod.ifi.cando a redacção e o espirito 
de alguns dispositivos da. pras.ente proposição, 
já apresentando sub-emondas que veem faci· 
li tu> a. fulca.lízaçã,o e a. arrecadação dos im· 
postos, sem vexame cu sacrirtcio para. o con-
tribuinte. . 

A Commissão acautelou os interesses su
premos da fazenda publica, não tendo, entr~
tanto, se recusado a transigir com os usos do 
commercio. 

Diminuindo taxas que o ''ebat<l parla.men· 
tar e a. crítica. da imprensa demonstJ·a.ra.m 
até certo ponto exa:::erada..:, a Commíssão 
pôde ir além da.s vista~ dos que impugnaram 
a lei, sem q1te se sentíssa obl'iga.da a anal'· 
chízar e a enfraquecer a. obra a que as ox
traorllinll.rias urg•mcías da crise arrastam o 
pensflmcnto e a acçõ.o do le;:íslar!l'lr. 

Além dos substitut.ivos ~ue offcrece, das 
emnnda.s ~ue acceíta, a Com missão leva. ao 
criterío ria Camara outras sub-emendas, que 
de cez-to hão de ~ua vizar a e:xecuç~o d<L lcí, 

Ao art. 30 - Em VCJZ do que está, redíja.-so 
assim: 

Os que desacntarem por qualquer ma
neira os empregados encarregados da ficaliza. 
ção, quando no exerci cio de suaa 1uncções, e 
os que impedir·•ID por qualquer meio a effd· 
ctivitlade do servic:o fiscal, serão punirlos n11. 
fôrma do Codigo Criminal, para o que o em· 
pregado offendido lavrara um auto, tomando 
duas testemunhas, auto que será remettido 
pelo chr:fe da repartição ao procurador da 
Republica. 

No caso da diaposição preeedente o empre
gado poderá pl'ender o ofi'ensor on o infra.· 
ctor e solicitar para esse fim o auxilio da. 
força pubiica ou das autoridades policlaes. 

Ao a1·t. 31. -:Em vez do que está., rediia·se 
assim: 

Os agentes Jlscaes dos impostos de consumo, 
qualquer que seja a. sua. categoria. poder·ão 
sempre que julgarem necessario verificar nas 
estações das estradas: de ferro, ferro-carris, 
linhas de navegação marítima e fiuvi(l.l ou 
de quaesquer emprezas de transporte si os 
productos sujeitos ao imposto em descarga 
nestas eshções estão dev.idamente estampi· 
lha dos, ex;gindo em caso de suspeita. que os 
volumes sejam retidos nas referidas estações, 
até que os remettentes ou destiuatarios 
a.bram ou autorizem ahril-os a vista uoagente 
fiscal. 

O mais como está no projecto. 

Ao art. 49 - Ao envez do que está, re· 
dija-se assim : 

Todo o fabricante deverá applicar aos seus 
productos um rotulo impresso no qual de· 
clare o nome do fabricante, a rua ou ·numero 
da. fabrica. ou 11. expressão-Industria Nacional, 
o preço e todas as dem•tis declarações que fo· 
rem exigidas no regulamento a. bem da. fiscali· 
zur;;ão e exactaarrecadação do imposto. 

Accresceute-se ao art. 4•. 
Não gão considerados mel'cadores ambu

lantes, os caixeiros viajantes, que levarem 
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pa.ra. o intel'ior, amo,tra s <le mercadorL;s, 
que, entreta.o.to, de verão csto.1· :;e!ladas . 

a) chapeos de cl'ina ou !lo pa1J111. 
dol arroz, aveia, trigo e seme-
lhantes ........... .. ... .. . . . $300 

Ao art. 56-E!ll vez do que e -tá, r edtja-sc 
assim: 

b) chapeos de fdlro. cast•Jr, le· 
bre e outros somelh:lntes ... • $.'500 

Para o stoch ox ist.ente o.ct u,tlmentH nas 
c·,Jsas comm•~rciaes tiP- ch:tpeo~ poderiL o Go
verno vP.n1lcr estampilhas a prazo nunca ex
cedente de seis mo~es. 

c) cho.pe, s d'3 palha. •lo Chile. 
P(•rú. Mo.nilh:~ o somelh;tnte:; 
at.é 1o.suoo ...... ........... . 

d) t:hrt.pen; de pa.Lh11. do Ch:le, 
Pcrú. Manil ha e semelnantes 
ac.ima. de !0.~0 .. ... . .. . .. .. Ao art . 3 '- Supprima.m-se todos os impos

tos referentes a. chupeós de sei, idem pa.ra 
cabeça e os impostos sobrrJ tecidos. 

e) cha:peos de p~ilo de seda. de 
qua.Iq uer q ua.!id:vle <.> c!aq ue 

f! chupeos de lã ............. .. 

2.'SOOO 

2$000 
$200 

Ao n . 3.do art. 14-Supprlma.se. 
Ao art. 21-Supprima.se. 
Ao§ 2" do ;·,rt. 3•-Elimin(l.(las todas as 

taxas constantes do p:·ojecto, accrescentan
do·se. depoi3 da. pala.vra 7- oobi~as, - o se
guinte: nos termos à a le1 n. 5u9, de 31 de 
dezeOlbrode 1898. 

Sala das sessões, 7 de outubro de 1899.
Nilo Peçanh(l .- Ser.::edello Cvr1·ê~.- Elias 
Faust?. - Alcindo Guanabara. 

Ao art. 25-Supprima-se. 
Ao art . 26-Supprlma·se . 
Ao art. 27-Supprima-se . 

A Commissiio accoi ta. a emenda.. Ella. pro· 
põe taxas mais razo tveis. 

Ao art. 28-Em vez de 50 •;,, dígo.-so-
20 °/o• 

Ao art. 29-Supprima.m-se os ns l , 3 e5. 
Ao art. 31-Supprima.-se. 
Ao art. 32-Supprima-se. 
Ao§ 2" do art . 36-Supprima·se. 
Ao art . 47-Sopprima-se. 
Ao art. 52-Suppri ma.-se. 
Ao art. 57-Supprimo.-se. 
Ao art. 59-Supprirn a.-se . 
Ao n. 2, do art. 61-Supprimam-se as pa

lavras-mas, tambem os direitos. 
Sala c]as sessões , 5 de outubro de 1899.

Lui::: Adotph~. 

A Commissão examinou detidamente uma 
a uma todas as emendas do estudioso 
Deputado sr .Luiz Adolpho.Ellas t~as iufe~iz
mente restl'ingem, ora. a arreca.daça:> do lm
po~to. ora. a. m elhor fiscali2ação que cumpre 
a.o Porler Executivo. 

A commtssão não ncceite. a.s suas emen-
das . · 

Art. 25-0nde diz: -reg istrarão. o movi
mento diario do estabelecimento-dJga-se: -
dia.rio da. producção da fabrica . . 

ArG . . 51-Accrescente:-nos termos da let 
n. 452, âe 3 de novembro de 1897. 

Sala das ses!ões, 7 de out ubro de 1899.
Nilo Peçanha.- Ser::edello Co>-réa. - Elia;s 
Fau~to.-Alcindo Gt4aaabara. 

Ao art . 60- Sub•t it ua.-se pelo ~eguinte! 
Pa.ra a arrecarl.ação dos impostos a que se 

refere a presente lei , serão nomeados pelo 
Ministro da Faze11da, no interior dos Estado~. 
collectores fed~l'M> , que prestado fiança. 

a) Os actua:.:S agentes do correio que j i1 
i iveretn prestado fiança o a.ch arem-se enc~u·
regados ela aneca.!la.ção dos impostos de con
sumo poderão ~er mantidos como collectores 
federaes . 

b) OndtJ não houver agentes do correio 
afiançados m1 collectores federaes, a aiTeca.
daçõ.o poderó. ser i ncumbída. ás (l[Jl!ectoria.s 
estarluaes, mediante o.ccordo com os governos 
·los Estatlos, fixando as condi ções do :;et•viço. 

Sala das sessõe~ .• 30 de setembro de 1899.
T•)sltJ. . 

A Commissão rt~je.tü. esta. emenda e a que 
apresentou o Sr. Coelho Cin lra. ao mesmo 
art . 80, contendo alvitrd iden tico. 

A Commissão, rejeitando ambas, p ropõe 
tambem a su ppressão do art. 60 do projecto, 
redigindo o a:rt. 26 da. lei assim: 

Fio J. o Poder E zecuti1>o a1o1tori::())do a orga. 
ni.:.1r o serviço de ~.trrecadação e fiscalização 
da {'ó1·ma que j uJgar conv~niente para os inter· 
esses d o fisco. 

Ao art. 2o, § 13, lettra g- Accrescente-se, 
depois da palavra-entrançados: em peç '\\ ou · 
já. reduzidos a saccos. 

A comm.issão a.cceita. ~stas emendas. 

Substitua-se no capitulo - Chapeos para. 
cabeça (hOmens e meninos): 

Sala. das sessões, 7 da outubro de 1899.-
Victorino M~ateir<). · 

A Commi~ão ac~.i~a. a. em.::nd;l. . 

· ..... 
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Substitua-se o art.. CO polo seguinte: 
A arrecadação dos irnp.Jstos a que se refere 

a presente leí ser:í. feita pelos a~e~tes elo 
correio, que pr;~stllrão fiacça., cornrnJs.;aonan~s 
IJC!o Ministro d:t Fazenda. aos qu::.r:s se1·ao 
conferido.s as attribuiçõc,; dos extinctos colle
etores do r cnc'te.s geraes, n:~. parte que for 
applicavel. -

A' lett.ra. g do§ 13 do :trt. 2''-.\ccrescente· 
se d·~poisda palavra-ani:1g~m-j~1ta e algodão 
- p oprios para. saccos e para enw.rd:~.r-hsos 
e enb·e!açados. 

Ao§ i3 do a.rt. 3 •- Reduza-se a. taxa a 
5 réis. visto trata1·-sc de objecto destinado 
a productos de lavoura. . 

Accres~ente-se a.o art. 4~-E bem a~~11n o 
a.lgortão f.,brica.•lo pa.ra. particu lares no ~~~rHio 
do paiz pam uso proprio ou ••nfard:tr a lgodão 
em rama tle producçiío desses ~ertõeil . 

Ao mesmo :•rt. -18- Depois das pa.lavras
tie consumo cl.e bebh-las - n.ccreecentc-s<l -
qunes·:1uer pt·oducto::; th inrluslria. oacicnal. 

Sala. das sessões, 3 de outubro do 189\1,
Coi~ tho Cintr,r. , 

Destas emendas do Sr. Coelho Cintra, a 
Commissão acceil1. a ultima, isto ê, a. que 
S. Ex. apresentou ao art. 48, e estendendo a 
todos os demais productos da. industria nacio· 
nal a. isenção que o pro,iecto dá neste a.rtigo 
ás bebidas que forem exportadas. 

Quanto á emenda rle ~. Ex. relativa aiwla 
a o art. 48, isentando «o algodll·l grosso fabl'i
cul<J para partícul.ares r~ os se,·tões do pai:: etc., 
a Commissão entende melhor servir aos 
louva.vei~ intuitos da em0'oda., aprese o t<mdo a 
seguinte sub-emenda ao ar·t. 12: 

Fica iser.to do imposto de <·egiso·o o pequeno 
fabricante que rtüo pagar o imposto de indus · 
t}·ias e profissões. 

Ao art. 48-Accrescente-se depois da. pa
lavra-bebidas-e os preparados de fumo. 

Sala das sessões, 30 de setembro de !899.
Tosta, 

Esta. emenda está prejuoieada com n accei
ta.ção da emenda. mais ampla do Sr. Coelho 
Cintra.. 

Adclitivo ao § 2'' do art . 3' - Depois do. 
palavra-cerveja-~ cc;-e~cen te-se: fabricada 
pelo proces;:o frigori r~co . 

Sala das Ees;:ões, 3 de outui•l'O d~ 1800.
_Hem·iqw~ Ya: . 

Os iotuit•1S tle~!.a emend<l e~t:1o satisfeitos 
com a sub-e!11enda á eme!llla dos Srs. Raul 
B<Lrroso e Os.:al' Gotloy. 

Esta, portanto, prejuuíeada. 

Ao nrL 3", ~ L·'-Em w~ d.e charuto~ úe 
prl'ÇO inferior, etc. , d iga.-sc: 

Charutos nn.ctona.cs, um . . . . . . . . . . 10 reis 
» estrangeiros............ . !OU » 
» C i g 11 r r os c::;trangeiros 

para maço........... .. . . 80 » 

Sala d~s ,;e~sües, 30 de setembro rle 189!1.
Tosta. 

A Com missão não pódo acceita.r a. emE>nda. . 

Ao § 2• do art . 25- Substitua.se pelo se
guinte: 

§ 2." As rluvidas suscib.das pelos ag-entes 
sobre o la nçalJ'\ento da. esuri pta ·especial serão 
escl:wecidas pelos donos do estu.beleci rnento 
que pa.ra is..~ purlerem n.present3.r a osol•ipta. 
geral. 

S<•la das sessões. 30 de setembro rle 1800.
Tosta . 

A COmmissão não póJe acceitar a emenda . 
O dispositivo do projecto, acautelando a fis. 
calizo.ção que calle ao Poder Executivo, falo 
sem vexame para o ~:ommercio. O fiscal não 
axi ge u. e ser i pta g,: ruJ ; o fisca.l pede. Niio 
atteurlido, clle nem assim está. autorizado 
a violencia5 ; o que o projecto diz então é 
que o fiscal leva o facto ao conhecimento 
do chefe da esta~ão fiscal, para que este re
quisite do jui::o competente a escrípta geral 
do o5tabeleciment.o . 

Ao art. 3°, § 1°-Em logar <.le fumo des
fiado, etc. -40 réis-dtga-se:-30 réis. 

Sa.lo. das se:J;ões, 29 de setembro de 1899.
At(redo Pir1to. - Francisco Veiga..- Antero 
Botelho. _ 

A Commissã.o não póde acceita.r a emenda. 
O projecto não aggrava a taxa do fumo des
fiado. 

Accrescenle-se ao art. 56:-depois da pa
lavra: - tecidos e nas fabricas <le phosplloros. 

Sah~ u<>s sessões, 29 de set embro de 1899,-
0Jelho Cintra . 

A Commissii.o não acceita a emenda. 

Ao n . 15 - In fine - Para facilitar a. CO· 
br;;.nça do imposto, o Governo poderá vender 
ás fal;r·icas de phosphoros osta.mpHlws a 
pr azt\ nunca excedente de sais mezcs, e me
úia.utc ga.rantins que. estipular no Regula
mento. 

Sala da.s 15essõe;;, 30 ue setembro do 1899.
A11im~o Costa, 
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A Commis~ão ni'ío pàcle acceitnr esta emen·· 
da . As_fabricas de phosphot•os si'ío tributadas 
ha ma.ts de tres annos, oem que tenham re
cla_mado ate aqui contra o modo por que a·l· 
qmrem as estampilhas. 

O novo processo dn. emenda iria inundar 
o Thesouro de letteas com prejuízo do Fisco. 

Accrescente-se onde convier: 
A_rt. A's fabricas que o requererem po-

dera ? Governo vender as estampilhas n>· 
c::essar1as, correspondentes a producção a juizo 
do fiscal, mediante lettras acceitas pelas re
spectivas directorias e endossadas por ne"'O· 
ciante idoneo a prazos nunca excedentes "ele 
90 dias. 
. I) _No caso de falta de prompto pagamento 
no d1a do vencimento, será applícada a multa 
de 5 °/u sem prejuízo da acção executiva, 
ficando o fa bricante em atrazo inhibido de 
gosar do beneficio desta disposição. 

2) 1is lettr;:s dadas em ptlgamento de es
tampilhas. serao gara.ntidas pelos productos 
e~ depostto_ e em ex1stencia, ou pelos edifi
CIOS e maclnnas elas respectivas fabricas , 

Sal~ das sessões, 29 de setembro de 1899. 
- Nezva .-Coelho CíntT,~. 

A Commissão não acceita a emenda. 
O motivo tem a Ca111ara nos argumentos 

com que rPjeitou a emenda do Sr. Affonso 
Co~ta. 

. Proponho a seguinte reclificação: que se 
accresc~nte, depois da palavra -charutos,
o segumte: estrangei ros -na emenda da 
Commissão Especial sobre charutos. 

Sala das sessões, 6 de outubro de 1899.
Tosta. 

A Commissão não acceita a emencla. 
Ao charuto estrangeiro como ao charuto 

nacional a Commissão entende que tleve ser 
imposta a taxa, que propõe na sua emenda 
ampliativa ao art. 3°. 

Ao art. 3°, § I o - Charutos cujo preço não 
exceda ele 40$ o milheiro (cada charuto) 
-8 r~is.-ldem, de preço de 40$ a 200$ o 
milhmro (cada charuto) - 20 réis.-Idem 
cujo pt'eço exceda de 200$ o milheiro (cada 
charuto) - 100 réis. 

Sala das sessões, 5 de outubro de 1899.
N ilo Peçanha ~- fSer zedello Con·êa .- Elias 
Fausto, 

A Commissão acceita a emenda. 

Ao art. 3°:-Accrescente-se § 2• : 

Ao art. 3° , .§ J3:-R8duzam-se as taxas a : 
a) • • . . • . . • . • • • . . . • . . . 5 reis por metro 
b) ... , ................ 10 » » » 
c) ....... . .... .. ...... 20 » » « 

Art. As taxas sobre o café serão co-
bradas nos termos do art. 15 e nas alfan
degas. 

Art. Os conhecimentos, guia&, despa-
chos de café nas estradas de ferro da União, 
subvencionadas ou não ficam sujeitos ao sello 
fixo de 100 réi s addicional por tonelada ou 
fracção de tonelada. 

Ao ar t. 12 :- Reduzam-se as taxas das 
lettras : 
a) a ........................... . 
b) a .........•..•............. ,. 
c) a., .......................... . 
d) a .... , ......................•• 
e) a .•.•.• • .••••••.••••..••...•• 
(e g) a ...............•.••...... 

100$000 
59$000 
25$000 
10$000 
10!1;000 
5$000 

Sala das sessões, 3 de outubro de 1899 ....... 
Coelho Cin tm . 

As duas emendas sobre o café não teem o 
apoio da Commissão . Quando nos orçamentos 
se creht verba para a propaganda de seu con
sumo, e quando é depressiva a situação deste 
principal producto de nossa lavoura, não é 
razoave1 e muito menos opportuno o pensa
mento que di c ta as emendas do illustre Sr. 
Coelho Cintra . 

As emendas relativas ao art. 12, ainda de 
S. Ex., não podem ser acceitas. As taxas da.s 
lett t'as a, b, c, d, e, f e g não são altas ; com 
ellas concordaram os proprios fabricantes. 

Art. 5~ , § 3°:-0nde se diz : 
Cerveja , por litro, 120 réis ; 
Por garraf~, 80 réis ; 
Por meia garrafa, 40 réis ; 
Diga-se :-Cerveja . de fermentação baixa 

(procJsso fri gorífico) : 
Por litro, 120 réis ; 
Por garrafa, 80 reis ; 
Por meia garrafa, 40 réis ; 
Cerveja de fermentação alta: 
Por litro, 60 réis ; 
Por garrafa, 40 réis ; 
Por meia ganafa, 20 réis. 
Sala das sessões, 2 de outubro de 1899.

R<tul BarToso. -Osccu· Godoy. 

A Commissão propõe a sr-guintc sob-
emenda : 

Cervej:1 de ·fermentação baixa : 
Por litro, 90 r éis ; 

Café em grão ....... , . . 5 I'éis por 
Café moído. . . . . . . . . . . . lO » » 

kilo Por garrafa , 60 réis ; 
» 1 Po1' mel~t garra t~t. :3o réis. 



Cãnara dos oepllados - lmfl"esso em 2510012015 15:40- Página 24 de 29 

294 ANNAES l>A CA~lARA 

Cerveja não pa.storízad:~, ou de alto. f~l'· 
menta('.àO : 

Por litro, i5 réi!S ; 
Por garraflL, 50 reis ; 
Por mci~\ garrafa., 25 réis. 
Sala das Commissões, 13 de outubro de 

1899.-.Nilo Pcçwnha, l'C'Iator.-Etias Fa"ttsto. 
-Serzedello Correa.-Akindo Gunnnba,·a.
Tosta (vencido em re\aç~o a. varias emendas) . 

N. 202-1899 

Autol·iza o Pode,. Executwo a l'e(o,·mal' o re· 
gu.lamento rios institutos de ensi110 milita.,. 
do exel·cito, de aCC<Jrclo com o prnjecto de 30 
de jut1ho do corrente anno 

Sn.la d;1S Commis.;ões, 15 do setembro tle 
I~'JD.-Jicm·ique l'"ll'•dares, presidente e r c
lll tor .-Augusto Clementir~o.-Albuquerque Sc
r tjo .-Jolio LJar,tas Fitho,-&àolp/tQ JJai:x:tto, 
com 1·estrie~;ões. 

O projecto do Governo sobre reorganização 
do ensino milita,r do exercito, ora sujetto ao 
estudo da. Commissão de Orçamento, já tem o 
beJJeplaeito da Commi$~ão de Marinha. e 
Guerra, no ca.so mais especialmente hnbili
tatl<L para dizer acerca da opportunidade,van· 
tagens e efficacia tle tal reforma. 

Dest'a1•te, e Jiorque a. a.udiencia. da Com
missão de Orçamento pareça não ter outro 
objectivo sloão o de conhecer a sua. opinião a 
res~;>eito da parte propriamente fiJJanceira do 
IJl'O]ecto, cumpre accentuar que, crea.ndoeskl 

A lei n . 5eO, ne 31 de dezembro de 1808, cursos prepa.ratorios nas sédes dos d istrictos 
em seu art. 20, Jettra (a), autorizou o Poder mllitar<:S, o accre:cimo de despezaé cousa evi· 
Executivo a rever a. actua.l oraan!zação de dente. 
ensino militar do exercito, ou'viodo sobre 81, porem, taes cursos prepantorios nunca. 
este aso;uropto o Estu.do Maior, na. fórma do cheg-arem a ser uma. realidade,não passarem 
paragra.pho unico do ar·t. 16 da tei n. 403, d:t lettra da l ei (Jacto ir,udmissi vel), ainda. 
de 24 úe outubro de 1806, e a expedir os re- ,s;im o reguhmento em questão não pr;lpor· 
gnlamentos que julga.sse necessa.1'ios sobre cionnrá ecollomia.:llgnma aprecia v e! aos cofres 
esta. materia.. os quaes súmente entrarão em pul.ilicos, pois as questões provenientes das 
execuQão depois de o.pprovados pelo Poder reàucções feibs nos ordena.ü .. s e gratificações 
Le:?islativo. do co1•po docente ser·ão quasi totalmente 

Em observancia desta disposíçíto, o Sr. absorvidas pelo pagameuto de sa.larios ao 
Presidente d<\ Republica , em mensagem de pessoal administrao te, augrnentado para. esta· 
17 de julho ultimo, submetteu á con~idera- belecimentos de ensino, em numero, iguaes 
Qão do Congresso Nacional o projecto ot'ga.- <lOS que actualmente existem. 
uizado, o qual foi enviado á. Comm!•s!i.o dE> Nesta hypothese, o · beneficio a advir ao 
l\1arinha e Guerra para dar a respeito o seu Thesouro não nttingirá a cinco contos de réis, 
p<trecer. · segundo o~ dados e informações obtidas. 

EFse projecto, longo e. por demais com· Isto :posto, é a Commissão de opinião que o 
plexo, ~ó poderia ser convenientemente presente \)r(ljecto, nos termos definidos pela 
discutido no seio da. Commissão em um prazo i Ilustre Commissã.o de Marinha e Guerra..~eja. 
não curto.o que emba.;·açaria. ex.traowlin'lria- subrnettido il. consideração da Cama.ra , 
mente a execu~ão de~sa rerorma, que ê ge· Sala das CommissMs,6 de outubro de 1899. 

· ra.Jmente reconhe~ida da maior urgencia, -Mayrinh, presid·~nte,-Marçal Escoba,-, re-
A Commis~ão, porém, <'Onsiclerando que La.tm•.-A"tt!Jt<Sto 8evcro.-(\ tl't!Jeras. -A.1ch>

nas SllUS liohas gemes o projecto satl;;faz me· do Gu !Tiabara.-Nilo Pttçanha . 
lhor as coilvenieocias do ensino militar do 

N. 203- 1899 
exer.cito õo que as disposições orá em vigor, 
é dEtparecer que seja elle approvado, reser· 
Tando-se ca..-la nm dos seus membros o direito 
de na discussão manifesra.r-se sobre aquelles Fia;a a despeza do 31inísterio da M .trinhapara 
pontos em que divergir do qne EStâ consi- · o exercício de 1900 · 
gnado no mesmo pr(ljecto . 

Assim. a. Commissão de Ma.rinba. e Guerra 
submette á cOJJSíde!•açiío rl::. Cama.ra. o se
guinte projeeto de lei : 

O CoDgresso Naeion<~l dec1'eta. : 
Art. l. • Fica o Poder Executivo a utorizado 

a reformai' o regulamento dos institutos de 
emino militar ào exercito, ele :J.ccordo com o 
projecto de 30 de junllo do corrente anno. 

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

Tendo de apresentar á Camara dos Depu
tados, o seu parecer sohre o Orçamento da 
Marinha. para. o eJt.ercício de Hl"OO, em p1'0-
posta do Governo, a Commis~ão de Orça· 
mento cumpre o devei' de confessar que, 
ape-z;al." de compenetrada da necessidade da 
reforma. de divet·sos s;rvi~s dn. Marinha, e 
principalmente do seu mataria! tluctuante, 
não se anima a propol·as, como níio o fez o 
Governo,compar ticipando assim o sent imento 
da mais sever·a economia., que ~stá. prcsidinrlo 
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os actoa dos poderes publicos. empenhados na 
snlução do~ compromissos de honra assumidos 
pela Naçio. 

Como se verá. do projecto que ora submette 
á consideração dos St·s. Deputados, apezar 
de diversas alterações feitas na proposta. do 
Governo, ficou ainda assim dentro desta 
a somma das despezas a se fazer no futuro 
exercicil) de 1900, pelo Ministerío da Marlnba. 

A proposta do Governo 
sommava........... ..... • . 23.108:080$554 

O projeéto da Commissão 
somma .................... 23.102:045$754 

Havendo, portanto, uma 
differença pa.-ra menos de ..• • 5:034$800 

A Commissiio dispensa-se de dar :lqu i a 
ex-plicação das diversas morlificações que pro· 
poz, por tel-a incluído no texto do projecto, 

'que em seguida apresenta, e para. o qual pede 
o voto da Camara. 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• O PrJsidente da Republica é au· 

torizado a de5pender com os diversos servi· 
ços a cargo do Mínisterio da Marinha, tlu· 
rante o exercício de 1900 a quantia de •• •.•• 
distribuída do seguinte modo: 

I. secrabrla de Estado : 

Augmentada de 365$ pela 
consignação da diaria. de 
1$ a um dos trcs oor!'eios 
do serviço da. Secretaria, 
que deixou de ser con
templado na proposta. ..•• 

2. Consellto Naval: 
Re:lu zida a verba da pro

posta de 5:700$ destina.1os 
á Secretar ia. do Conselho, 
que não tem creaçã.o le-
gal. ....•.......... . • . • . 

3 . Quartel-General: 

Como na p ropo3ta. ..•...• , . 

4. Suoremo Tribunal Mi
litar: • 
Como na proposta .•.•..•.• 

5. Contadoria: 

Como na proposta . . ....... . 

6 . Commissariado Geral 
da Arma.!la : 

155:975$000 

46:000$00·) 

9(!·:23'1$000 

26:04.0$000 

162:070$000 

7. Auditoria. : 
Diminuiclo. a proposta do 

7:200$ por se haver reti· 
x·a·Jo a consignação para. 
um auxiliar de auditor .. 
B. Corpo da Armada e 

Classes Annexas: 
Menos 50:000$ por se haver 

reduzido de 117:760$ a 
67:760$ a verba destinada 
ao pagamento do soldo 
dos officíaes que forem 
transferidos para. a reser· 
va ou tiverem de ser pro
movidos no correr . do 
exercício ... . ........... . 

15:801)$000 

2. 606:9()0$000 
9. Corpo de marinheiro3 nacionaes: 

Como n3. propoata...... ... 1.399:400$000 
10. Corpo de infantar ia de marinha: 

Augmentada. de 10:000$ 
para fardamento de mais 
50 soldados, de accordo 
com a lei de fixacão de 
forças ue mar ........... . 
ll. Arsanaes: 

2BO: 063$200 

Augmentaola de 75:000$ 
para pngamento aos ope· 
rarios extranumararíos 
que tenham direitos adqui· 
ridos.. .. • .. . .. .. • .. .. .. • 3. 753: 134$650 
12. Capitanias de portos: 

Como na proposta. . .•••..•• 
13 . Balist1mento de portos: 

Como na proposta. .. - ..... . 
14. Força. naval: 

Diminulda de 50:000$, por 
se h a ver a. u g m e n t a do 
dessa importancia a qua.n· 
tia a abater-se no cal· 

36!:679$000 

50:000$000 

culo.... . .... .. .. .. ... .. 3.072:001$796 
15. Hogpitaes: 

Diminuída de 189$800 por 
se b.a ver reduzi!lo o n u
mero de serventes do hos
pital de marinha de 30 a 
20 e o da enfermaria de 
CopMabana. de 9 a 8, au
g mentada.s as di.1rias dos 
mesmos para :1$000...... S35:225$000 
16. Repartição d<\ Cal'ta Marítima: 

Como na :proposta .. .. . .. .. 58·3: 30~$0JO 
11. Esco-la Nwal: 

Como na proposta ........ - I Au!!rr:ent!lda.de21 :69Jlpt<la 
43:760$00;) consignação da verba par<'\ 
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a escola de rnachinistas, 
que continúa a funcciona.r 
no Arsenal de Ma!'inhl\ 
d11 Capital .............. . 
1 S. Re1brmados : 

366: I 90$000 

Como na proposta......... i05 :184$ 108 
19. Companhias de Invr.lidos: 

Como na pro:posta.. . ....... 92:000$000 
20. Armamento e equipamento: 

Idem, idem................ 100:000$000 
21. Munições !le bocca: 

Idem, idem. .............. . 5.900:000$000 
2-2. Munições na.vaes: 

Idem, idem .••.•..•...•• . .. 
23 . Material do constr uccão 

naval: 
Idem, idem ... . . . ......... . 

24. Obras: 
Idem, idem ....... ...... .. . 

25. Combustível : 

800:000$000 

S00:000$000 

210:000$000 

Idem, idem... . . . . . . . . . . • . • 641 :000$000 
26. Fretes, pa.ssa.ge os. aj uda.s 

de custo e commissões ue saques: 
Idem, idem . .. .... .•...•• .. 3oo: ODO$OOo 

27. Eventuaes: 
Idem, idem .. ... . ........ .. 200: 000$000 

23. 102:045$754 

§ 1.0 Vigorará durante o exercício de 1900 
a a.u torizacão contida no art. !•, n. 6 da lei 
n. 478, d e 9 de dezembro de 1897 . 

§ 2.• Continua em vigor a organização da 
brigada de artífices anterior ao regnlamento 
expedido pelo decreto n . 3.234, de 19 de 
março de 1899, por ter este excedido ã 
autorização legislativa, augmentando a ues· 
peza. 

§ 3. o Fica revo.,aado o art. 19 da. lei 
n . 3 .018, de 5 de junho de 1880, na parte 
que prohibe o Governo de fazer contractos 
por tempo excedent e ao anno financeiro, 
quando se tra.br de aluguets de casa, illumi
nação de fortalezas, ilha.s do Ministerio da 
Mar~nha e const rucções navaes. 

Art . 2.• Fica o Governo autorizado: 
a) a r ever os regulamentos da.s repartições 

do Ministerio da Marinha, sem augmento de 
despeza, ~reação de emprego ou elevação de 
vencimentos; observando no da Escola Naval 
as disposições do codigo do ensino ; 

b) a. vender o material reputado ínutil, 
aproveitando o producto da. venda nos re· 
paros do material tluctuanto ; 

c) n. importar di rectamente do exterior o 
com!Justivel necessario á esquadra., arsenae!l 
e outras repartições da marinha, mediante 
contracto por concurrencia publica; 

à) a rerormar a Conta.<.loria. de Mo.riohí!. ~e 
modo a uniformizar o serviço de coota.bth
dade, pondo·a _de sccordo com a lei da. orga• 
nizaQão do Trtbuna.l de Contas. 

Art. 3.0 Revogadas as disposições em con
trario. 

sa.Ia das Commissões, 1! !!e outubro de 
!899. - Mayrínk, presidente.- Au!}1.lsto Se
vero relator.- Oc: logeras. - Bueno de An
dmda.-Alci>ldo Guartabara.-A>lgusto Monte· 
negro com restricções quanto aos augmentos 
de de~pezas e quanto t\ Jettra à elo art. 2•. 

PROPOSTA. 1>0 vOVB:R.NO 

Art . 4. o O Presidente de. Republ!ca é auto
riz!ldo a despender, pelo Ministerio ds Ma
rinba. com os serviços designados nas se
guin~s verbas a quantia. tle 23.108:080$554' 
em papel: 

I. Secretaria de Estado .. 
2. Conselho Na.vaJ ....... 
3. Quartel-General da Ma-

rinba . ............. . 
4. Supremo Tribunal Mi-

litar ... .. ... , . . .. ... . 
5. Contadoria ..... • ••• ..• 
6. Commissa.ria.do Geral da 

Armada ....... .... . . 
7. Auditoria . ..... ... .. . . 
8. Corpo da. Armada e clas

ses annexas ......... 
9. Corpo de Marinheiros 

Niiciooaes .... ...... . 
10. corpo de Infantaria. de 

Mat·ioba ..... ....... . 
l!. Arsens.es ........... . . . 
12 . Capitanias de Portos .. • 
13. Ballzamentos de P or tos 
14. Força NavaL. ... . . .. .. 
15 . Hospitaes ............ .. 
16. Repartiçãoda Carta Ma-

rítima ... ..... ...... . 
17. E5cola.Na.val eoutros es

tabelecimentos scien· 
titicas ..... ...... . .. . 

18. Reformad os ... .... .. .. . 
19. Companhia de lnvaliàos 
20. Armamento e equipa-

mento . . .... . . .. ... .. 
21. Munições de booca •. ••• 
22. Munições n&.va.es . ... .• 
23. Material de construcçã.o 

naval. . ........... .. 
24. Obras ............. .. .. 

Papel 

155:6!0$000 
51:700$000 

90:231$000 

26:040$000 
162:070$000 

43:760$000 
23:000$000 

2. 656:900$000 

1.399:400$000 

270: 1)63$200 
3.678: 134$650 

364:679$000 
50:000$000 

3.122:001$796 
335:414$800 

586:392$000 

344:500$000 
705:184$108 

92:000$000 

I 00:000$000 
5. 900: 000$000 

800:000$000 

800: 000$00) 
210:000$000 
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25. 
26. 

27. 

Combusii vel. ......... , 
Fretes, pMSagens, aju

das de custo o com· 
missões de saques •.. 

Eventua.es ............ , 

64\ : 000$00J 

300:000$000 
200:000$000 

23.108:080$554 

O Sr. President.e- Não havend6 
nada. mais a. tratar, designo para. ama~hã a 
seguinte ordem do dia ; · 

I• parte (ntê ás 2 horas, ou antes) : 
Continuação d a. 3• discussão do projecto 

n. 144 B, de 1899, com o p:trecer sobre as 
emendas o[ijreciúas para a. 3;• discussão do 
projecto n. 144, deste anno, que t!xa a des· 
pezn do Ministerio da Fazenda para 1900; 

Discussão unica. do projecto n. 160 A, ele 
1899, com o parecer sobre as emenrlas offe· 
r ecida.s na. 2• discussão do projecto n . 160, 
deste anno, qu e alW:ra. varias 'disposições ela 
tarifi), das alfandegas e mesas de renrla9, 
mandada executar pelo decreto n. 2. 74:~ . da 
17 de dezembr o de 1897, e sobre outras apre
sentadas ao Orç.•mento da. Receiti\ Oeral e 
pela Mesa da Camara enviadas á CommisEii.o 
d.e Tarifas ; 

3• discussão do projecto n. l!O E. de 1800, 
coro o parecer sobre as emendas oJ!ereciclas 
para 3• discussão do pro,jecto n. 110, do cor
rente anno, que orça a receita. geral da 
Republíca. para o exercício de 1900 ; 

2• discussão do projecto n. 82, de 1896, re
organizando o Poder Ju•licia.rio !lo Districto 
Fed6ral, e dttndo outras providencias ; 

Discussão unica. do projecto n. 27 B, de 
1899, com par2ceres sJbre as emendas o!l'e
recidas ua 2" discuBsão do projJcto n. 27, 
deste anoo, que autoriza o Governo a reinte
g rar no serviç<> activo da. armada, com a pa
tente de vice-almirante_ sem prejuízo do 
rêspectiv.o quadro, o vice-almirante r efor
mado Arthur Jacegua.y ; 

Discussão un ica do projecto n . 170 A, de 
1899, com parecer sobre emenda o:trerecida na 
2• discussão do projecto n. 170, deste anno, 
que ti::ta os vencimentos de algu ns funcciona
r ios da Direetoria Geral de saude Publica. e 
crea alguns Jog<l res na mesma repa.r ticão ; 

Discussão uníca do projecto n. 201, de 1899, 
com parecer sobre emenJas ciferecídas em 2;' 
discussão do projeeto n. 205, de 1893, que 
autoriza o Governo a man\iar pagar aos Drs. 
Francisco Autunes Maciel e Arthur Antunes 
Maciel a quan tia de 385:500$, importa.ncia 
do gado vaccum e çavalla.r fol·necido às forças 
legaes durnnte o período revolucionaria de 
1 89;~ a 1895 ; .· · 

Díscussã.o unica. do parecer n. 83, de 1896, 
ind.eferindo o requerimento em que D. Belmira 

Camara v . Vi 

Ama.Jin do Vnll~ R!•ito. mã:e e cura•lora. da 
Lui r. .Josú de Br ito, tel!'grapl.Jísta de 2' classe 
da Estzwla rle Ferr o Central •lo Brazil , pede 
um anno de Llcenç:1 com vencimentos em se~ 
favor, p~~ora. pod!lr tratar de sua. saude ; 

Discussão unica d<l projecto n.I88, de 1891:), 
autorí?.ando o Poder EJ(ecutivo a conr.eder ao 
I o official addido da Secretaria. da Industria., 
Y.iaçã.o e Obras Publicas Antonio Mano~l Xa
vier Bittencourt. um anno de Jicet.(fa com 
ordenado, para tratar de sua. saude onde lhe 
convier ; . , 

Discu ssão unica.do projecto n. 195, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
um anno de licença com o respectivo orde· 
n:tdo ao praticante e!!ectivo dn agencia do 
Correio tla estaçii.o central da Estr!l.da. ele Ferro 
Central elo Bra.zfl, João das Cllag<lS Rosa. Ju· 
nior, para. tratar de sua. ~a.ude ; 

Dis~ussU.o uolca. do pr~jecto u. 194, de 1800, 
autorizando o Porler Ex'"cutivo a concr.der .a 
M~noel Joaquim Ferreira. porttliro arldido da. 
extincta 1nspectot'ia. de Fiscaliz11çiiO ele Estra· 
das de Ferro, um a.nno ole licença. com orde
na<to pa.ra tratamento tie sa.uda ; 

Discussão uuica. do projccio n. 130 A, de 
1800, com parecer sobre as emendas ol!ere· 
cir\o.s n!l. 2• discussão do projccto n. 130, 
deste anno. a.utorizamlo o Poder Executivo & 
abrir ao .Mini~terio dn Guerra o credito extra· 
ordinal'iO ua. soroma uece::sa.rii\ para. png<\r 
ao capitão de fragata Alfredo Augusto de 
Lima Barros, capitão-tenente Joüo Maximi· 
lia.oo Algermon Sydney SchíeJller. major 
Alexandre C:~.rlos Barre.to e 1• tenente da 
Armada Themistocles Nogueir l), Savio, os ven· 
címento3 integt·aes que deixaram de receber 
no período comprshandido entre a data. de 
anas demissoes de professores do Collegio 
Militar e a de suas raintegrações ; 

Discussão uoica do projecto n. 162. de 1899, 
concedendo á v iU'I'a do jurisconsulto e ex
Senador Joaqu im Felieio rios Santos a pensão 
mensal de 500$000 ; 

2• discuS!lão do projecto n. 182, de 1899, 
autorizando o Governo a a pplicar a obras. no 
sa:ão do expediente d:t Alta.ndega da Capttal 
Federal, a quantia. d630;000$, a que se r efere 
a sub-consignnção - Conservação dos at•ma· 
zens - da mesma a1fandega., do o . 32, do 
art. 53 da lei n. 560, de 31 dezembro 
de 1898 ; 

2' discussão do projecto n. 154, de 1899, 
autorizando o Governo a g;J.rant!r ao Banco 
Predial dos Empregadas Publicas, que nesta 
Capital íôr organizado pelos cidadãos coronel 
Joaquim Silverio · de Azevedo Pimentel e 
Francisco Geuelicio Lopes de. Araujo sem on~!S 
algum para. os corres publico.S~ a importaoCJa. 
coJ;~vencionada. como prestação~ mensal para a 
amortiz:~ção do debito eontrabido pelo mu· 
tuario, sendo esta. consignação desr:ontada na 

3S 
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respeetiva folh:t do pagamento, pela. repar
tição competente desta Capital ou dos Esta
dos; 

2• ?-iscus . .;ão do projecto n. 192, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a reverter 
para o serviço acti vo rla Armada.. o capitão
tenente rerormado João Augusto Detphim 
Pereira; 

2' discus~.ãó elo projecto n. 131 A, de 1809. 
autorizanrlo o Governo a. l'ever os decretos 
qne privaram das patentes de ofHciaes hono
rarios do exerci to. vArias dos cirladã.os distin
gui~os com t~es honras, por serviços presta
dos a Repubhca, para o fim de reintegr<tl·OS 
nos posto~ e honras respectivos, uma. yez que 
~o~re elles não tenha recahido pena por 
crtme oommum político. 

3• discussão do projecto n, 138 A, de 189'J, 
f1~cl~rando livres do pagamento de q ua.es ~uer 
du·e1tos na. Alfandega. na Capital Fadara! ou 
uu. de Santos os volumes que conteem um re
gUlador publico destinado á. torre da matriz 
de Uberaba. ; 

3• di~cussão do projecto n. 46 B, ds 1899, 
que ex1ge que as sentenças fina.es da rom
petencia do Supremo Tríbunat Federal e 
quando estClju!gue collectivamente, na fórma 
da Constituição e das leis em vi,.or sejam 
pro~er!das com a. presençtt de 10 pelo' menos, 
dos JUIZes destmpedidos daquene tribunal e 
dá. outras providencias. ' 

2• discussão do projecto n. 156, de 1899, 
con~dendo a Lourenço da Silva e Oliveira, 
ou a ~!Dpreza que organizar, o direito de 
construir em uma. das ilhas do littoral desta 
mdade um trapiche destinodo a receber, du
rante ~O annos, infh.mmaveis, e:!:plo.si"Vos e 
corrosivo.>, nos: termos da proposta que apre
sentou: 

2• parte (ás 2 ltoras, ou antes) : 
Continuação da. 2" discussão do projeclo 

n. 171 A, de 1899, com pil.recer sobre as 
~mendas o.tl'erecída.~ para 2• di>cussão rio pro
J9cto_n_. 17_1, de~te ~nuo, fixanrl.o a despeza 
do M1msterro da JustJçll. e Neooocios lnteríore.l 
para o exercício de 1900. "' 

N'ovaes, Angelo Neto, Eugenio Tourinho, Au· 
gusto MonteMgro, Luiz Doming!les, Gue
delha. Mourão, cunha. Martins, Anizio de 
Abt·eu, Pedro Borges, Tnrres Portugal, Fran
cisco Sá, Helvecio Monte, Tavares de Lyra, 
Ttinda.de, Ermirio Coutinho, Teixeira de 
Sa, Affonso Co.sta., Arroxella.s Galvã.o, Roclri· 
gues Doria, Soabra, Manoel Caetano, Paula. 
Gllimai•ães, Amphilophio, João Dantas Fílho, 
Adalberto Guimarães, Jeronymo Monteiro, Au· 
gusta de VaticonceHos, Nilo Peço.nna, Alves 
de Brito, Leonel Loreti, Silva Castro, Bar
oardes Dias, R:~ngel Pestana, João Lu1z, Hen
rique Vaz, Francisco Veiga, Alfredo Pintn, 
Alvaro Botelho, Leonel Filho, Rodolpho 
Abreu, Eduardo Pimentel, Olegario Macíel, 
Rodolpho Paixão, Padua Rezende, Moreira. 
da Silva, Galeão Ca.rvalbal, Luiz Fl•\ciuer, 
Ca.semiro da Rocha, Domingues de Castro, 
Dino Bueno, Elias F<~usto, Cesario de Freitas, 
Alfredo Ellis, Pa.ulino Ca.rlos, Hermen!lgil~o 
de Moraes, Alves de Castro, Luiz Adotpho, 
Alencs.r Guiml(rães, Brazilio ~~Luz, La.menha. 
Lins, Leoncio C01•rêa., Paula K"mos, Fran
cisco Tolentino, Guillon, Diogo Fo1·tuna., Pinto 
da. Roche., Vespasía.no de Albuquerque e Cas
sia.no do Nascimento. 

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

pada. os Srs. Heredia de Sá, Silva Mariz, 
Carlos .Marcellino, Sil verio Nery, Pedro Cher
mont, Theotonio de Brito, Serzedello Cor
rêa, Mattn B~ceuar. Rodri;:;ues Fernandes, 
Eduardo de Berrêdo, Elias Ma.rtins, Marinho 
de Andrar1e, Francisco Gurgel, José Pere
grino. Coelho Lisboa, Appollonío Zenaydes, 
João Vieira, Pereira de Lyra, narboer, Lima, 
Pedro Pernambuco, Rocha Cavalcante, Eu
cli<les Malta, Artmjo Góes, Olympio Campos, 
Jayme ViHas Boas, Aristides de Queira~. 
Ver~me de Abreu, P.ara.nbos Mootenegro, 
Dionysio Cerqueira, Torquato Moreira, Pe
reira dos Santos, Fonseca. Portella, Eríco 
Coelho, E1•nesto Brazilio, Julio s~mtos, Barros 
Franco Junior, Urbano M<~rcondes, Pa.ulino 
de Souza Junior, Campolina., Carvalho Mau

Levanta-s~ a sessão as 5 horas e 15 minutos rão, Mooteiro de Barros, l\deronso Alvim, 
da tarde. Jaeob da Paixão. Octa.viano de Brito, Ferreira. 

ll8' SXSSÃO EM 14 llE OUTUBRO DE 1899 

Pires, Antonio Zaclu~rias, Tetles de Menezes, 
Theotonio de Magalhães, Nogueira Junior, 
Manoei Fulgen~io, Liudolpbo Caetano, La
ma.rtine, Alvares Rubião, Oliveira Braga, 
Gusta.vo Godoy, Adolpho Gordo, Cíncin<'lto 
Braga, Arthur Diederícksen, Rodolpho Mi
randa, Leop~ldo Jardim, Mello Rego, X.avier 

Presidençia dos S s, Vaz de M~llo(P•·eside,tte), do Valle, Plinio Ca.~ado, Apparicio Mariense, 
Ut·bano 8'lntas (1° Vice-Presidente) e Angelo r'rancisco Alencastro, Aureliano B.1rbcsa, 
Netl) (4o Secreta1·io). Py Crespo e Azevedo Sodré. 

. . E sam causa os Srs. Albnquerque Sere.io, 
Ao me:o-d1a. procede-se i\ cl~c.mada., á qual·j Ené:;.s Martins, Henrique Valladare~. Marcos 

respondem os Srs, Va.z de MeUo, Cc<rlos de de Araujo, Fre.J.erico B.Jrge>, Juyencio tle 
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AguL1r, Joiio de Siqueira, Geminiano Brazil, 
Felisbeilo Freire, Leovigildo Filguelras, HO· 
drigues Lima., Pinheiro Junior, Timotheo da. 
Costa, Agostinho Vida!, Deoelecia.no de Souza, 
Almeida Gomes,- Antero Botelho, Costa Ju· 
nior, Possidonio da Cunha e Campos Ca.rtier. 

E' lida. e sem debate approvada a. acta da 
sessão aotecadente . 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

respeito da celebre, da famosa. questão ftna.n-
~~. -

P ronunciei-me francamente contra a !usao, 
que se procurava tornar e!fectiva. por uma 
lei. . 

S. Ex . objeC~tou·me, com alto criterio, que 
a situnçã.o financeira. do pa.iz, as condições 
eaonomicas, os perigos que eram bem Clonhe
cidos, a. agitaçã:o que lavrava por t~d~s as 
camadas sociaes, erea.vam, no seu espn•1to de 
homem de governo, sérias apprellensõea 
sobre a ordem publica. . ·~ 

E' annuociada a eontinuacãoda 3• discussão E então manifestavas. Ex. a op1nmo mais 
do projecto n. 144 B, de 1899, com o parecer fa.voravel para. que o Congreso se pronun
sobre na emendas otrerecidas para 3• discussão Clias>e francamente ~la. idéa da !úsão dos 
do projecto n. 144, deste nono, que fixa a. dous esta.billecímentos bancarias. 
despeza do Ministerio da. Fazenda para 1900. Pouco depois, membro d~ qommissão ~e 

Finanç:~s do Senado, Comm1ssao que ha.Vla 
O Sr. Pretl!lldente-Tem a ualavra chamado á sua. presença 0 illustre Ministro · 

o Sr. Rangel Pestana. · da F azeuda de então, piira lhe presiar infor
mações sobre o estado do Thesouro e sobre o 

O Sr. Rangel Pes tana-Sr. Pre· conheclm.,nto que o Governo tinha. da.s con· 
dente, hootem contestei a Jgumas atnrma.çõ~s dições dos dous grandns bancos da Republica, 
do honra1o relator do Orç11.rnento da. F>tzenda, s. E·x., pedindo a Commissão de Fi 'lanças 
que me pnreciam muir.o cathegoricas e abso· do senado que guardasse com a devida re· 
lutas ; protestei ta,mbem contra. alguns serva. as informações que prestava. como 
apartes que se seguiram a uma das affirma· homem de goveruo e a cujo criterio eontiava 
ções de S. Ex. os esola.reeimentGs que ia. dar, nos presto.u_a.s 

Venho hoje expiicar os pontos de dlvergen· mais amplas informações sobre as cond1çoes 
cia. em que me acho com o honrado relator llo Banco do Brilzil e do Banco doo Estados 
do Orcamento da Fazenda.. Unidos. . _ 

S . Ex, disse que se tinba batido valente Quasi q11e em voz un~nime a Co_mm1ssao ~e 
mente contra a. fusão e que ainda hoje não pronuociou por essa forma-toll1tur_quese1o, 
se arrependia disso, porque não julgava que e a Camara deve .saber que desse pe1'1odo em 
ella. tivesse trazido beneficios ao pa.iz . s. Ex. dea.nte, as disClussões no Senado se modifi · 
affirmou que a emissiio de bonus não tinlla caram e se modificaram p orque os membros 
exercido nenhuma influencia. economica, nem d11 Co~missão de Fiuancas julgaram conve· 
ilna.n~ira. no momento. oiente não prosegu.ir no debate no t om em 

Tambero, Sr. Presidente, combati na im- que tinha sirJo levado p1.1ra aqueUa Casa . 
prensa e· na tribun a. do Senado o tusã.o ; Jornalista e Senador, portanto, as minhas 
tambem n:i.e pronunciei contra a emissão de .opintões se tlnM.m ID:udado, e eu ~cceitav;a a 
boous . · tusã() como uma medtda. de salvaçao pubh~, 

No senado eu ~stranbava. o modo por que como uma. necessidade urgente para a. st~ 
se abria a discussão, o rumo que levava, tra· tuo.ção financeira do paiz, para a crise me-
zendo-se para o debate a v ida intima. dosesta. donha. que atra.vessa.vamos. . . 
l:>elecimentos de credito, e na imprensa não A ca.mara sabe que o pro;ecto que se d iS· 
era outra a. minha linguagem. cutia nesta Casa, assim como outro q_ae s~ 

Estranhava., como jornalista, que amigos discutiu no Senaclo não foram re~wados a 
dos dous grandes estal;)elecimentos de credito lei ; o Congresso feclla·se· e nada. dehberam a 
da Republica se batessem de modo tal que respeito. . 
punham a nú os dous prinaipaes ban~os desta. A situacã.o se tornara. cada vez maJ.S grave 
praça, o que me plrecia. de alta inconvenien· e affiictiva, e disso poderá ainda. dar teste
ela, por entender ainda boje, como hontem, munllo o iilustre Ministro ua Fazenda., desse 
jornalista e Senador, que quando a vida periodo. · 
intima de um banco precis<t ser tratada. A fusão !oi feita pelo decreto de _17 de ~e
é-o com muito taoto e com muit~ prudellClia. zembro, acto que se qualiriei)U de dtcta.~r!al, 

Fui, porta.nto,contrario, como disse,â. fusão. mas que tinha. a seu favor a satisfaçao de 
mas modifiquei o meu modo de pensar. uma. necessidade urgente, com caracter de 

Em uma das recepç!)es que o l\fareohal Flo· salvação publica. 
rlano costumava dar aos representantes do E esse decreto era promulgado ·atl referen~ 
pa.iz, S. Ex. teve a. bondade de me ouvir a clu m do Congresso; que terh de o modificar 
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ou da o ampliar, conforme as necessidades pos-1 ainda concorrer pal'a outr:1s, com auxilio do 
ter iormente manit'estauas. l novo banco. 

A Camo.1'a. não desconhece qu•Ü err~ a agi- Sl·. Presidente, ú exame da slt uação ban-
taçíio que se operava no espírito publiconosse car·ía produziu; no cspiríto daquelles que ti
tempo. veram o encaPgo ele organizal' o novo insti-

Não só o máo estado das cmprezas, as diffi- tu to do credito, verrlnueiras apprehensoes e, 
culdu.des dos bancos, como essa. derrama de em honra desse venerando estndista do im
títulos da Geral, t:tulos que tinham tido uma perío, que prestou tão grandes serviços á. 
grande circulação na classe in lima da so- Republica, no mo meu to da fuzão, devo de
eiedade, :produziam o espi~ito de irrita~ão, clarar que a sua mort~ _foi talvez apressada 
uma nmeaçn. constante a ordem publ!ca, pelo estado de seu espmto, pelo eSfQt'ÇO que 
e ·si o illustre Presidente da Republica.; o fez par;\ corresponder à confiança nelle depo
Sr. Marechal Floriano Peixoto, S<l considerava sitada e para. snlvar ainda. os grandes ca
ainda bem forte paro. esmagar qualque;: mo- pitaes que estiveram entregues a sua di· 
vimento da perturba~o da. ordem, dizia seo- recção. 
tir-se fraco para enfrentar os prejuízos. o Creio que a Cam<tr;t nã.o ignora que o 
alarma. de um desastre, que os bancos deviam Banco da Republica começou a. operar, tendo 
produzir no seio das ramilias brazileiras e em seu auxilio a emis:::ão de bonus, porque, 

_ nas ctasses pobres,que tinham levado para alli é preciso que se sail>a, os bonus não foram 
os seus capitaes e economias, daf]uelles que >ómeute emittidos para auxilio ás in(lust1·ia.s, 
tiravam dalli a r enda necessnria pt~ra a sua mas tamb{/m para levar ao banco fuzionado 
vida. uma cspecie de sangue novo, que lhe pudesse 

Não era. outra sioão est.'\., de facto, a. situa- ajudai' melhor n. vitla. · 
ção ban~aria, neEse período desastrc:>~o. _ o su. Lmz ADOLPHO- Não é isso que es-

A fusao se fez e o novo banco fct organt· ta.va na. lei. 
zado. 

Para presidente do Banco da Republica do 
Brazil foi chamado o illustre estadista, que 
se tinha achado á frénta do importante est-:1.
belecimento de crerHto-o Banco do Brazil; 
para vice-presidente, foi convidado o Jlr~;si
dente de cutro banco, o Sr. Visconde de 
Guahy, que, por motivos respeitaveis, sere
cusou. 

Em virtude desta roousa, foi chamado, 
para vice·presirlente o j ornalista e Sena.rlor 
que havia combatido a .fusão e mais que a 
fusão ainda-o auxilio 'directo ás indus
trias. 

Dutante 48 horas, recusei·me a. accaita.r 
este cargo, que me parecia superior às mi
has forças, e só depois· de ter consultado al
guns amigos e de não poder resistir á fórma 
por que o Marecha l Floriano Peixoto exigia 
o meu concurso, foi que acceitei . 

S. Ex. acabava de appella.r para a re· 
spoosa.bilidade de seus companheiros, na.sus
tentação da Republica ; manda. v a pa1•a. alli o 
Senador e jornalis ta, como um dos elemen
tos mais fortes, pela. confiança que S. Ex . 
depositava nelle para ser aili um guarda 
fiel das tradicções repu blícanns. 

Hoje, senhores. posso dizer á Camara. que 
a fusão foi de facto uma medida neces
sa.ria. 

As condições dos bancos er am realmente 
màs e. por eEs~ meio, poude-s e conciliar 
grande som ma. de interesses e levantar o 
espírito publico, ahatirlo, t razendo de novo 
animação á praça e uma conftttnça r elativa 
nesse período aos capitaes associados nas em
prezas jà existentes c a.os ~ue podessem 

0 SR. RANGEL PESTANA-O auxilio ás in· 
dustrias era, na pllmsc do momento, uma 
necessidade, e, realmente, os bonus produ
ziram urna grande influencia no periodo em 
que a.ppareceram. 

Neste ponto estou em divergeneia com o 
illustre relator do Orçamento da Fazenda .. 

Os bonus exerceram uma influencia 
economica relativa ao momento, porque le
;antaram algumas emprezas e movimen
tara m por algum tempo outras, e facilitar am 
ao novo banco o poder levar auxílios ás 
industrias e ao mesmo tempo :prestar á :praça 
o grande serviço de descontos, attendendo às 
suàs ntcessidacles. 

O SR. LuÚ ADOLPHO -Foràm desvirtuados 
os :se us fins. 

0 SR. RAXGEL P ESTANA- Não foram; 
certamente que os descontos não se faziam 
com bomtS ;· m tlS, ao passo que o banco tinha. 
bon us para. emprestar ás em prezas, o nume
l".t.rio em papel que elle tinha servia perfei
tamente, para. auxiliar o commercio. 

O SR. LuiZ ADOLPHO - V. Ex, esta expli· 
ca.ndo o desvirtuamento dó cmprestimo do 
bonu3. 

O SR. RANGEL P ESTANA-V. Ex. me fará 
o favor de ouv ir e depois dirà o que pensa 
a r espeito; por emqua.nto, peço a attenção da 
C3mara.,porque este assumpto precisa, como 
disse, ser tratado com certo cuid:l.do. 

Mas, sustentava eu, que os bont~s produ
ziram influencia economica. relativa a.o mo
mento, e iEso é incontesta.val : as empreza.s 
que se achavam em abatimento, reanima-
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vam ~e ; algumas puderam salvar-se e aiada 
hoje futH'cionam com Yantsgem ; outra~ re
organizaram-se, <.lesmembra~do partes tnu
teis para conservar o que atnda conservam 
-alg uma couoa de utilidade. . 

o Sr. Getulio das Neves, que servm de 
vice-presidente do banco, ... no seu prl~ei:r:o 
relatorio, disse !rancamence que o crlterw 
pam as primeiras operi!ções de /Jonus e~tava 
preso ao conheciment o da viabilidade das 
emprez.as dentro da lei, as suas relações ~m· 
meiliatas com os estabelecimentos bancartos, 
e a possibilidade de prosperarem. 

os /Jonu;; , pois, substituíram a emissão do 
pn.pel-moed:1, porque o r; overno teve receio 
de lc.nçar tnão deese recurso, e lhe pareceu 
que seria melhot• usar de u m t itulo de cre· 
dito, vencendo juros, e por consequenoia maiS 
acceitavel e correspondendo as exlgencias 
d:lq uelles que tinham horror a mais uma. 
emissão de p~tpel. 

Os bonus ti'.'eram boa a.cceita~ão e seus des
contos for am pequenos nos primeiros tempos. 

A .sua circulação, porém, se estreita. va 
cada vez mais. . 

Da.udo·se o curso legal a esses t itulas de 
credito industrial, para serem acceitos nas 
r epartições publicas, acontecia o seguinte: os 
borws eram -procurados para pagamentos de 
impostos e atfiuiram para a Alfandega e da. 
Alfandega para o Tb.esouro, a isso se verifi
cava tambem na oo.b:a do Banco da Repu
blica, onde eram recebidos em pagamento ; 
por isso uma parte dos seus valores em caixa. 
consisti a, em bom's. 

Depois, o nobre Deputado por Ma.tto Grosso 
deve ter em vista que o dircctOl' do banco, 
que representava o Governo, no seu :elat?
r io já dizia, com a franqueza que lhe e habi
tual que no crít er io da preferencia para os 
emprestimos deviam levar:se em conta as 
relações úas emprezas fihadas aos bancos 
existentes . 

E' fóra de duvida, s1nhores, que esses em 
prestimos prestaram grandes serviços a mui· 
ta.s industrias e especialmente á. lavoura, que 
não tinhn. então recurso ulgum. 

Ao passo que os bonus iam prestar esse 
ser viços ás indu strias, e lles factlita.vam, 
como disse, a carteira commercial servir-se 
de outros recurws. 

ora, Sr. P res idente, si não fosse a emissão 
de bonus n;:~.quella. occasiã.o, o .11:ovo . ba.nco
constituido teria de luctar com serHl.S difficul
darJes, e ao mesmo tempo as índustri11s U:J. 
riam de p~recer, esboroando·se umas s_obre 
outras, até ir ao ponto final, q':e se~1a a 
ruiua dos dons granues he.ucos entao extsten
tes o Banco do Brazil e o Banco dos Estados 
Unidos do Braiil. 

Ct•eio, pO'I·t Rnto, haver demonstrado esses 
serviços dos bonus, ter provado~rfettame':lte 
que elles tiver-am valor econom1co, relativo 
ao momento em que appareceram, e tambem 
ter provado que tiveram valor tinan~ir_9, e 
justificado o recurso de que 13.1\çou mao o 
ooverno para não usar desse outro,que esta
va na occasião, altamente condemnado-a 
no~a emiasão de papel-moeda. 

A Cama.ra deve se r ecordar da grita que 
lla.via no paiz contr!l ~ desmoralização d~s 
emissões, da deprec1açao do pape!, da. ~x~
gencia em torno do Governo para nao em1ttir 
uma só nota. 

Nessa-s condições, como poderia o novo banco 
oper ar sem ter novos r ê CUI'l!O&, sem poder 
fomentar a sua propr ia C3.rteira. co!Omerci!l-1~ 
Como poderiam sa~ v~t·-se al%'~1!1~5 Iildus trJas 
que tinham cnnthçoas de -v:Ia.tll hd~de e q tJe 
podiam ainrl n. t re.zer uma VIda. ma1s prospera. 
!Iara o paiz ~ 

O terror que havia entã<1 ·era que essa 
grande somma de ca.pitaes empregados em 
di versas em prezas foss~ sa.ctificada • 

Foi por então que o honrado Mioistl'Q da 
Fazenda., o Sr. Rodrigues AI ves, que tinha 
conhecimento constante, por meio de um bo
letim diario, do movimento do banco, veri
ficou que a sua caixa se formava com di
nheiro como coro os bonus, na proporção de 
lf3, l /4, l /5, e que esses bonus da.lli sahia.m 
para a. ·praça. e da. praça. para. o Thesouro, 
servindo para obstruir ~quelle e este. 

Estava illudida em parte a esperauca da.
quelles que acreditavam que o bonuJ tivesse 
u ma. acceitaçãn geral, uma c irculação ampla. 
mas Dão me illudi a este respeito, porque, 
consultada a directoria do Banco da Repu
blíca sobre a conveniencia de dar curso le· 
gal aos lionus, para serem acceitos nas re
partições publicas, e assim firmar a sua cir· 
culaçã.o, pronunciei-me contra, põrque en
tendia que elles eram verda~eiros titulos de 
credito indust rial e que devtam entrar em 
cit•cu!ação com o valor real de todos os tí
tulos desta. natureza. 

Entretanto, !oi a.eceita a. disposição que 
mandava qu!} e lles tivessem curso ao pa.r 
em todas as repart ições, 

Estava assim provado que os bonu;; foram 
uma. medida financeira . 

Tinham o valor t!duciario, porque o Go· 
yr.rno punha em circulação um titulo de 
credito, firmado em garantias - reaes, um 
titulo com jur os que se suppunha · ter melhor 
acceitação do que o papel-moeda, qne se 
achava , devido ás emissões, já desacreditado, 
e cont ra as quaes levantava-se um grande 
cln.mor, como sendo a causa da crise fioan· 
cei ra e econqmica do palz. 

Agora. Sr .. Presidente, passarei ã segunda 
parte, a que se refere a. mà distribuição .dos 
bon.Ms. 
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Os primeiros pedidos de emprestimos par
tiram das duas pr·aças, onJe a febre de em
pr~zas foi maior·e onde as necessid<!-des eram 
maiores: S. Paulo e R10 de Janetro, e logo 
depoi3 vieram de outros Estados. 

Naturalmente, as empr-ezas do Rio de Ja
neiro tinbam da ser contempla-das ; em 
primeiro lojar, porque eram ellas que esta. 
beleciam relações mais directa.s com o banco 
fusionado, pelas relações que tinham antiga· 
mente com os bancos especia.lizftdos-o Banco 
da Republica e o Banco dos Estados Unidos do 
B=azil. 

·Além diato, foi aqui o centro desse gr!lnde 
movimento progressista, mas tambem desse 
grande desa.stt·e, que intimidava posterior· 
mente os grandes enthusiasias dessa período 
de alargamento do credito e das grandes 
emissões P"ra fomentar a vi\la nacional. 

O banco tinha necessidade, em virtude da 
lei que assim autorizava, de emprestar as 
companhias ou emprezas, que estivessem em 
condições de vhbilidade, e pelo regulamento 
appro .. ado pelo Governo. se apresentassem 
impregnad.'Ls de todos os viciosue organização 
e com os titulas de propriedade legitimados, 
de modo que as garantias podessem consti
tuir hypotheeas de p;·imeira inscripcão. 

Muitas vezes, senhores, uma empr-eza fazia 
a. sua p!'oposta para o emprestimo de bmws; 
avaliados os bens, davam para o emprestimo, 
nas condições do regulamento. de I par-a 2: 
a directoria resolvi."\, portanto,o emprestimo, 
porque o pedido ca.bia. nas torças das garan
tias e, si não cabia, communic:\va ás dit•e
ctorias das companhias ou aos pretendentes, 
afim de modificarem os seus pedidos de ac
eordo co;n as gar.mtia.s offerecidas. 

Mas entre o tr.1balho de reconhece!" o 
qua-ntum a emprestar, as g,1rantias a dar e 
outras condições, quaes as de se apresentar á 
empreza. impregnada de todos os vicias de 
organização, e com os titulas de propriedade 
legalizados, de maneira que as g·arantias pO· 
dessem constituir hypothecas de 1• inseri peão, 
levava-se um longo tempo, e mais de uma vez 
com constantes reeal.citrações, porque só tor
nava-se effectivo pela directoria um anno ou 
mais o emprestimo votado. 

Mas era a directoria do banco a respon
savel por essa demora ~ Tinha ella a culpa 
de que, ás vezes, quando a companhia ia re· 
caber o quantttm do emprestimo, jâ. os seus 
compromissos se tivessem avolumado mais e 
as di1ficuldades fossem maiores 1 

Cumpre notar que a escriptura não se la· 
vrava, sem que as companhias 110r uma nova 
proposta declarassem positivamente que o 
emprestímo lhes con-vinha e estava em con· 
diçoes de servir ao movimento industrial. 

Eis ahi. senhore;, por que se levantavam 
grandes clamo:•es contra a directoria do B~nco 
da Republica. 

Eu cltar,li duas empreZ<\S que boje desap
pareceram por liquidação forçada: S. Lazaro 
e S. SBbastião; dous grupos notaveis de fa· 
bricas, importautissimas e de grande mere· 
cimento. 

O banco tinha necessidade, tinh:t eonve
dencin de fuzer emprestimo a essas com· 
panhia.s. 

Dopois de longo e demorado estudo, poude 
chegar a. um resulta~o fazendo o empres· 
timo, a uma de 4.175:000$ e a outra de 
5.280:000$000. 

Mas, seohores, esta.s duas companhiM sof
friam d<t opinião publica severas censuras. 

A chim ica das incorporações e outros eoban
jamentos tizel'am com que se dissesse que as 
duas empreza.s não podiam merecer o em· 
prestimo em bon«s, e refiro-me a. isto por 
que correu na imprensa. e eu tive necessi
dade de intm•vir como vice-presidente do 
banco. 

As accusações eram ião severas contra 
essas duas emprozas que o Presidente da 
Republica, o Sr. Marecl!al Floriano Peixoto, 
por mais de uma vez, perguntara á. directoría 
do banco si achava que essas duas compa.· 
nhias estavam em condições de merecer o 
emprestimo. 

Só depois, isso eu digo para honra do Ma
rechal Floriano Peixoto, foi só depois que o 
vice-presidente do banco e o seu collega re
presentante do Gove~no, o Sr. Dr. Getulio 
das Neves, se haviam apresentado a S. Ex., 
para demonstrar com calculas seguros que o 
emprestimo ás companhias S. Lazaro e São 
Seb~stião traziam uma grande vantagem 
para o Banco da Republica, foi que S. Ex:. 
mostrou-se cordato e deixou que a directoria. 
prncedesse com clevido criterio. 

Seohores, eu posso hoje dizer, porque essas 
companhias estão liquidadas : o Banco da. 
Republica garaniia-se vantajosamente, por· 
que, ao passo que dava 4.000:000$ em 
õom•s recebia. em garantia 8 000: OCO$ em va· 
lores de propriedades e ainda ma.is ga.ran· 
tia de conta corrente com outro titulo, ex
cluídos os outros valores que passaram para 
chirographa.rios. 

Direi mais, que uma importantíssima em
preza de um Estado do norte pretendeu um 
emprestirno grande; estudados os rGcursos de 
que podia dispor para ga.rantil·o, o banco 
julgou que não podia fazer o emprestimo pe
dido. De estudo em estudo, de ex:ame em 
exame, 12 ve:~;es durante o meu tempo a pro· 
posta desta companhia subiu á díscms,:ã.o da. 
directoria; 12 vezes, apeza.r do esforço, apeza.r 
da boa. vonta.de,apezar das sympathias,a.pezar 
de muitos títulos que ella tivesse para me· 
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recet• a. no>sa boa vontade, não. foi possível 
fazer ? emprestimo, porque as garantia;; 
oirerectúas es~a.pava.m ao qwtntt!m a em
prestar e esse q<rantwn não podia absoluta
mente servir de capital d.e mov1mento e ao 
mesmo tempo para afastar outros credores 
que lhe embaraçavam o. vidE~.. 

Eis como a directoria. do Banco da Repu
biica empregou mal os boraes. Depois do at
tender !t boa parte das propostas das empre
zas iodustriaes. a directoria passou a. atten
der ãs propostas da lavoura e e.ta Casa sabe 
que muitos fazeildeiroa obtiveram alli os 
emprestimos pedidos, nas condições legiti
mas de suas propriedades e com vantagem 
para libertar-se de outras dividas mais one
rosas e :para desenvol•er a sua industrin., 
couforme as conveniencias de occasião. 

Não tenho recaio de dizer que os empres· 
timos feitos á lavoura, pareciam, naquella 
occasião, perfeitamente garantidos e si, logo 
no começo das operaçõt>s, as avaliações 
sobre predios agrícolas de S. Paulo a.ppa
reciam, segundo a. corrente da opinião do
minante, naquelle Estado, com preços um 
tanto exsgger-ados, logo depois, pur e,;ig:m
cia. da directoria, estus avaliações baixavam 
extrao1·dinariamente e esta mesma ainda. 
col'tava, PQr seu criterio · proprio nos rela
tarias dos seus delegados,eucarregados dessas 
com missões. 

Parecia, port(lnto, que esses emprestimos 
estavam perfeitamente garantidos. . 

Devo acreditar que, passado este mo
mento de crise aguda, que, deixando-Ee ao 
lavrador mais tranquiliàade de espirito •. , 

O SR. ALFREDo ELus-Apoiado. 

0 SR. RANGEL PESTANA.- .•• para refiectir 
sobre suas condições, para. procurar um novo 
caminho, que o leve a ::alvação, creio que a. 
liqmdaçno dessa. carteira., no tocade ao em
prestimo agrícola., não será de grande pre
juizo. 

Senhores, eu sinto ainda os echos dos cla
mores, das injurias a das injustiças, que. per
corriam o espaço, 1~ róra e que echoavam nas 
abobadas desta Casa; mas quero esquecer tudo 
isso, para só me lembrar de que a reJLlxão, o 
estudo mais detido, a comprehensã.o mais 
exacta das diffi.culdad~s daquelle momento, 
devem ter mudado a opinião de muitos, que 
achar-se-hão nas condições de fazer· justiça 
áqnelles que desempenharam a commissão 
de distribuir o emprestimo de bonus. 

Peço licença á Camara para. citar um facto, 
que demonstra. o zelo, a dedicação, com que 
nós p;:oocurava.mos servir, não só ao paiz, 
como ao estabelecimento de credito que nos 
estava. confiado, como 11 no5sa propria digni
dade. 

Nos primeiros tempos, a directoria. do 
Banco f<tzia. sessões de 3 horas dt\ tarde até 
ás G e tle 8 horas até lltora da madrugada. 

Durante o dia tínhamos o trabalho fati
i;ante de assigaar os bonus e as notas do 
novo Banco.de despachar propostas, 'l,Ue che
garl!.m a subir a cerca de 5.000 e de receber 
as partas interessadas, ouvindo-lhes as ex:pli· 
(açõe~. propondo-lhes as moõif\ca~ões e pro· 
cmando por todos os meios, os mais delicados, 
chegar a um accordo para satisfação de nosso:s 
desejos em c um primen to do devt>r. 

E eu já vos disse que o presidente do Banco 
da. Republica talvez deve8se a sua morte 
mais rapida á. dedicação com que serviu 
áquella casa, porque não era possível que um 
l.l11mem de sua. idade, com o espírito já fati
gado pelo trabalho e serviços a causa da. 
pa~ria, collocado na.que!la situação com a re
sponsu.bllidarle gravi~sima que elle tomou de· 
pois de granrle11 lutas com os proprios amigos 
para ubt·lgnl·os (I o.cceíta.r a. fostto, não era 
I)Ossivcl .,ue um homem n-estas condições pu
desse u.trave~sar longos mezes com trabalho 
futige.ute como esse, e majs do que isso, com 
as apprchensões tliarías do estado da praça, 
da 1'<-'IJCrcussilo que podia ir ter ãquel!a casa. 

Pois bem ; nt~-de. disso se levou em conta, 
no.ds. di~:~o e~rviu de elemento para a justiça. 
na uprcc!t1çtio de nossos actos, e, depois de 
S. Ex .. o vicCJ·pre~idente entrou sm exer
cício na pre:lidencia, continuando ainda a ser 
alvo llos tnl\IONS desaforos, das maiores of
fensas o rlas maiores ínjustícas. E porque? 

Porque era republicano, que tinha sido 
envh\!lO para. a.quella casa. como guarda dos 
grantles rntoresses da Republica.. 

Entretantll, elle allí era espirito eminente
mente cr·nciliador, recto, fazendo justica a. 
todos, muitas vezes deixando de servir aos 
seus correi igionarios que não se a preserita.
va.m com vropostas em condições perfei1a
mente a.cce1taveil!,para que não lhe t~.ltas.l!e a 
autoridade preeisa para. regeitar as preten
sõeB de muitos outros. 

E com essa c<mducta cordata., recfa e con
ciliadora., o presidente do Banco da Repu
blica poude ccnseguir a estima de seus com
panheiros e manter illesa a. sua autoridade 
como primeiro representante do ·Governo 
na.quelle importante estabt3lecimento, 

Os Ministros iln. Fazenda que serviram com 
o marechal Floriano sabem que· o 11residente 
do Banco da Republica foi de uma lealdade 
ioexcedivel; tanto quanto a cortezía 1he 
permittia, tanto quanto os sentimentos de 
justiça. lhe aconselhavam, levava ao Go• 
verno toda.s as informações precisas e acs 
seus collegas todas as ordens e as adver
tencia.s delicadas e bondosas. 

Para que se mantivesse perfeito accordo 
(.lOtre o Banao e o Governo, os Ministros da 
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Fazenda tinham diariamente um boletim que 
lhes demonstrava o moYirnento do Banco, 
todas as operações feitas, o est[ldO ela caixa, 
os valores que entravam. E muitas vezes 
eu tive occasião de chamar a attenção t!e 
SS. EEx:. para um ponto que me parecia 
importante. 

Ao passo que se operava o movimento 
de retracção das contas correntes, crescia. o 
numero de lettras ao portador, destas peque
nas lettras que ac(}usavam as economias dos 
traba.lbadores , daquelles qu!3 vivem do suor 
de seu trabalho diario, daquelles que tinham 
motivo pa.ra confia.r mais naquelle estabele
cimento que possuía a seu favor o apoio do 
Governo. 

Mais de uma yez chamei a. attençüo .Ias 
Srs. Ministros, mostrando que, ao pa.s>o que 
se dava o 1Jhenomeno da ret!rada dos grandes 
capitaes, determinado por condições especiaes 
do momento coroo o do movimento da praça 
em relação ás operações do café, o numero 
de pequenas lettras ao pertador crescia. ~ 

Quando era maior o perigo. quando as 
nossas a,ppreheusõeg se tornaram mais 
serias, eu indicava a S. Ex. um ponto se
guro quedemonstrava a confiançapopu1ar, e 
era este: a proporr;ão que as lettras se -ven
ciam, ellas eram reformadas, e poucas som· 
mas sahiam do producto dessas let tras. 

Mas, Senhores, ainda via-se perfeitamente 
que a confiança se tinha restabelecido, por
que o banco que se fundira em condiç-ões 
que eu não posso expôr á. Camara, porque 
seria nrriscar o meu criterio, desmerecer 
da confiança com que me honraram o Go
verno e os meus companheiros da directoria, 
porque o Banco fusionado que começou 
as suas operações com caixas muito baixas, 
foi pouco a pouco "Vendo a sua caixa subir, 
e em 1893, o Sr. Getulio das Neves, no seu 
relataria, fechava o primeiro trimestre com 
uma caixa de 18.000:000$, e o segundo 
com a de 17.400:000$000. · 

No relatorio seguinte eu annunciava aos 
accionistas que a caixa uo primeiro semestre 
tinha sido fechada com 21.000:000$ e no 
segundo com 35.000:000$000. 

E, senhores, e$ta marcha foi sempre accen
dente. 

Quando deixei a gerencia daquelle esta
belecimento as caixas, nos ultimas dias, fecha
ram com cerca de 50.000:000$GOO! 

Cúmo se operava tudo isto, senhores, si 
não era pela confiança, si não era pelo con
curso de capitaes, si não era pelo auxilio 
que o Banco tinha prestado, e fomentado ás 
industrias ; como ~a explica tudo isto ? Se
nhores, quando em certa occasi~io se notou, 
como no ultimo anno da minha gerencia, que 
a somrna das caixas de todos os bancos 
estrangeiros era immensamente inferior a 

somma das caixns dos bancos naciona.es, 
cstanuo o da Republica sempre na frente, com 
uma grande superioridade ~ 

Entretanto, posteriormente a situação 
mudou. Aquelles que acompanham o movi· 
menta commercial e a "Vida bancaria sabem 
perfeitamente que a situação foi bem diversa 
de então para cá ; ao passo que as sommas 
das caixas de todos os bancos nacionaes 
desciam progressivamente, as sommas das 
caixas dos bancos e>tre.ngeiros subiam extra
ordinariamente. (Apoiados.) 

Senhores, eu esta.-a no dever de dizer 
estas cousas à Camara para contestar as pro
posições tão cathegoricas, tão absoiutas do 
honrado relator no Orçamento da Fazenda., 
pois, S. Ex. declarou que os bonus não trou
neram grandes beneficios para o paiz, que a. 
sua emissão não exerceu infiuencia economí
ca e finDnceira e que a distr ibuição dos mes
mos não fôra bem feita. 

Resta-me ainda examinar essa distribui
ção, que nesta Casa se declarou condemnavel 
por não ter sido igull.l para todos os E:stu.dos 
da Republica. 

Eu já disse que os dous pontos onde a agi· 
tação se tornou maior ,onde a febre agudíssima 
:perturbou a vida nacional !oram-Rio de Ja
neiro e S. Paulo. 

Naturalmente, portanto, para estes pontos 
os auxilios deviam ser mais largos e abun
dantes; para os outros Estados os pedidos 
eram poucos, como para Pernambuco e Mara
nhão, e o propl'io grande Estado da Bahia. 
te.-e pequenos pedidos; 

Tres Estados da Republica que já nos ulti· 
mos tempos de minha gerencia fizeram pe· 
quenos pedidos de bonus, mas achavam-se em 
condições quasi impossíveis de realizar estas 
operações, porque estavam sob a. acção da 
revolta-Rio Grande, Paraná e Santa Catha
rina. Cs outros, si não obtiveram emprcsti· 
mos, foi porque não quizeram. · 

Depois do Districto Federal, os Estados mais 
favorecidos foram S. Paulo, Minas, Rio de 
Janeiro, Pernambuco e Maranhão. Minas 
muito poucas fabricas e alguns pedidos para 
a lavoura., que foram concedidos nas condi· 
ções legaes; Rio de Janeiro nas mesmas cOn· 
dições, sendo a. maior parte para auxilios â. 
lavoura. 

Não sei, portanto, senhores, como a dis
tri!Juição dos emprestimos de bonus poàe
ria merecer tão graves censuras, como me· 
rec.eu dssta. Casa e que parece renovarem
se agora. 

Quanto a mim, como pl'esidente daquelle 
estabelecimento, tenho consciencia de que 
cumpri o meu dever, e que de fa.::to cumpl'i o 
meu dever tive a satisfação de ouvir do Go
verno pala.-ras de louvor e dos represen· 
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tantes da. praça. palavras de sympathia e até zada.s por occastão rlacmissiio dos bonus, estão 
de agradecimento. entretanto sendo transferidas para o domínio 

Resta-me dizer, seobores,que, defenrlendo da. Unilo por somme.s fubulo•as. 
a minhe. arlmínistraçii.o no Banco de. Repu- O nobre Deputado, que foi presidente do 
bl!ca., eu pc.sso atnrmar que cumpri a missão Banco da Republica, declarou que esse esta
de que estava incumbido-zelar os grandes belecimento cercou-se de ga.ra.ntia.s para. fazer 
interesses da Republica ; e zelei-os perf~ita- a concessão dos emprestimos; e, si assim foi, 
mente, zelei-os a conteilto daquelle qne me não se póde explicar como de taes operações 
nomeou, zelei-os com appl'\us?s da. praç ~ e nã.o possa. o Thesouro auferir vantagem al
com o concurso de meus c .mpa.nbeiros. guma, uma vez que assumiu a responsabili-

Si pudesse nppella.r para o futuro faria dade desses bilhetes, trocando-os por nota"S da . 
apenas um uníco voto: quando t erminassem os União. · 
meus dias, junto do tumulo sombrio e triste, A Cama.eanã.o ignora que os recursos dessa. 
meus filhos pudessem dizer-:-morreu pobre origem são destinados, em virtude da lei 
e cumpriu o seu dever. (Muito bem ; m"ito n. 427, de 1896. e da ultima que creou os 
bem. O orador é Cllmprimentado .) fundos de re~~ga.te de garantia, ao dm especial 
~mparecem mais os Srs. Urhano Santos' ds valorizar o· pa.p3l-moeda. Entretanto, o 

/ Jullo de Mello, Amorim Figueira. Viveiros' que se vê da. lei da Receita. é que o producto 
Thomaz Accloly,Josó Avelino, Udefonso Lima' de!sa. divida e mais a cobrança de toda a di

. João Lopes, Augu. t o Severo, Eloy de Souza.' vida activa. a-penas figuram com a paroella 
Herculano Bandeira, C02!bo Cmtra., Mala.· de 600:000$000 • quando sómente os 4 •f o 
quia.s Gonçalves, José Mariano, Martins Ju· sobre os 80.000:00()$000 devem montar a 
nior, cornelio da FonseCA, Moreira Alves. 3.~00:000$000. · 
Arthnr Peixoto, Neiva, Castro Rebello, Mil· A Ca.mara. precisava igualmente l$&ber as 
ton, Tosta, Francisco Sodré, Tolentino dos sommas que o banco emprestou pelas proprie
Santos, Eduardo Ramos, Marcolino Moura, dades das extincta.s companhias de S • L azaro 

ld. L t J " M rt· x · d e S. Sebastião, propriedades que aca.ba.m de 
Ga mo- ore o, 08" u mho, a.Vler a ser adquirida.s pelo Governo, por quantias 
Silveira., Osca.r Godoy, Irineu Machado, AI- muito superiores ás"avali~~'ões feitas por oc-
cinno Guanabara, Sà. Freire, Raul Barroso, ->~ 
Belisar io de Souza, Ma.yríok, Calogera.s, José casião dos empreatimos. 
Bonifacio , Gonçalves Ramos, La.mouoier Go- Foram estes os pontos sobre os quaes o ora
dofredo, Cupertino tle Siqueira, Augusto Cle- dor e o nobre Deputado Sr. Galeão Oa.rvalhal 
mentino, Art hur Torres, Bueno de Audra.da, pediram repatidas iniormaçõe::;, quo não foram: 
Luca.s de Barros, E•lrnundo da. Fonseca, Fran- ministra.da.s pelo relator do projecto nem tam
cisco Glicerio, Ovidio Abrantes. CaL'acciolo, pouco pelo nobre Depnta.do, Sr. Rangel Pes
La.uro Müller, Pedro Ferreira, Marçal Esco. tana. • 
bar, Victorino Monteiro e Rlvadavia. Corrêa.. Passa o· orador a tomar em considera.ç~ o 

discurso-do nobre relator do Orçamento; em 
. Continúa. a. 3•discu:so;ão do projecto n.l44 B, que respondeu ás dltrereotes objecções levan.
de 1899, com o parecer sobre us emenda.s otfe- tad.as contra o projecto. O resumo do discurso 
recidas para 3• discussão do projecto n. 141, é tão laconieo que uão lhe permitte dar maior 
deste anuo, que fixa. a despez~ do _Ministerio desenvolvimento á refutação e apenas t ra.tarâ. 
da Fazenda -para. 1000. das questões que vê formuladas no referido 

1·esumo. 
O Sr. Presidcnro- Tem a. pa.lavm Declarou o nobre Deputado queosjuros das 

\.'
o Sr. Luiz Adol~ho-. p.polices de 1889 não foram comtemplados no 

orçamento , porque o Sr. Ministro da Fazenda. 
• .. ) o sr. Luiz Adolpbo cha.ma a. havia realizado uma feliz operaçãofi.naoceira., 

attenção da Ca.mara para o discurso do nobre em virtude da. qnal taes juros nã.o serão pa-
Deputado Sr. R&n~el Pestana, cujas e xplica- gos . 
Q(ies veem trazer a. convicção da desnecessi- O orado!' não pt'!e em duvida a affirmação 
dadeda mcdidt\ lembrada pela. emenda no re· do relator, mas. deve observar que o relatorio 
lator do Orçamento da Fazenda, concernente da. Fã~nda não traz referencia alguma· a essa 
á liquidação das di vidas dos bancos para com brilhante operaçã.o; e, pelo cont.Ta.rio, a divida. 
o Tbes<TUro. O pa.negyrico de sua. a.· I ministra· do emprestimo de 1889 figura na tabella 
ção, na{iuelle estabelecimento, não dispensa a. n. 8 com um total de 18.350:000$000 que , 
Ca.ma.ra. de exigir outras informações de que comi:\ e sabido, erll. a. somma anteriormente 
carece para saber o valor real das propric· em circulação. 
dades que, adquiridas pelo Banco da Repu· Si . houve alguma operação; cujo resultado 
blica, po1• preços relativamente modicos e foi a eliminação dessa. divida, é claro qli.e o 
-vantajo:scs em virtude du::; bypotllecas rea.li- Con gresso deveria ser o primeiro a ser ín-

Camat a Y. VI 39 
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formado e a conhecer a.s condições em que ~ingu~m mn.ís pe11indo n palavra, é encer~ _, / 
tal operação se realizou. ra<la. a di~cussão e adiacln a votação. // 

Tauto mais estranha.vel é o ~il~.ncio do 
Governo, quanto o proprio Sr. Ministro da 
FMenda. e o primeiro a revelar uma outra. 
opera.ção in-{ief"i, isto é, que não efl'ectuou 
ainda-a do resgate de 18:000$ das a.polices 
de 1897, cujos resgate~, devendo ter logar 
neste exercício e nos subsequentes, são en
tretanto mencionados no relatorio como já. 
re::.Hzados ! 

SEGU.'lDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada a continuação da. 2• àiscussão 
do projecto n. 171 A, de 1899, com parecer 
sobre as emendas otrerecida.s para 2• discussão 
do projecto n. 171, deste anno, fixando a 
despeza. do Ministerio da JustiçcJ. e Negocias 
Interiores para o exercício de 1900. Não tinha. portanto, razão o illustrado 

Deputado p~lo Pa.râ. quando attribuiu n. aze-
dume as qUBStões ventiladas pelo orador O Sr. Rangel Pestana-Hontem 
aobre 0 Orçu,mento da Fazenda o orndor eu havia demonstrado. em um rapido biS· 
tem a tê procurado separar as questões finan- torico, que a idéa de federação vinha se for
ceiras e de auminlstração das questões pro- manJo até o período da proclamação da. 
priamente politiC'aS, reservando-se nestas 0 H.epublica ; mostrei que o acto addicional foi 
direito de apreciar 0 procedimento do Mi- uma conquista fe,lerativa, assim como o 
nistro da Fazenda com o criterio e 0 senti- Codigo do processo, não obstnnta a lei de in· 
mento que 0 seu dever de representante de terpt•etação do acto e.ddicional e a. de 3 de 
Matto-Orosso )be dictar. dezembro (le 1841. Mas, posteriormente a as-

Não procedem igualmente as cbservaçõe~ piração descentralizadora reapparec:a e to
do relator no tocante áautorização para 0 ta· mava vulto até aformacão do partido repu
brico, no estrangeiro, de eotampilhas dos im· blicano, precedido pelo esforço de urn taleuto 
postos dt~ consumo, A razão pela qual 0 libel'a.l, o Dr. Aureliano Candido Tavares 
orador sempre advogou a cunh:tgem, no Bastos, cujo livro, a Provincia, rodia ser 
estrangeiro, da. moeda de nickel foi baseada considerado um prog1·amma de partido. 
na inc;~pacida.de do nosso estabelecimento Mostrei, depois. nas proximidades da pro
monetario para produzir na. proporção ex:- clama.çã.o da Republica, que o movimento li· 
igida pela. neceESidade da circulação. beral, que se formara no sentido da federa-

Tal razão não exist!3 para o fabrico das ção, podia ter fechado a porta ao partido re
estampilhas, pois que existem entre nós nada publicano assim como, si em 1869, começo de 
menos de dous estabelecimentos-a Casa da 1870, o partido liberal tivesse adaptado como 
Moeda e a Imprensa Nacional, fJerfeita.mente programma o que lhe offet·ecia o Dr; Tavares 
montados e apparelbados de machinas cus· Bastos. 
tosas e de material apropriado, que .ficariam Mais tarde ainda, na reunião em que se 
desaproveitados com esta medida. tratou de fazer com que o partido liberal 

Analysa o orador tc~mbem o eonvenio adua- adopdasse o programma, francamente des
neiro celebn1do pelo Ministro da. Fazenda centra.lizador, a tocar ás raias da federação, 
com a Governo do Rio Grande do Sul e a ainda se teri(l. cortado o movimento repu
reinstll.llação da Albndega. de Porto Alegre- blicano, si essa idéa fosse·"Victoriosa e tradu
duas medidas prejudictacs ã. União e inteira- zida em lei do,paiz. 
mente contrarias ao prograrnma de ecunomias A propag-anda ·republicana veiu sempre 
tão preconisado pelo Governo. feita sob a fórrna republicana federativa. 

Pensa o orador que es5as duas medidas Mostrei assim que o honrado Deputado pela 
foram menos dictadas por consider~ções de Bahia não tinha razão, quaudo manifestou 
conveuiencia publica do que por motivos de receio de que a União não se pudesse manter 
outra ordem, inspirados no reconhecimento por muito tempo dentro dos largos moldes 
de vido pelo Ministro da. Fazenda á bancada da Constituição de 24 de fevereiro. 
rio-grandense, cujll. posição saliente. nesta S. Ex. passou a especificar diversas ques
Casa e no Senado muito secundá.ra ~Ú.elle tões, que o amedrontam no tocante á. im
Ministro no attentado praticado contra a possibilidade de permanecermos por mais 
autonomia. do Estado de Matto Grosso. tempo sem a revieão constitucional: a elas-

Os descendent~s dos farrapos e dos heróes sit1cação das rendas, a justiça estadual, a ar
de_ Pi'l'atinim não se dedigoaram c!e prestar ganização dos municípios e outras questões 
mao forte ao poderoso Ministro i! a Fazenda I incidBntes, taes como a liberdade profissional 
para garrotear as liberdades ào povo matto- e a JibBr<iade de ensino, nas quaes S. Er., 
grossense. em detalhe, tocou. 

Jacob v~ndendo a Esaú por um prat~ de 

1 

Não correspondGria ao desejo da Camara, 
.Jent~lhas nao te~ia um simile mais perfeito. e.atrron~aria mesmo a. disposição do sBu_es
(Mtnto lle•n; m e<1to bem.) . pu·1t0, s1 entrasse no detalh~ üessas questoes, 
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N•io me parece proceden te o raciociaio t!o 
honrado Deputallo pela. Babi:J. quanto ã. cl"s
sificação de rendas. 

Creio que podemos ainda viver, por 
muito tempo, sem a revisão da Constituição . 
Basta, senhoras, que os Estados se contentem 
com os recursos que te em e q uc não procurem 
tirar novos da. importação; basta que a União, 
zelando dos seus proprios interesses • . -procure 
tornar effec~iva. a aJ·recadação das suas 
rend<IS, por leis especiaes. que definam per· 
feitamente a competenciu, para a cobranl(a 
de alguns impastos cumulativo~. 

Es.•m questao de r~ndas já vem ta.mbem de 
longe . Ao passo que as províncias se mani
festavam pela sua maior autonomia, jã. inva· 
diam a. esphera. <los poderes gernes no lan
ç.amento de impostos para as suas despeza.s e 
eram constantes as reclamações dos governos 
do Jmperio contra eua tendencia abusiva da,s 
assembhias provincíaes. Mais de uma. lei, 
mais de UllJil ordem do Thesouro procuravam 
conter as asserobléas n~Fse desvio. 

Portanto, d~.sde que Estado e União tenham 
a comprehen.iio e:x:acta do seu dever, relati· 
vamt>nte ao modo de formar as suas rendas e 
de attender é.s suas despe1a~. me parece que 
o que está. contido na Constituição de 24 rl.e 
fevereiro é sufficiente para., por mais algum 
tempo, nos guardarmos de revel-a. 

Estou em diametral opposição a S. Ex., 
quanto à questão d& justiça estadual. Não 
sei porque, Sr. Presidente, a justiça. ha de 
so:ffrer quando ministrada pol" funcciona.rios 
de nomeacão do governo dos Estados. NáQ sei 
porque a. interpreta.cão de nosso direito, que 
é unitario, ha de so:fl.'rer pela <tpplicação feita 
por esses funccionarlos . Por ventura, a ca.
pacidade exigid:;. para o exercício dessa. fun
ção não e a mesma. na União e no Estado 1 Os 
indi vidnos titulados para o exercicio da m~~o· 
gistratura não teem todos o mesmo curso c.!e 
direito, não teem todos os ;>Jesmos conheci· 
mentos pJ.ra a. applicação das regras da 
justiça 1 

Si o direito é um só, si o direit.Q é unitario, 
e elle que fôrma. o laço mais forte da. fe
deração e, portanto, que mantem a unida.de 
nacional. 

Acceito o que existe, mas devo confessar à 
Casa que o meu entlmsíasmo pela federação 
me levava a adaptar mesmo a sep:~racão do 
direito geral. O que está na Constituição 
garanto perfeitamente a unidade nacional e 
a attribuiçã.o concadida. aos :&>tados par~ uo
mea.r os seus rnagistra.tlos, para tazer as suas 
leis de processo nã o altet•a profundamente o 
principio da unidade nacional. 

O SR. GALEÃO CARVAr-HAL- Perante a 
sciencia, o proce,so deve andar sempre junto 
á lei substantiva . 

O Stt . RA:->OEI. Po:srA:->.\-Niio th·e temj'o 
p~ro~. Cazet· um estudo comparativo das leis 
processuaes dos Estados, mas presumo que 
nos pontos geraes todas cUas estão de ao
corda. 

Não ba, de certo, grondes alterações nas 
garantias para. a deresa. dos di1•eitos; não ha, 
de certo, grande mnditicação nas formas pro
cessuaes, porque os Estados se or.ganiza.t'am, 
tomando, uesse ponto, par~~< typo, a le~isla.cii.o 
que já existia, os pr~ceitos estabelecid~s pel:~s 
leis aater'iores. -

V. Ex:. sabe, Sr. Presidente, no interior do 
seu vasto ~tado, na. antiga. p rovíncia de 
Mtn~s, a d~ffic1;1lda.de que havia. ua adminis· 
trat;.U.o da JUSttça e quanto as formalidades 
processmtes afastavam, ús vezes, do;; tribu
naos aquelles que tinham necessidade de de
render os Si)US direitos. Era. portanto, na
tural qne a nova ordem de cousas crea.sse 
para a. magistra tum de cada. Estndo fór· 
mulas de processo menos dispendiosas e de 
mais facil execução. 

Neste pouto não sei po1·qne tambem a. uni
dade nacion.tl seja prejudicada ; não sei por· 
que a federação ~~ia sacrificada. 

Pt~.Iece-rue, portanto, que, uo tocante a. 
este a.sstlmpto, ainda não temos a. necessidade 
da rever a Constituição e convém de.ixe.r que 
os Estados executem as suas leis processuaos, 
para. que possamos f<•zer um &tur1o relacio
nado dessas leis, aftm de chegarmos á con
clusão de saber quaes os pontos geraes de 
contacto e qu<~es os pontos de divergencía. · 

Pa.rd mim, por emqu<lOto, as formalidades 
processuaes dos Estados são quasí as mesmas 
que ns ela União, as que encont1•avá.mos· na. 
antiga legislação do lmperio centralizado 

Outro ponto, de que se occupou o honrado 
Deputado pela Bahia, foi o da organitação 
dos municípios. · 

Parece a S. Ex. que a grande autonomia. · 
dada a essas circumscripcões dos Estados 
coatém tambem serios perigos. 

Não estou longe de concordar com S. Ex:. 
que a disposição constitucional, tirando dos 
j!;stados a competencia para. organizar os 
municípios, traçando-lhes. como estava no 
projecto aníerior, algumas normas tixas, 
deve tsr produzido serios embaraços á vida 
estadual. · 

os municípios reclamam cada vez mais 
autonomla, mais autoridade para a. adrriinis
tração dos negocios, que lhes ·são peculiares, 
e si isso ficasse como um direito, como uma 
exigencia. da~. gra.D:d;'S municfp.alidades, da
quall~s queJa traz1a.m UIJia tradicção de for· 
cas. de rtqueza, eu ilão teria muito que es· 
tranhar que assim fosse. . 

Mas o que tambem me causa a.lgumaappre
hensão, niio quanto ao perigo de desunião, 
mas quanto ás inconveniencias da. adulinis-
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tração estaâual, é qu:) J=equenos municípios, 
organizados sem recursos, mais por uma v::ti
da.de local, do que pelas grandes conveni,m· 
cias no seu proprio ser viço, estão crea.ndo 
ditfl.culdatles á formação da renda estadual e 
distribuição dos impostos. 

No Estado de S. Paulo, e eu peço licença 
aos illustres representa.otes deste Estado 
para fazer esta consideração, ha muitos dis· 
tricto.> de paz que se teem constituído em 
municípios sem as condições necessarias. 

D~bi a necessidade de numeroso pes~oal , 
correspondendo á. tendencia, que ainda predo
mina, das grandes despeza:!, e vaid'\de de 
emprebender se1·viços e:, portanto, a necessi· 
dade local de a.ugmentar impostos, que ag· 
gravam as difficuldades da. vida. dos munici
pes e compr omettem as rendas dos Estados. 

Si a. vida municipal corresse mais nos 
moldes das grandezas dos antigos municiplos, 
a autonomia. não traria. tantos inconve· 
nientes como deve trazer com os municípios 
novos, pequenos, quasi sem r ecursos, pro
vocando grandes despezas para. sustentar 
o peesoal e obras novas e aggravando, 
p ortanto, a. sorte dos municipcs com impos· 
tos novos ou com sobre taxas. 

Mas é preferível, por emquanto, deixar 
que a viria municipal ~e desenvolva nos 
moldes constitucionaes e do. competenaia 
especial dos Estados, para se verificar como 
cada um dellP-s se organiza e em que con· 
dições se organiza para bem do.> pl'oprios 
Estados. 

Relativamente aos outros ass.umptos men
cionados pelo nobre Depu tado r~la Bahia, 
alguns conteem realmente pontos de duvida 
e pedem um estudo mais serio pa.ra a sua 
appllca.ção. 

No tocante ao § 24 do art . 72, tratando 
(la liberdade profissior:a.l, eu acho que os 
termos da Constitllição são bam claros : o 
·que está alli é o que allí está; tudo o mais e 
interpretação sophistica para se rugir i~ dis
posição que se adaptou e da qual hoje se tem 
medo. (Apoiados.) 

Isto não é objecto-de duvida, não e artigo 
para ser interpretado ; a interpretação, para 
mim, é claríssima . 

Relativamente aos outros pontos a que 
· S. E:x:. se referiu, me parece que um pouco 
~ais de attenção pod~ levnr os Podern:> J.n

. gtslativos e Executivos ;t execução a mais 
.exa.cta da Coustituicão. 

Tenho, portanto, para mim que a idéa da 
revisão é prematura e, si a sua propagandn 

. cresl:lesse e mesmo um partido se organizasse 

. para tornai-a-e:ifectiva, eu não estranharia a. 
"disposição dos espíritos que para isso se 
·aggremiassem. 

Já. por varias vezes tenho me manifestado 
em favor da organização d~ partidos com 

idêas definidas, capazes de apaixonar os 
11omens que se aggremiem. 

Ainda. em março d()ste anno eu disse, em 
um jornal de S. Paulo, que duas bandeiras 
me parecem perfeitamente adaptaveis as ne· 
cessirlades de occasiã.o, que dous partidos se 
poderiam orgt\nizar a.ttendendo á. ccmvenien· 
cia. do momento: um com a bandeira revi
sionista e outro com a b::mdeíra da Consti
tuição de 24 de fevereiro .• 

E até observei que o partido que a.doptasse 
a. bandeira revisionista. teria. um campo mais 
vasto de acção, e que esta bandeira podia co
brir maior numero de adeptos, desde o espí
r ito um tanto rea.ccionar io, mas ada.ptavel á 
RApUblica, até o republicano historico, mas 
com tenuencias a modificar a. obra. de 24 de 
fevereiro. 

Mesmo o3 monarcbistas sympathicos à 
Republica, ou francamente hostis a ella, to· 
dos se poderia.m abrigar à. Bombra. da ban· 
dcira revisionista. 

Eu, que tenho prégado o regimen da dis
cussão, o regimeB da. liberdade, o regimen 
da opinião, não censuraria, não levantaria 
um clamor em nome da Republica, si por
ventura esse pa.rtido se organizasse, porque 
traria. beneficios à Constituição de 24 de fe· 
ver~iro; apenas entendo que os que se con
tentam com essa grande lei , que os que 
julgam que é preciso sustentar e defendei-a, 
deviam organizar·se .mais fortemente, com 
laços mais seguros de uniiio, afim de mante
rem esta obra que traàuz a. conquista de 15 
de novembro de 1889. 

Penso, portanto, Sr . Presidente, que , me 
pro1mnciando assim, não condemno a propa
ganda aununcil!.da pelo illustre Deputado 
pela. Bahia. . 

Si s. Ex. levasse para esse par tido o seu 
talento, a. sua. illustra.ção e o seu amor li 
RepubliC?., seria incontestavelmente um bom 
serviço prestado á causa republica.na, porque 
obrigar ia todne os outros ao estudo mais de
tido da Constituição, á. observancia mais leal 
das <mas disposições. 

Eu louvaria, pois, a. organização desse par
tiJo, porque elle viria trazer incontestavel
mente mais força. ao regimen republicano. 

Sr. Presidente, ao terminar a minha r e
sposta ás luminosas considerações do illustre 
Deputado pela Bahia, peço licença para ob
servar a S . Ex . que, si não o acompanhei no 
seu longo discurso, roi porque tive receio de 
desagradar a camara, tomaRdo um tempo 
que parece preciso para as d iscussões de ou· 
t ros orçamentos • 

Entr o agora especialmente no Orçamento 
do Minísterio do Interior. 

Uma questão vejo debat ida entre a.quelles 
que teem t omado a palavra. para discu tir 
este vrçamf:lnto - a da pa.s..<:agem dos esta lJe-
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lMimentos de ensino superiol' pat•a os Es
ta,dos. 

Tem-ss combatido essa •1isposj(iio como 
uma medida inconvenientissima e pt•eju i icial 
á formação do sentimento e <la mentalídads 
oaciooaes. Não me parece tambem justi· 
ficavel essa approhensã.o. 

Não se trata de impor aos Estados a pas· 
sagem dos estabelecimentos de ensíoo su· 
perior; trata-se apenas de !lonsultar sua. 
conveniencia de saber si elles acceitam 
estes estabelecim~ntos e si pQdem custeal-os. 

Dadas estas condições, eu não creio que o 
ensino superior venha a soft'['er muito, por
que os estabelecimentos de ensino sejam 
fiscalizados, cu~teados e mantidos pelos Ea
tados. 

Senhores, parece-me ver em todos estes re
ceios a falta. de comprehensií.o do regimen 
fede1•al. 

Entrátnos frunca.mente neste regimen, ado
ptt'Lmos a sm\ formacão pelos mol•les mais 
L'l.l'gos e muitos pot;Jtos de nossa. Constituição 
formam um typo novo. 

Leon Donnat, o escriptor que pretendeu 
consubstan()iar ns regras rla política experi• 
mental, estudando a Constituição Bra.zileira, 
diz que ella. é um typo moderno e que se 
afaBtou de outras congeneres, e acha. que 
esta nova fórma. Lle federação, adoptélda por 
mais um povo d<t America, cO!lstitue uma 
grande va11tagem para o estu<lo sociologico, 
pol.'que offerece alls e!pirítos emancipados um 
campo muito vasto para. o estudo comparado 
das instituições modernas. 

Léon Dounat tem razão; a. nossa. Consti
tuição separou-se em muitos pontos, mt ver
da-de, das outras constituições, como a. da 
Suissa, dos Estados Unidos e da Republica. 
Argentina, não fallando das monarchicas, 
que não offerecem nssumpto ou modelo para 
constituições republicana::;. 

Sou francamente pela. libc'.'dade do ensii!O, 
e assim me tenho sempre· pronunciado. 

Quizera que a. liberda.de fosse mais ampla, 
quanto mais alto fosse o grao do ensino. 
Admittiria. que a escola primaria., para for
mação do caracter do individuo, estivesse sob 
a acção governamental, atlm de dar-lhe uma 
educação de accordo com o sentimento da 
nacionalidade. Mas, a proporção que o espi· 
rito humano se eleva às mais altas con· 
cepções, parece-me que maior liberdade deve 
-ser concedida, e a intervenção ó:o Estado, 
coa rctando. esta li berda.de, produz um ma.l, 
afastando os que não se prendem a certas 
moda.lidaries do ensino official e os que :pro· 
curam afilrmar as manifestações .da sua indi· 
vidualidarle. 

Preferiria, pois, o ensino livre, desde o 
gráo secundaria ate o superior ; preferiria 
que se permittisse que as associaçõ~s se 

organizassem para dar o <m.~ino supel'i?r, de· 
baixo d<t J'órm;\ que lhe pa.rcces8e mal> mo· 
derna, mai~ compatível com o desenvolvJ. 
meJtto do espírito llllmano, e que e.e meamas 
as~oeia.ções se organizas>em para as grandes 
investigações scientitlcas, que nã.opodem flcar 
no quadro estreito das eseolas governa.
mentaes. 

Mas, senhorlls, si esta é minha. theoria, 
collocado na posiç<lo de homem publico, estu· 
dando as condições sociaes do momento, apre· 
ciaudo mesmo exaetamente o modo por que 
se desenvolve a vida nacional, prescrutando 
os sentimentos que a dominam, confesso que 
tenho receios de entrar no pleno regimen de 
liberd:1le d~ ensino. 

Noto, senhores, qu·J o esnirito liberal 
ainda nã.o sabe cror~r as grandes instituições 
pa.ra o aperfeiçoamento do homem ; noto 
que n phílantropia não se alarga de modo a. 
ütvoreller os estabecimentos tle ecsino. Ao 
pnsso que vejo os estt\belecímentos pios re
ceberem constnnterr.ento grandes sommas, 
lhll seram leg>tdas em testamentos verbas 
avultadas, a o espírito religioso crear in· 
stítuições de caridade e de educação, noto 
com ~riswza. que os estabelecimentos de 
ínetrucção publica não re~eoem auxílio dos 
homens ricos, daquelles que podem distribuiL' 
os capitaes que te~m accumulado ou her
dado. 

Si estt é a verdade, si a disposição de espiw 
rito dos brazi!eiros ainua. os leva. maia para 
:ts obras de caridade do que p~ra. as obras 
de educação e do ensino, eu dt:vido que o 
regimen da. liberdade possa. se manter com 
grande vantagem para. a nossa. nacior.a.w 
lidade. ·. 

NMtas condições, opinari& que os grandes 
estabelecimentos de iastrucção publica pas• 
sasoem a. reger-se por si com a dotação dos . 
"'overnos dos Est:~dos ou da União, mas diri
gidos fóra da acçã.o governamental. 

Dada. esta condição ds. liberdade de admi· 
nistração com a dotaoão dos Estados ou da 
União, seriu. de necessidade que a vida destas 
instituições fosse. fiscalizada, para. s~ conhe· 
cer si o ensino é ministrado na.s condiÇÕes de 
merecer esse apoio. Fóra dahi tenho medo 
que o abandono do ensino superior, o das 
grandes faculilades_, seja um mal e que es~s, 
estabelecimentos calam em franca decadencm 
ou tenham de entrar em nma. ordem de idéas . 
prej udiciaes á. tiberdade e a prosperidade das 
sociedades modernas. 

Senhores, eu jâ. disse nesta Casa que tenho 
prégJ.do ~empre o regimen da. opinião, da. 
liberdade e da discussão. 

Nã.o' me v.rreceio da discussão e ·acceito·a. 
franc~mente, como o .meio possível para llr· 
mar de. uma vez a. liberdade n:1 Republica • .. : 
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Dado, porém, este regimen, duvido que, sem 
o prestigio que o Governo deve ter para man
tel-o, possamos luctar com uma onda quo 
nos vae assoberbi\ndo. 

Dltvido, Slmhor(>~. qne pcs~nmos fug\t' á 
absorpção no clerioa lisn:o, tomanrlo conta 
do ensino nacion;~l. 

Note a Cama.ra. que J1iio nego ils diver· 
saa profissões religiosas o direito <l<l ensinar, 
e de ensinar com liberdado, mas o quo 
quero é que o seu ensino seja dado nas con· 
dições e&peciaes do seu ministerio, que a SO· 
ciednde brazileira, de accordo com a sua Con· 
stituição, de accordo com o espirito moderno 
tenha a. cautella de resguardar-se dessa ab· 
sot•pção. 

V. Ex. deve ter notado que, si a Repu
blica ainita. dá. au~ilíos a estabelecimentos 
de caracter r eligioso, o sentimento nacional 
concorre v&.ntajo~amente para. a manutenção 
delles, com todos os recuvsos de sua pro
tecção e de seu obulo caritativo. 

Essa disposição me parece annunciar um 
perigc. 

Por emquanto sou propenso á fiscalizaç-ão 
do Estado sobre os estabelecimentos de en· 
sino, si esles tiverem de constituir urna. vida 
aparte, apenas com a dotação. 

Si se trata de passagem dos cursos supe· 
riores das actuaes faculdades para os Esta
dos. me parece isto apenas 11ma questão de 
interesse local em que só os Estados são 
juizes. 

.Mas, si aquelle receio é grande da minha 
parte não fujo, entretanto, de aconselhar 
aos meu s concidadãos o regimen frauco da 
liberdade de ensino secunda rio. d$ liberdal e 
de ensino supet·ior, ma~ sob a fiséalização do 
Estado. O Estado nã.o podeJ~i. determimw, no 
seu programrua., eosiuo algum especia l ; dei· 
xará. que as Faculdades se organizem dentro 
de um plano geral. 

Nós temos visto constantemente o Governo 
formando banca11, determinando program
mas, alterando reformas de ensino, que teem, 
em um longo espaço de tempo, trazido gran
des inconvenientes. 

Cada reforma, em -vez de trazer um estado 
melhor, traz relativamente um pcior e a 
Casa sabe que a instrucção publica. hoje se 
resente extraordinariamente de grandes ma
les, apezar da acção do Governo. 

Seria,portanto,pl'eferivel deixar que os esta. 
belecimentos se organizassem e ministrassem 

;;- o ensino livremente, devendo o Governo, 
como ponto de transição, apenas estabelecer 
os typos do ensino secundaria, como é o do 

\·· Gymnasio Nacional, e do ensino superior, 
\ · como é o ministrado nas faculdades, afim 
·· de serem imitados, respeita\la a coocur
;_-, rencia . 

E' este o regimen que me parece mais 
conveniente. 

Senhores, ha poucos anno~ eu sustenta.va no 
Senado um pi'Oj~cto mais ou meuos ness!A 
condições, o qual P<~~son nes~n. CaSB::. mas m~o 
tave s~JJc~tiio, dando ao lnst1tnto h.o~lie. au
torização p;ua funccionnr e para conced!lr 
diplomas, a.~sim como a todos os o~t!os que 
se organlz;tssem nas mesmas cond1çues, SU• 
jeitos á fiscalização .do Governo. . 

Posterior·m,1nte vt que se estabelecia. o re
<>im.eo dos exames (\e madureza; mas, a 
í'ucta que tem havido para manter essa sys
tema. tem sido grande e as concessões de 
exames parcell<tdos vão se este11dendo de a~no 
a aono e parece-me que nunca chegaremos 
ao regimen d~se exame. 

o Sn.. BtJE:-<o nE ANDRA.t>A-Si V. Ex. co
nhecesse a disposição, uão seria. injusto , 

A disposi<·ão é esta: Não póde oioguem 
mai& começar por exames parcellados ; 
porém, :v1uelles que já os começaram , pode
rão term!nal·os. 

o SR.. RANGEL PE>Tt.NA - Perfeitamente ; 
estou de accordo com esta rlisposiçi1o, ma~ o 
meu receio é que, terminado o prazo, se pro· 
cure proro~a l-o. 

0 SR. , BUENO DE ANllllA.DA-NÜo ha esse 
perigo. 

0 SR.. RANGEL PESTANA-Desejo muito que 
possamos ficar nrste prazo; sou apologista. 
do exame de ma.dureza • 

0 SR. BUENO DE AISDRADA-Eu tambem 
wumu~ . · 

0 SR. RANGEC PESTANA-Mas, devo con· 
fessar à O•sa que o exame de madureza. t erá 
valor, si elle obtiver· o apoio, a. dedicaçiio, o 
concurso fiel e sincero do pessoal encarregado 
de proceder a esse exame; po1·que, senhores, 
o exame de madureza não póde ser a. especia· 
li~a.çã.o de to<las as ma.terias q~~:e o a.lumn o 
estudou e que vae apresentar, a JUlgament~. 
O exame de madureza deve s3r a. aprecJaçao 
do estado mental do alumno, a comprebensão 
geral que elle tem das ma terias que estudou 
e pócte, portanto, passar rapidamente de 
uma. mataria. para. outra, afim de se conhecer 
si elle tem o desenvolvimento necessario 
para seguir os differentes cu rsos. 

No exame de línguas, por exemplo, tomado 
um texto da Iingua franceza, o professor 
mandara o alumno e>crever, depois traduzir 
para portuguez, depois pa.s~a.rá para analyse 
desta trad ucção na língua. portuguez~~; ~ tru~ 
duzirá para o !oglez, fazendo o exerctclo lo
gico da constr·ucção. . . _ 

Da. língua ingleza pcdt:rá passar a al!ema, 
si porventura. estiver esta comprehen~ida no 
prt gramma, e assim em uma hora.. st tanto, 
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0 prefessor intelligente, zeloso, le:~-1 e com o 
e spírito de jomtiça pódc em um exame T·apido 
conh,~cer qual o gráo de instrucçã.o que tem 
um r<~puz, relativamente :\s línguas estran
geiras. 

Em sciencie.s, Já-se a mcsmz cousa: pro
curar a correlao;;ão das scienclas para t'a.zer o 
alumnosubir na demonstração dos conheci
mentos adquiririas. 

Em uma hora tarnbem urn prot'~or zeloso 
põde conhecer si o estudante sabe a.rithme
tica, algebra, ~eometria e trigonometria, su
bindo depois á physica e cbimica., etc. 

Na. mesmà relaçii:o pócle proceder ao exame 
pelo cootacto das sciencias natura.es. 

A geogr,lpbia e <L histot'ia. se relacionam 
tambcrn, o alumno disserta sobre um ponto 
àe geogt·a~)bia; examinado, por exemplo, so
bre a Europa. o professor perguntará quaes 
a.s capita.es dos Estatlos, qua.es ns produccoes 
desses E, tarlos, o valor commercial que ellcs 
teem, a influencia que t eem exercido no 
desenvolvimento da humani•lade. 

R<!letivn.mente a eSS<\ exp.·siçiio de conbe
cimentos,perguntal'á. os facto~; h!storicos mais 
imporlantes o1Psta ou daquella cidade, e re
cordará. as respectivas epocas, 

Si exame de madureza. n::io é isto, nã.o será. 
muito menos agarl'a.r um alumno que tem 
12 ma.terias estudadas e arguil-o detalhada
mente sobre cada uma. dellas. Isso seria um 
exame de 48 horas, verdadeira pressão ce
rebral, á. qual nenhum rapaz resistiria . 

Ha t,tmbem um perigo: não havendo leal
dade d;l par te dos examinadores, a lgu ns exa.-

. mina.ndos serão favorecidos com perguntas 
mais laceis e r ápidas e outros atormentados 
com perguntas difficeis e com maior exposi
ção das ma.terias. 

Isso to.mb~m se dã., entretanto, com o outro 
systema e, portanto, declaro quo acho prete
rivet o exame de madureza, porque dá ao 
alumno a exacta comprehensão das onaterias 
esturladas. 

D:~vemos acabar com os exames naroellados 
porque a. experi~nch\ nos tem dêmon~trado 
que 11s ultimas reformas os tornaram peiores. 

A ca.mara compõe-se de membros qne for
maram seu espirito ha 15 e 20 annos atraz. 

Nessa. época. os preparator ios eram ·estu~ 
dados com mais rigor ; os alumnos percor
riam os (\i versos iivros, conhecinm Virg-ílio, 
Ti to Livio e Horacio, fa~iam metrificação . 

O francez era. estudado com o mesmo rigor. 
Havia. compendio~, mas os honrados colle

ga.s de tempos mais ant igos devem lembr<\r-se 
que os }:lrofes~or·es uã.o ~e limitavum a pedir 
ao alumno apenas a repetição das palavras 
do compendio : elles, nas suas expo~icoes, 
lembr. V;!.m os escriptores m()Jernos e antigos 
que ti-atavam meiiHr do assumpto, e os 
a lumnos, estimulados, pl'oeuravam. pol' sua 

v&í!:, oxpositol'êS parn. t'a.zel•cm as suas liçííes 
do dia. ~eguinte. 

A~3ím, os estudos eram reo.lmen te mai.;~ se· 
veros e aproveitavc se os exnmeJ ficavam 
muito rnah ee~uros. 

Depoi<l, modlllcou-sc em 185õ a in.strucção 
publico., e o nível intellectual começou a 
baixar, porque os ex(l.mes tambem foram ca.
hindo e , li. proporçã.o que vem uma nova re· 
forma, o ensin o peíora. a.inda. maí~. 

Por consequencia., entendo que não deve
mos razer retormas parcella.das. continuas. 
!::em a comprehen~-ão eucta da · som ma de 
conhecimentos a exigir-se para os homens 
no momento dado ; isto traz em resn lta.do o 
que l!le cba.ma bnc!Jarel electríco e exames 
ftitos a samphona. · 

l!:ntretanto, Sr . Presidente, a.s reformas se 
repetem e nenhum mal ó corrigido. 

Já tivemos a reforma do Governo Proviso· 
rio, reforma larg~. ampla, um tanto pesada, 
talvez, mas, em todo o caso, uma reforma 
systematica .. Esta mesma já foi modillcada, 
pois tem sitio alterada. em muitos pontos e 
hoje ú urna cousa. que quasi não se compre
hende. Entretanto, é preciso dizer-se quo 
a.qudla reforma era coovenientisslma, que 
devia ser mantida, modificada. um pouco, para 
não se tornar tão custosa ao alumno. 

Agora, estarmos t odos os dias u reformar 
a i nstt-uoção publica, dar a cada ministro que 
vem aut orização para alterar um ponto do 
programma., conforme entende, ó no que não 
estou de accordo. 

A intervenção do Governo oas faculdades 
tem s ido outro mal ; os directores j;i. não se 
~entem bem fortes para. exercer autoridade 
sobre os alumnos. Mnitas vezes lá vem um 
aviso do ministro collocaodc a p ropria dire
ctoria em plano inferior ao a.tu:nno que se 
tornou insubordinado, àeerespeita.dor da. au
toridttde e dos mestres. 

Elles, por sut~ vez, tambem não sabem 
cumprir bem os seus deveres-, não sabem 
captar a. estima e a. confiança dos ra.pa.zes. 
Mas isto não se corrige por esses parcella
mentos de refor ma . 

Acho que é prec~o conservar a. liberdade 
de ensino, deixar que cada. um estude onde 
quizer e com quem quizer. sujeitando-se a 
exame no fim do nnno. 

Forçar·se o alumuo a frequencia, sujeital.o 
a ponto e fnzel~o perder o anno porque teve 
40 f.<ltas, me p·lrece um absurdo, uma iiüqui
dade c até contrat•io á. compret"teosã.o das 
coodições in tellectuaes de cada u m. 

Eu poderia cit·•r um facto para mostrar 
com que a. mor delend.J a liberda.dc de t t•e 
quencia.. 

No meu 4• anno, crn S. Paulo, eu tinha. 
em uma. aula. · 39 poutos e em outra. 39 1/ 4; 
um de meus len tes, o ca.thedratico, a mrmava 
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que eu tinha Jl4.1rdido o anno, e o substituto 
que leccíonára opinava que nã.o . 

A Congregação f•lZ vir a. ca.derneta. do bedel 
om que se achavam as minhas faltas, mar
cando 40 pontos c a. do substituto 3\J 1/ 4 ; 
por coose :..-uinte não tínhll perdido o a.nno. 

Elltraudo om exame com o cathedratlco , 
que era meu desaí'lecto por motivos poli· 
ticos e intrigas d(l. escola., eu, oondemnado a 
psrder o a nno por ter dado 40 faltug, era 
approvado plenamente. 

Ora, como este caso, quantos não se t~em 
dado por a.hi ne.s mesmas condições ! Qua.
renta faltas inutilizavam um alumno, o no 
entretanto entrei em exame, obtiv~ uma boa 
nota., a melhor das que se davam ouquelle 
tempo . 

Sou, portanto, absolutamente contrario 
ao estudo forçado por meio de pontos . Que 
frequente a. aula quem quizer ft·equentar, 
quem qui zer ostuda.r. 

O professor que é competente, qne tem 
capacidade, que sabe ensinar, mantém-se em 
sue. cadeira, prendo a. attenção dos alumuos 
e chama o concurso para sua aula. 

O Sa. ALClNl>O Gu,\NABARA - Apoiado, 

0 SR . RANGEL PESTA.NA.-0 professor que 
gasta o tempo em contar aned<Jctas, que pro
cura deavlar·se rlo n~sumpto da. sua. aula., 
que não toma muito ao serio sua. missão, este 
nunca. terá a lnrnnos. 

Ainda não ha muitas horas, um distíncto 
professor da .Bahia. amrmavn que elle tinha 
mas aulas, na Faculdade Livre de Direito, 
com frequencia muito r egular . 

No tempo do ensino Uyre, quando não se 
marcava ponto, víamos moços de m ereci· 
mento real terminarem os seus cursos, 
achando-se hoje, com distincção, no exercício 
de varios cargos publioos. 

Em um paiz onde as fortunas não são ge
neralizadAs, mas o talento o é, me parece 
ser da maior conveniencia manter-se esse 
mesmo regimen. 

Conversei com diversos lentes da AMdemia 
de S. P aulo, com qnem tinha relações, e 
principalmente com aquelles que frequen
tavam a casa. do distincto paulista, o Sr . Ame
rico Braziliense, a r espeito do motivo que 
elles tinham para emoaraçar a execução do 
decreto de 19 de abril. 

Este decreto soff.reu uma guerra teua;r; pela 
maior parte dos cor·pos docentes ; mas iufru
ctifera. pois o decret o se conservou e er a sa· 
bido que, si tinhil. dado motivo á suh!da de 
um minist ro do gabinetl3, não t inha., en tre· 
tanto, perditlo o a.poio do Imperador . 

Logo nos primeiros tempos de exec11ção do 
decreto de liberdade de ensino, os lente:s não 
exigiram dos seus alumnos a frequencia, e 
estudo, nJm llles annuuciaram que no :fim 

do anno proce;leriam com o rigor nooossario, 
deixando-os o.buso.r completamente de t udo 
is>;O, com O intuito UG desa.oredita.r O decreto 
de J!) de abriL 

No fim c1o nnno, alumnos que niio se ti· 
nha.m preparado eram o.pprovo.dos ; outros· 
lnhabil!tados e uma. grande massa delles 
fugia para voltar a fázer exame em março, 
quando a. benevolencht se estentlia. a todos. 

Da.hi vem o descredlto do decreto de IIJ de 
abr il, o do e nsino livre. Os a lumnos jã. não 
estudavnm, não ligavam a menor importaucia. 
ás lições dos professores e não frequentavam 
as suas aulas. 

Entendo·que o lente tem o d ireito de exigir 
a frequencia dos alumnos, de ncta.r as suas 
fa.lta.s, de cbamal-os á lição ; são elementos 
neeessaríos pa ra o julgamento. O facto do 
professor e3tar em cont&cto com o alumno 
que o ouve, que o interroga e vem assistir 
6.s suas aulas, predispõe a condeseondencias 
e esse professor tem o direito de tratar o 
alumno com mais benevolencia. e sympathia. 

Aquelle, porem, que nii.o frequenta a aultf, 
que não acompanha. as lições, que não dá. ao 
professor occasião de conbecer as suas apti
dõe::~, seu desenvolvimento intellectual, esse 
deve e•tuda.r todo o programma, afim de 
sujeitar-se a um exame rigoroso e não tem 
o direito de esperar benevoleocia, mas só 
justiça. 

Estabelecida essa di1fere!lça, nã.o ba razão 
para se abolir c ausino livre. 

Sr. Presiden te, já. vão se alonga.n'lo de 
mais esta~ considerações; entretanto, preci· 
sa.va dizer mais a lguma cousa sobre o Orça
mento do ln terior. 

Não terminarei sem cha mar a attencão dl1. 
i!l ustra.da Com missão de Orçamento par a. uma 
&mênda, que me parece digna. de a lguma 
benevolencia. 

A paixão que tenho peh\ instrucçã.o pu· 
blica, o amor que voto aquelles que se dedi· 
caro ao ensino, o respeito que consagro ás 
instituições que o ministram, me levam a 
declarar a minha sy mpa.thia. por assa emen
da, e a Camat•a. ha de notar o meu espír ito 
perfeitamente emancipado e disposto a r ender 
preito de homenagem a tudo quanto é bom, 
justo e nobre . · 

Refiro-me á emenda do honrado Deputado 
pela Bahia , pedindo uma subvenção para a 
Sant a Casa da Mísericordia. 

Stmhores, ouvi atten tamente , como cos
tumo ouvir a t odos meus honrados eoHegas, 
e lembro-me que o nosso oollega. di>se 
que a Santa Casa. da Bahia fornece á Escola 
de Medicina. meios de dar o ensino prat ico, o 
ensino clinico, o necessario, omtim, para o 
estodo anatomico. 

Ora, senhores, desd e que este estntlo é 
incontestavelmente t~mbem necessurio para a 
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formação Jo medico ; desde que delle não se 
p6tle prescindir, ú que o.eosino c.le clínica 
depende !lG frequ<Jncia aos esla.belecimontos 
oulfe se reune grande numero de doentes, mo 
parece qn~. si a ememb do nohrc Deputado 
pela. l:!abia é urn tanto excessiva., ella. poderia 
eer modificada; mas, em todo o caso, deSde 
que a Faculdade de Medicina contínli•t a ser 
da União, é de boa logica qu& a União dê 
algum auxilio a esse estabelecimento para 
que elle de boa. vontade, com r1edicação o 
zelo, oontínue a fornecer esse meio ·de in
strucção aos alumnos da Escola de Meilicina. 
da Bahia. 

Nã.o tlireí que se deva da.r os 50:0001$, mas 
alguma quota seria. oonveniente, porque, 
pelas manifestações que ouvi da deputação 
da Bahia, creio que esse Estado não accei
tará a pasSa.gem do estabelecimento de en
sino medico que allí existe. 

Pot·tanto, elle continuará a ser custeado 
pelo Gorerno (la União, a si assim fôr, não 
teremos de censurar a Santa Casn de Mise
rlcordia du. Bahia, si não tiver a. mesma deúi· 
caçio, o mesmo enthusiasmo em concorrer 
para que o ensino medico seja. uhi o mal~ 
proficuo e o mais conveniente. 

E' de justiç·,t que, oontinuaodo esse ser
viço a ser feito pela Miserícordía da Bahia. 
e não acceitando o Estado a transferenoia 
do estabelecimento de onsino medico, vote
mos uma. -pequena quotn., ao menos, para 
que esse serviço se torne e1fectivo. 

O SR. SODRÉ-E' uma remuneração muito 
justa. 

0 Sa. RANGEL PESTANA- Sr. Presidente, 
fecharei as minhas considerações agra de· 
cendo :i. Camara. a benilvolencía com que me 
ouviu, e termino o meu discurso como co
mecei, a.nnuncíando que ellc é uma home· 
nagem ao illustrado Deputado pela. Babia, o 
Sr. Amphilopbio. · 

Termino, pois, declarando que essa home
nagem deve ser completada ainda com o meu 
voto para que esta Camara continue a pres· 
ta.r toda a atteoção á g ran•le lei de 24 (le fe· 
vereiro, correspondendo assim, l)alo seu zelo, 
e opposição franca ao esforço dos que fazem 
a propaganda revisionaria. 

Sr. Presidente, quando era jornalista e 
tinha necessidade de ler tudo, lembro-me de 
ter vi~to uma passagem das confissões de" 
Santo Agostinho, onde elle mesmo narra a 
scena que precedeu á sua conversão. 

Agostinho era um rapaz da sociedade ele
ganto do seu tempo; um dia, deixando os 
seus a.migos, recolheu-se a um bogque de sua 
casa para repousar. 

Adormecido, ouviu uma voz que distincta
meote lhe dizia: tollc et lege. 

C:unaro. V. Vl 

Agostinho •lesperton, procnro11 em torno 
rle si verificar de onde sahia essa voz e. p ro
curando, por sua vez vHr qual o livro que se 
lhe indicava, encontrou mais á mil.o as epís
tolas lle S. Paulo. 

Seu espírito, que já estava um t\nto tra
ba.lha.uo pela propa.ganda do christla.ni~mo e 
pelos exemplos de sua. mãe, que tambem era 
catholicn, flcou logo predisposto a adoptar a. 
nova doutrina. 

Pois bem, senhores, si o meu r espeita.vcl 
collega., Deputado pelo Maranhão, que tem 
uma tal ou Q!ta.l responsabilidade na. direcçã:o 
espir itual desta Casa, me concede licença, eu 
desejaria. que essa voz. repetisse á. futura 
Camara, quando os meus correligionar ios, de 
volta de sua convivencía. com os reacciona· 
rios, entrassem a.qo.i, para. constituir o novo 
Parlamento na legislatura. seguinte: deseja
ria que essa voz, ainda mesmo humanisada, 
lhe repetisse. não em tom sentencioso, mas 
com accentunc;ão supplico, as palavras que 
detcrmimtram a conversão de Santo Ago~ti
nbo-tolle et lege, e que deante dos olhos da 
futura Cam&r;t cahisse a Constituição da 24 
de fevereiro. 

(11lt~llo bem.; muito bem. O ora(Cor ó c•Am• 
pl"imc11tado.) 

O Sr. A.lclndo Guanabara (1) 
-Sr. Presidente, não me levará a. Ca.mar a. 
a. mal qu~. em vista do adeantado d:t hora. 
e do atrazo dos nossos trabalhos, sejam 
breves as pala.vras que devo proferir em 
resposta nos diversos oradores que se oc
cuparam doa.ssumpto em debate. 

Se1•ia para mim motivo de grande satisfa. 
ção poder considerar, neste momento; as 
theses propostas á discussão, pelo eminente 
Deputado pela Bahia, o Sr. Ampbilophio, 
cujo taleuto e cujo caracter merecem a nossa 
mais profunda admiração e a nossa mais 
sincera estl01a.. (Apoiados.} · 

Mas. S. Bx . m2 relevará igualmente que 
eu decline da. opport unidade,pela circumstan
cí;t de tempo, que muito importa neste mo
mento. 
Occupt~.r-me-hei mais especialmente das 

observações e das impugnações que foram 
feitas a algumas emendas a.presentada.s e ao 
parecer que, sobre ellas, foi offerecido. 

Direi de começo que effectiva.mente houve 
equivoco -na. proposta do Governo suppri· 
mindo o Jogar de -preparador na. Faculdade 
de Medicina da Ba.h1a, e que a lei mandav a. 
supprimir os lagares de conser vadores á pro
por ção que fossem vag<tndo . 

Deu-se uma. vaga de conservador naquella 
faculdade a a proposta do Governo ma.n-

{l) Esto d!sc~rso n:io·foi r c'1isto pelo or"<lo•·· 
40 
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d:wa snppl'JmJr o lagar d•l preparador por 
equívoco; a Cornmissã:o não averíf!uou e man
te1•e o equivoco, que será. corrigido oppor
tuna.mente. 

Em relação á omcnda do meu illus
tro amigo, Deputado pela Bahia, o Sr. 
Neiva, relativamente á subvenção para a 
Santa Casa da Mísericol'dia, devo declarar á 
ca.mara que, como relator da Comrníssf.o, 
opinei pela sua. aceeitação, atteodendo a 
que elfectiva.mente a Santa Casa d:L Miseri
cordia presta. os seus bospitaes ao ensino 
clínico da faculdade, que não pócle ser dis
peos:tdn, e não me pareee que ao Estado 
assi~ta o direito de impor a uma confraria 
religiosa que preste os seus hospítaes ao 
ensino de uma faculdade, sem ter remune
ração que fôr julgada equita.tiva. 

Occorre que esta verba tem sido consignada 
constantemente nos or<;>arnentos a foi sup
primida. 

O SR. NEIVA - Talvez por equivoco tam~ 
bem. 

O SR. ALCiNDo GoA:-:AR\RA-Não por equi
voco, ma.s com a intenção de realizar eco
nomias, intenção com a qual se conformou a 
maioria da Commis-ã<J, julgan<ll) que os fa
vores concedidos á. Santa Casa. comrensa.Yam 
os s2rviços que e \la. ~ oiJrigada a prestar. 

Do ffi()S!Ilo modo não me pos~o manifestar 
sobre a emenda do mesmo Deputado Sr. 
Neiva, emenda que S. Ex. t.lefenrleu com 
certo calor, a. qual comblti no seio •la Com
missão e convictamente combato da trib\ln:t. 
Refiro-me ao additivo que S. Ex. apresentou 
nos segumtes termos: 

< Additivo-Para o c'1lculo elo tempo, para 
accrescimos de -vencimentos dos lentes ca.the
draticos, substitutos, professores e secreta. 
rios de que trata o art. 295 do Corligo das 
disposições communs ás instituições de ensino 
supet•ior, dependentes do Minist~rio da Jus
tiça e Negocias loterias, contar-se-ha o tempo 
cnmo para a jubilação ou aposenbdoria, na 
fõrma tlo § 1° do artigo unico do decreto 
n. 230, de 7 de t.lezembro de 1894; isto na vi
gencia da a.ctuallei orçamenta.ria.:~> 

Observarei de começo que a disposiçlio con
tida na emenda modifiéa e revoga. disposições 
de lei permanentes, e não sa compreheode 
que se façt> uma lei para revogar lei perma
n_e~te que tem deantede.si um prazo de e"er
C!CJO durante o qual crearam-se relações de 
direito e, si applícarmos em identicas circum
stancias para o orçamento futuro, seria esta
belecer a anarchia na legislação. 

Si eu não tivesse outro motivo po.ra c-~m
bater essa emenda, ess~ me bastava; mas 
tenho outros. 

Ponho de pade a circumsta.ncia, suppo
nhamos queapre~entam, de ser eu infenso as 

gratificações adrlicíona~s que os lentes perca· 
bem P•ll' Stli'Viço3 prestarlos. 

Admutido o regirnen actual. a. situação 
era esta: o tempo de servk;.o pa.r;1 os mem
bros do magisterio era contarlo por esta. 
fõrma-pam os effeitos da jubilação e apo
sentadoria. e pal'<\ os effeitos da. pereepçiio da 
gratificação. 

Para. os elfeitos de jubih1çã.o e aposentado
ria era contado todo o tempo de serviço que 
o professor tivesse,quer no exercício de lente, 
quer em outras qo.aesqner funcções publi· 
ca.s, 

Para os e!Teitos tla gratificação conta. va.-se 
primeiramente apeni.ls o tempo ue etl'ectivo 
servi co no mag-isterio ; posteriormente, por 
outra disposicão de lei, cJnta.va-se para. esse 
eifeito o tempo de serviço tido em outras 
runcções. mn.s guarda.da uma certa. Pl'<'Por
ção, a proporção de 5 para 6, ern relação ao 
t·ompo de serv:iço para a jubilação e aposen· 
tadorh1. 

Assim é que 30 a.nnos de serviço que são 
contados n:t iuteqra pa:·a os etreito~ da juni
laciio (' aprl~en ta.doría. são con tatlos como 
25 annos p:l.l'a os e!Teitos di!. p~rcepção da 
gratificação add icional. 

PJ.rece·m(J que e:~:por a questão deste modo 
ú condemnal·a. 

Acho ju~to que o professor, que é mal re
munerado, que gash-se, <1sgota.-se, deve ter 
um certo ampar-o, na proporçã.o de sua re
presentação,em certo tempo; mas não se jus ti· 
fica quG p~ra tlsse e!Yeito seja. computado nTLo 
só o tempo de serviç0 de magisterio, como 
aquelle outro consumido em commissões ou· 
tl'as, cujas vantagens são desconhecidas. 

Parece-me, por conseguínte, que esta am
pliação não deve ser feita, e ainda que o pu
desse ser não seria em um orçamento, porque 
não só é contrario as prax~s, como á dispo
sição regimentaL 

O SR.. NmFA.- Nesta ultima parte sub
metto-me a V. Ex., que c·Jmeçou praticando 
dnus actos üe justiça, e por isto não posso 
deix»r de attendet·o ; apreseuhrei opportu
namente projecto. 

0 SR. • . ALCINDO GUA.NABA.R.A.- 0 illustre 
Deputado por Sergipe sustentou a emenda 
que apresentou. 

Esta emenda é concebida nos seguintes ter· 
mos: 

«Fica o Governo autorizado a. a.doptar para 
as Facutdades de Dit·eito d. ' Republica. o regi· 
men à e que f?Ozam as Faculdades de Medicina 
e de Engenharia e de accordo com o Codigo 
do Ensiuo Superior.» 

S. Ex. ach•• lac•nicos os term0s tle que a 
Com missão se serviu para rejeitar a emenda. 

De facto o eram, mas, ao menos,parece-me, 
obedecem à regra de Quintilíano: sao con-
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cisos e precisos. A Commissão disse simples· dr! pontos, até 40, creio, por isso quo não 
mente que não acceita.va a. emenda, porque conheço este regimen do ensino obriga.torio, 
não julgava opportuno que nn lei de orça- fazerem o exame das matarias que fossem 
mcnto se alte.rasse a disposição vigente sobre da.dus dur;mte o anno, emquanto que, si exce
as l'ac'lldade;; de direito. dessem esse numero, fariam ex1Lme vago 

De facto, a emenua. importa na revogação sobre toda. a materia. 
da. lei approvada pelo COngresso ha dous ou Este parece-me ser o pensamento do Go· 
tres a.nnos, hí que foi promovida, si não me verno, e parece-me que a. experiencia. tem 
falha 11 memoria., pelo Sr. Augusto de Freitas, reconbeciclo, proclamado e sustentado esta. 

• a qual íl um retrocesso em materia. de in- theoria. (A.p:tr tes. ) 
strucção, e que eu combateria na primeira O meu illustre amigo, Deputado por 
opportunidade em que o combate fosse effi- Minas · Gcracs, o Sr. Alfredo Pinto, atacou, 
caz; mas, ma parece que não é no orçamento com o brilhantismo, que lhe é peculiar, uma. 
que essa revogação tem cabimento, seria disposição do orçamento, a que autoriza. o Go·. 
lançar a anarchia em toda a legislação, si verno a entrar em accordo com os Estados 
admittissemos que pudesse ser alterada uma para o fim de lhe serem transferidas as Fa
lei por uma simples emenda apresentada á culdades de Ensino Superior. 
cauda de um orçamento. · o mostre Deputado viu nesta. autorização 

Não defendo a l'eforma a que acabo de re- um meio dissimulado de eu fazer introduzir 
ferir·me; sobre esta questão tenho opinião as minhas idéas sobre o ensino superior no 
conhecida, pois, por diversas vezes a tenho corpo do orcamento. 
exposto da tribun&-. Ma.s,rejeítando a emenda, Pareceu-lhe que isso trazia no bojo a. idéa 
como foi e lia propo~ta, penso que consulto ue dissolução dos corpos officiaes de ensino; 
os interesses permanentes da socie!ladc. confesso ingenuamente que não tive essa in-

Atteodereí, entretanto. ao aparte do nobr e tenção; não pensei, ao inserir no orçamento 
Deputa.do, meu honrado amigo e collega. pela es~o. disposição, sinão em salvar de alguma 
Capital Federal. S. Ex. diz que é illogico, scrte o orçamento ; e uma simples medida 
não querendo que se a.dopte o regimco (]a. ecooomica. 
reforma das faculdades na lei de orçamento, Tinham-me informado que o Estado de 
entretanto se autoriza o Governo a reformar S. Paulo acceitaria com prazer a tra.osferencia 
as Faculdades de Medicina e Engenharia no da. Faculdade de Direito para seu custeio ; 
proprio orçamento; não contesto. não me parecia que adviesse granrle mal â 

Fui voto vencido no seio da. Commissão uni:iade do paiz pelo facto de t ransferir a 
quanto á. autor ização dada e o fui ta.mbcm Faculdade de Diretto da direcçã.o da União 
quanto ás emendas apresentadas contra. as para a direcção do Estado de S. Paulo. 
reformas que se (JUer ia fazer. Os Estados teem o direito de crear as suas 

o SR. José Mu&n:-:Ho _ Folgo muito em. faculdadPS, tanto que teem usado delle; o 
· · ·- d v E pt·oprio Estado de S. Paulo tem uma escola 

OUVIr a oplmao e · x. superior de engenharia.; o Estado da Bahia. 
O SR.. A:o;lZlo DE AB:a.Eu-Tcdas as reformas tem uma faculdade livre de direito o outra 

t eem siuo feitas em orçamentos. de matbematica; o Estado do Rio Grande do 
O Sn.. ALClNDO GuAr>ABAR.~ -Perdoe-me ; Sul tem U!Ila faculdade de medicina e de 

esta reforma não foi feita em lei de orça.- pharmacía e creio que o do Pará tem igua.t
mento, mas sim em virtude de projecto de lei, mente. 
que sotrreu os tres turnos regimentaes nas Não me parece que ~elo facto de orga.ni· 
duas casas do Congresso, Senado e cama.ra. zarem-se esses estabeleCimentos de ensino nos 

Devo informar á Ca.mara. o seguinte ; não Estados, a uuidade nacional corra perigo; 
se trata e1fect!vamenta de autori2.ar uma. affigura•se-me que era este o pensamento ca
reforma, mas de reformar o r.egula.mento, pita.l que dominava. o meu mustre amigo, 
afim de compellir os estudantes ao ponto. nem creio ta.mbem que do inverso, do facto 

de centralizar a União em suas mãos as fa· 
O SR. JosÉ MuRTJNHo-Apoiado.Está claro. culdades de ensino, esparsas pelo paíz, lhe 
O sa. ALCINPO GuANABAnA- E é por isso venha maior autoridade, maior ligação, nem 

que todas as demais emendas, que foram mais intima amizade com os diversos Esta
apresentadas resalvando direitos adquiriuos dos. 
ou estabelecendo condições á. liberdade do 0 SR.. JOSÉ MURTlNno-Apoiado. 
ensino e outras a1l t'e{erendum, me pareceram 
extemporaneas, por a~sim dizer, por isso que O SR. ALCJNDO GuANABARA. - Quer me 
a. disposição apena~ manda reformar o regu- parecer, a.o contrario, que, si fosse isso que 
lamento para o elfeito de collocar os alumnos se tivesse em mira combater, si dominnsse o 
na obrigação, sinã.o taxativa., ao menos van- espirito de regionalismo. que é de alguma 
tajosa para elles, de, danllo um certo numero sorte que póde amençar a Federação, isto 
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s<>ri(l. uma c:1.mpanha a ía.zor-sc nas oscolM 
prima. riAs, onda FO fórma o caracter, c se 
dão as primeiras luzes ao espírito. Sim, eu 
não serei contrario a qne, não por virtude de 
um~ lei, mas pela acção administra.ti va, se 
procurasse influir do ce:ntro sobre t<,dos os 
espíritos do Braz!l :para a manuten~ão da 
unidade nacional ; mas essa. influencia de· 
veria ser feita sobre as escolas primarias, 
por Congressos, obtendo dos Estados que su::~s 
autoridades se reunissem em COnn-re;so e 
formulassem um programma, nuo 8tgo mi· 
nucioso, mas nas grandes linhas, de mo,lo 
a dominar um pensamento geral em todo o 
Braz i!. 

Pois, si não ~ no eusino superior que ~e 
fó rma o caracter, que se formam a. opinião e 
os sentimnntos ; si o ensino superior à uma 
industria, e como tal deve ser tratado, en· 
tregue-se ã. iniciativa individull.l, para. que 
ella se exerça como puder. (~tpoi 'dos .) 

O meu illustre amigo levantou contra mim 
uma clava de Hcrcules e declarou que & dis· 
posiçã.o era inconstitucional. 

Cuidei de ver na Constituição e veritiquei 
que e1la attribue privativamente ao Con· 
gre.sso Nacional legislar sobre o ensino su
perior. Parece quo e o que estamos fuzeudo, 
de sorte que incluir em urna lei uma dispo
sição mandando transferir as 1ucuhlades 
de ensino superior para os Estados que en· 
tra.rem em accordo com o Governo d<l União, 
é o que se póde cham~r legisla.!' sobre o 
ensino superior. Desta sorte, longe ful in· 
frigir a COn.stitoi~ão. estau usando de uma 
prerogativa que ella conferiu ao Congresso. 
Quanto a crear instituições de ensino superior, 
pela Constituição incumbe e.o Congresso, mas 
não privativamente, motivo peJo qual os Es
tados teem creado. 

Si os Estados teem creado institUições de 
ensino superior, em vir lude de autorização 
da Constituição, como se poderia conceber 
que a. Constituição pi'ohibisse a t ransfeJ•encia 
aos Estados desses institutos de ensino? l 

Parece, evidentemente, absurdo! 
Ha ~inda duas emendas a que a Commissão 

nã.o põde dar o ~eu assentimento e sobre as 
quaes devo dizer alguma cousa. 

Uma dessas emendas é a do Sr. Deputado 
por S. Paulo, o Sr . Galeão Carvalbal, man
dando re:>tabelecer a verba de 20:000$ para. o 
serviço de exames de preparatorios na Ca.· 
IJital. A proposta. do .Governo era de 1 5;000.~ 
e a Commis:5ãojulga que era !)Utficien te. 

A quesf.,'í.o é simples e a exporei em poucas 
palavras. Os exames de prepa.ratorios e de 
madureZ<> são feitos, nesta cidade, no Exter
nato do Gymnasio Na.cional, e como isso 
repreaenta um aoorcscimo de tl".1.ba.lho para. 
os ~mpregados da secretaria., o· Congresso 
admittiu, quando esse regimen se estabe· 

lf.ceu, ha nns quatro on cinco annos, uma 
v.,rba, no. impol'tancia. do 20:000$000, quo 
era. distribuída por parcel!as meosaes ao 
pos;;onl da. secretaria, dircctor, vicG·director, 
secretario, o escrivão e um continuo; era um 
accrescimo de vencimentos que se lb.es dava. 

O GO\'erno, na proposta., reduziu a verba 
de 20:000$ para 15:000$. allegando que, 
como o trabalho de exames propa.ra.torios se 
verifica só em quatro mezes do anuo, os 
15:000$ eram sufflcientes para retribuição
nesses quatro mezes. Os funccionarirlS em 
questão allegam que, de facto, o trabalho o 
de mais de quatro mezes, que se prolonga. du
rante todo o exercício pelo tempo de dar aerti· 
does, etc. A Commissão, entretanto, resolveu 
manter a. proposta do Governo, rejeitando a 
~menrla do Sr. Deputado ca-rvalhal, que 
recommendo á. equidade d,, Camara. 

Outra emenda, igualmente rejeitada pela 
Commissão, ó a do Sr. Doputrtdo Irineu Mo.
chado, dando uma diaria de 5$ aos pharma.· 
ceuticos inspectores de pharmacias da Di· 
rectoria. Geral de Sauile Publica. 

A funcção desses pbarmaceuticos inspecto
r es de pharmacias é de tlscnlizarem tódas as 
pharmacías existenteJ no Districto Feder:\1. 
E o Districto Federal, o preciso que a Cama.ra 
tenha bem em vista, vae até Gua.ratiba, 
Santa Cruz, etc. e esses lnspectores teem de 
transportar-se para. todos esses logares. 

Elles percebiam anteriormente, por uma 
verba de expediente, uma certa. quota para 
despezas lle viagem ou de transporte; essa 
quota foi eliminada. no orçamento e por esse 
motivo o Sr. lrineu Machado propoz que se 
lhes desse uma diaria. de 5$000. -A Commis· 
são julgou, todavia, que o ordenado que elles 
percebiam era realmente sulll.ciente e recusou 
a emenda. 

Ha ainda outra emenda a. que me devo 
referir, e é a do Sr. Deputado Tosta, ele
vando n. verba da guarda nacional de 10:000$ 
para 20:000$000. 
E~ta verba foi reduzida ha algum tempo, 

ba dons ou tres annos, a 6:000$, posterior
mente elevada a. 10;000$ e agora p3diu o no
bre Deputado pela Bahia. que se a eleva.sse 
a 20:000$000. 

Mas , acontece que, em virtude de uma 
disposição da lei de orçamento do anno p~ts
sado, nã.o se expedem as patentes, antes de 
ser presente ao ras:pectivo ministerio a guia 
que prove que o pagamento de impostos de 
emolumentos devidos foi feito, e com esta 
exig-eocia, o numero de patentes a extra.hir 
Jimiauiu extraordinariamente. 

Posto que a verba de emolumentos da 
guarda nacional tenha ascendido este anno, 
e.té a presente data, a 600:000$, não ba pro• 
porção entre a quantidade dos que são n()
meados e dos que effectivamente pagam emo · 
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lttmcntos, e como aó se extrabem as p~tenles 
para os que pagam, o trabalho, na. secretaria., 
diminuiu consideravelmente.· 

Assim, julgou a Commisoã.o que os lO:OOO.'li 
cro.1n sufil.cientes para. esse serviço. 

Ainda. outra. emenda. interessante é a do 
meu illustre amigo, o honrado Deputado José 
Murtinho.man<lando restabelecAr os ga.binetes 

·Da. Escola Polytechnicl, que foram extinctos 
pela lei ne orçamento,· confeccionada pelo 
meu illustrarlo collega o Sr. Anizio de 
Abreu. 

O regulamento da Escola. Polytechniea de
terminava, no art. 77, que todas as cadeiras 
tivessem gabinetes para o ensino pratico, e 
dava uma gratificação extraordinaría aos 
lentes, por dirigirem os gabinetes; de ma.·· 
neira. qufl todos os lentes tinham 100$ de gra
tificação. O a.nno passado a Cama.ra suppri-
miu essa gratificação. · 

O meu illustmuo collega mandava resta.be· 
lecer os gabinetes ; a Commissão examinou 
:xttentamente quaes eram os !iabinetes que 
tinham sido supprimídos e verificou que eram 
seta, sonào tres delles nestas cadeiras : 1• ca.· 
<leira do 1" anuo- geometria (l.nalytica e cal
culo di:fferencial e integral ; 1" cadeira do 2" 
anno- calculo das variacões, mecanica racio
nal; 3" cadeira do 2" a.nno- economia poE-

. tica e finanças; 3" cadeira. do 3' anno -
direito constitucional, direito administrativo, 
estatistica e suas r.pplicacões à engenharia. 

Para o ensino dessa cadeiras, existiam ga
binetes e os lentes tinham !00$ de gratifica· 
ção, por dirigil-os. A Com missão eonsíderou 
que, de facto niio llavía que fazer nestes ga• 
binetes e manteve a suppressã.o, restabele· 
ceudo, entretanto, quanto a~ outras cadeü'as. 

As de mecanica ~>pplica.da ás machinas, a 
do architectura, hygiene dos edificios, sanea· 
menta das cidades e exploração de minas, 
toda~ esta.s estavam supprimidas, e a ~om
missii.o acceitando :t suppres:láo do illustmdo 
co!lega, propoz o restal.J&lecimcnto do tres: 
meca.nica, architectura e exploração de mi· 
nas, que e.ll'ectí"Vamente, segundo me pcwece, 
pcecisam de gabinetes, para o eosino pra-
tico. · 

0 SR.. ANIZIO DE AnR.EU-Parece. 

O SR. Josi•J .IV[{JRTINJIO-V. Ex acha. que 
ell~.r> n'ii.o precisavam do gabinetes? 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Muita gente 
competente diz que não precisam. 

O SR. Jos:E Ml:RTINHo~Mas, V. Ex. ::tcha 
que não precisam ~ 

0 SR.. ANIZlO DE ABREU-Ti1nto acho qne 
propuz o anno passado a suppressã.o delles e 
a Cam<\ra approvou. 

0 SR. ALCINI>o GUANABARA-Declaro que 
tive grandes embaraços p:1ra att~nder a esta 
emenda do meu illustrado collega. 

Justn.mentr~ porque sou dos que ma.ls se 
batem pela liberdade profissional, e que não 
tenho vexames de confessar que não tenho 
competencia profissirnal. De sorte que reporto
me ao jnizo dos membros da Commissão que 
teem competencia profissional e a sub-emenda. 
está redigida na conformidade dos votos dos 
mombros da Comtníssão qu!l teem competen
cia profissional . 

A esses parece necessario o restabelecimento 
de gabinetes nas tres cadeiras de mecaniça 
applicada ás machina.s, architectura e ex
ploração de m~nas, e díspensavel em relação 
a. outras cadmras de geometria. analytica, 
calculo das variações e Direito Constitu
cional. 

0 SR. A!liiZIO DE ABREU-Já. é alguma COUSa. 
A suppressão nii:o <l tão absurda como pa
recia, e tempo "Virá. que hâ:o de ser todos sup· 
primidoa. 

O Sn. JosE. MuRTJNHO- Não ha, duvida, o 
ensino technico será. supprimido, 
. O Sn. ALCINDO GuANABARA- Sr. Presi

dente, eu tenho o intuito conressado de não 
pr~tell~r a discussão e de concorrer para que 
hoJe seJa. encerrada • 

Estou respondendo pe1· summa capi!a as ob· 
serv_ações e creio que não escapou nenhuma. 

Nao tenho notas, mas de memoria. suppo· 
nho que tenllo respondido a todas. 

Si, entretanto, alguma escapou, não hou"Va 
fa.l ta_ de cor tez ia e estarei prompto, .na 3·1 dis· 
cussao, a tomal·as na devida consideração. 

Tenho concluído. (Muit7 bem; muito oem.) 

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer
rada. a discussão do art. 1• e sem debate a 
dos demais al'tigos do projecto n. J71 A, de 
1899, ficando adiada a votação. 

Pa.ssa-so á hoM destinada ao e:x:pedientc. 

O St·. Eugenio Tourinho (stt;J· 
p~ente do 4° secreta1·io) procede á. leítur<1 do 
seguinte 

EXPEDlENTE 

Officios: 
Do Sr. Deputado Antonio Eduardo de Ber

rado, communicando que, por motivos de 
força maior, é forçado a deixar de comparecer 
por tempo indeterminado ás sessões.- In· 
teírada. 

Do Ministerico da Guerra, •tG h~je, enviando 
.._ ~en~a~em que. o SI". Presidente da R.epu
hlwa d1r1ge a esta Ca.mara. restituindo dous 
dos a.utogril.phos, tlevi.dam-ente sauccionados, 
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t1a resoluçiio do Congresso Nacional , man
dando considerar validos na Escola Polyte
chnica e vi·ce-versa os exame; prestados na 
Escola Militar. - Inteirada, enviando-se ao 
Senado um dos autographos. 

rliutamente constituído em Estudo Ferlerado, 
nos termos do art. :J", pa ragrapho unico, da 
Constituição Feileral e terâ. a llenominação de 
- Estado Guanabara.. 

Requerimento~: 

De Emílio Carlos Frohm<lDn e outros, fa
bricantes de aguas gazosas, rer-resen tando 
contN a. taxação impost!l. a esses productos. 
-A' Commissão de Consumo. 

Dos mandadores e trabalhadores das ca
patazias da. Alfaudega. da Bahia, solicltantlo 
augmento d:1s olarias qu. ~ percebem.- A' 
Commissã.o de Orçamento. 

De .\d~laide da Cunha Ce.mpos, pedinliO 
uma. })ensl'ío.- A' COmmissão de Pensões c 
Contas. 

o f!õt•.Sú Freire lembrti. os renes eer· 
viços presta, los pela. Capital durante o per iodo 
da. propaganda. re-publicana. e most1•a que no 
antigo regimen já havia autonomia munici· 
pal , o que não acontece agora, pois, todO! os 
annos se deturp.\ neste Congresso os àisposi· 
ti vos da. Constituição Federal, chegando-se 
até a entregar ao poder nomea•lo - o Pce· 
feito-a iniciativa da despeza do município. 
A lei de 1892, que organizou o Districto Fe· 
dera. I, deu mais poder ao Prefeito do que ao 
Conselho. 
. Estuda perante o direito publico constitu

Ciona-l e perante a historla americana e de
~onstra que nas cidad~s mais im portal'lles 
nao devem ficar as cap;taes das Republic~s 
federativas e salienta. o que se <leu nos Esta
dos Unidos. que se viu forçado a constituir a 
sua. capital em territorio neutro. 

Apresentando o presente projecto, não faz 
mais que pedir a execução leal da Consti
tuição. 

.A .aspiração pois, da representação do 
DJstrJcto Federal é obter a sua emancip{tção 
JlOlitica e espera. que a Cnmn.ra tornarâ o 
projecto na devida consideração . 

Fie:~. sobre a Mesa. até ulterior deliber:;lção. 
o seguinte · 

l'R~JECl'O 

O Congresso Nacional resol>e: 

Art. 2.• Não sendo a cidade de Minas a 
escolhi,la para o estabelecimento da Capital 
da União, deverá. ser ouvido o c ,mgresso Na
cional, antes da deliberação definitiva do 
Poder Executivo. 

Art. 3.• Pa.ra o e1Teíto da execução desta· 
lei, fica a.utorizaõo o Poder Executivo a en· 
tra.r em accordo com o governo do E~tado de 
Minas Geraes, ou de q11alquer outro Estado 
da União e bem a!Bím a fazer as necessarias 
opel'31,'Õ!'S de .credito. 

Art. 4..• Revogam-se as disposições em 
contrario . 

Sala das sessões, 14 de outubro de 18g9. -
811 Freire. 

O Sr. Ovldlo Abrantel!l di;~. qne 
em começo de setembro, o projecto sob n. 122 
foi apresentado, r elativo iJ. Estratla. de Ferro 
de Catalão a. Pulma.s, no Estado de Goyaz. 

O projeato, que tem pat•ecer !avora.vel da 
GommissãQ de urçamPnto e j á, foi votado em 
s~ discussão, voltou de novo a. essa Com
missão, para ell~ interpor parecer a emen•la 
do nobre Deputado p:;r S. Paulo, o Sr. Elias 
FaustQ. 

E como é de urgente necessidade que 
sej:~ dada prorogação de prazo i:l. Companhia 
Viação Al to Tocantins, apresenta o orador, 
por este motivo, à. Me&~. um requerimento 
pedindo que consulte á. Camare., em mo
m~nto opportuno, si concede que o proj ecto 
seJa. dado para or,lem do dia independente de 
parecer. 

Vem á Mesa, é lido, apoiado e posto em 
discussão, que é encerrada, ficando adiada a. 
votação, o seguinte: 

REQURaiMENTO 

. Requeiro que seja dado para ordem do 
d1a, independente de par ecer da Commissã.o, 
o projP.Cto n. 122, de 1899. 

Saia das sessões. 14 de outubio de 189f>.-
0 1>idio AIJran tes. 

Art . 1. • Fica o Poder Executivo autorizado 
a transferir para a. Cidade de Minas no Es
ta_do da Minas Geraea, a Capital da Repu· 
bl!ca dos Estados Uni~os do Brazil, ou para 
outro ponto que for Julgado conveniente no 
Planalto Central, que ficarâ senrlo territorio 
da União, e constitui do em Districto Federal . 

O S~. Neiwa ("') - Sr . Presidente. 
talvez que a s palavras que vou prnfc.rir' 
agora despertem amanhã obser vações e cen
suras. 

Sabe V. _Ex . quanto eu desejo agradar ao 
povo de mmhl\ terro, aos meus cotlegas e á 
Imprensa. 

Pa.ragrapho unico. O actual Districto Fe
deral, effectuada a tra.nsferencia , será imme· (•) Esle di(curso nio foi revisto polo ot•o.dor. 
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São estas as onti•ladQs ')Ue eu. sobretudo, 
pre7o, aquelles que me honraram com nma. 
cadeira neste parlamento, aquelles que con· 
vi vem commigo e que a. cada momento me 
dão p!'ova do seu cavalheirismo e de nimla 
bondade, regra que se tem excepção é tão 
pequena. e :pa.esa. despercebidll, que eu não 
noto ou nã.o chego a notar. 

A imprensa, poderose. força, com o :LUxillo 
da qual eu puile chegar as cumiadas do poder. 
que assim '·'u pensava ser, e qual era 
outr'ora o parlamento nacional. 

Quando, pois. eu viesse a ser alvo da. cen
sura. que seria um castigo, por parte do 
povo qne me olegeu ; do '1esa.grado dos meus 
coUegas, que seria um<~ profunda magua ou 
da. acrimonía. da imprensa. cujos repre~n
tantes ~ão meus irmãos de trabalho, etx per
doaria qua.lquer agrura, visto a íne1l'avel do
çum de pura e sincera ami2ace que eu tenho 
prelibado ao lado daquelles que teem convi· 
vido eommigo 

Estas palavras Eervcm pa.ra. demonstrar 
que, embora os esga.res dos que pensam 9ue 
amedrontam; ftnbora o acicate dos que JUI· 
gam que ferem , embora a. ironia dos que sup
poem qne incomrnorlam, eu jnlgo-me superior 
a umas tant~s cousas, porque me engrandeci 
na. a.!feição do povo e na estima dos collegas. 

E, pois, não é para 3.\lmil'ar que venha. mais 
uma vez expot•-me a censut'a- ou á morda· 
cidade. Descul pem-ma v. Ex., e a Casa qu11 
nesta. linguagem, (!Ue outra. não sei fallar, 
que não é de certo a linguagem dos marcos, 
nem tambem dos notaveís. mas a linguagem 
rruteira daquelles que da posição humilde 
<l'oode vêm puderam subir um pouco, sem 
no emtanto poder acompanhar os surtos '\)ro
prios das aguias. que atravessam o espaço em 
vôos altiloquos, eu venha mais uma vez em 
defesa dos direitos dos que julgam e julgam 

ante o a11gmento e carestia de t udo quanto 
mais precisam. 

Dir·sc-ha. que é uma pedra. de escandalo 
pedir l!ccrescimo de vencimentos ne~ta época 
em que propala-se que o pa.iz se afunda ao 
peso de tantos cne<J.r~os , não • elle não se 
afundará con•to ; na hypotbese será. o caso da 
historio. do Dr. Zed: seria. uma peta la. de rosa 
no copo cheio d'agua, nlio entornaria.; seria 
uma. gotta. no ocea.no . 

. Accresce, Sr. Presidente, que eu só faço a 
apresentação desse requerimento deixando a 
pax·te alguns outros, pot·que o que elle_pede 
está sancc.ionado pela opínilio de eotidacles 
respeitabílissimas, coma são o ínspector ela 
alf<mdega, o directordas rendas e como consta 
até do relator io do Ministro da Fazenda. im· 
portante peça oftlcial recentemente vinda. ás 
nossas mãos, mas que eu já. Li com o prazer 
com que Ee póde lêr o trabalho de um repu
blicano, que tem a sua fronta aui'eola.da pelos 
duplos louro~. alcançados nas lides das scien
cías-medicas e economicas. 

Dizem o.~ relatorios; 

((o pessoal bra~a.l da.capatazi:l e pes
simo. porqu•l é mal pago, pois na. crise 
actual é impossíveL encontrarem-se 

' bons trabalhadores , de modo que o pes
soal é inconstante e não se consegue 
ter gente babil ita<hi., nem se póde fazer 
escolha. 

JI..t 2'Lecass&d'lde de clevar- sa '' diaria 
a 4$000.» 

«O numero de t rabalhadores, que 
actuahnente ·é de 90, deve ser elevado 
a 100 com a. dia.ria de 4$, devendotam
bem ser augmentadas as diarias dos de-
mais.>> · 

mnito bem que devem ser attendidos. Portanto, sanccionado este pedido com esta 
Tenho em meu poder, Sr. Pre: iuente, di- opinião abalisada rernett o á. Mesa. a pet ição, 

versas petições, entre outras a lgumas rle "que não transformei em emenda porque 
fuoccionarios publicas. Não as apresentei á. quando me veiu ás mã.os este pape'!, o orça.
Cumara, porque julguei que não era a occa- mento já estava. votado em 2• discussão e em 
sião aza.da. Devem estar ttlvez íncommodados 3·• díscus~ão v. Ex. sa.be que isto não é per-
commigo alguns daquelleg que me (lncarrega- mittido.. . .. 
ram d isso; si elles me creem, como devo oer Dada esta explicação aos meus commit ten
crido. eu lhes direi que não queria provoca.r tes, remetto a. V. Ex. o requ erimento para 
a.s ira~. e de mais a occa.sião ou não era qu'! tenha o devido andamento . 
opportuna ou non erat loctts : a occasião não 
era. mais conveniente emfim : e muito tle 
adrede assim me expresso hoje. 

O S~·. ,.,ntorim Figueira- Sr. 
Presidente, pedi a. palavra a penas para com
municar a V. Ex. e á Casa que, por in com· 
modo de saude em pessoa de sua familia, o 
nobre cd!ega. de representação, o Sr. Albu· 
querque Serejo, ~cguiu para o Estado ·do 
Amazonas. 

Como, porém, trata-se no caso vertente de 
umn. reclamação a.pre~entada pelo que ba de 
mais humilde no funcc\onalismo publico- os 
mandarlores e trabalhadores da. a.lfandega. do 
meu Estado, eu euvio â l\Jesa a petição, sel
lada e assignada por .elles, pedindo um a.ccres
cimo nos seus minguados vencimentos, atten- O St•. Pa·esidente-Para substituir 
tas as condições precarias em que se acham, o Sr. Albuquerque Serejo na Commíssão de 
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Marinha e Guerra., nomeio o Sr. Amorim Fi~ 
gueíra. 

Y'io a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 7i B-1800 

R.:clacçao p wa 3' discHssiio do sulwilutiro 
ofTe>•ecido na 2' àiS~WSSi<o do zn•ojecto H. 77, 
deste ann o, creando no Diswícto Federal 
mais dous officios de tahelliii<!s de notas com 
a denominaçcTo de 9• e tO•. 

O Congresso Nacional Jecreta: 
Art. L• Ficam creados no Districto Federal 

mais dous ofllcios de tabclliã.es de notas. com 
a. designação de 9" e 10•. 

Art. 2", Revogam·~.~e as disposições em 
contrario. 

Sala das Comrnissües, 14 de outubro de 
1899,-Martins Juniw, presidente.-Xa1lier 
d ·t- SiltJeira. - L•tÍ:; Domin!Jues.- Rivadavia 
Corréa.-Alfredo Pil'!lo,-Ed>mmrlo da Fon· 
seco;. 

N. Dl A-1899 

Autoriza o GoveJ·;~o a (w!lda~ um estabeleci
mento correccio>~al panz. adultos de ambos os 
sexos,~ outros pat-a menores do sexo mas
C'I'lino, estatt~e sobre penalidades aos reinei· 
dentes e dà outras providencias 

Não ha tal vez, na. admínistrar;.ão publica do 
Brazil, nece~sidade mais instante do que a 
da fundação dos estabelecimentos a que se 
refere o projecto apresentado pelo Sr. Depu
tado Heredia. de Sá á consic1eração do Con
gresso Nacional, em 28 de junho ultimo. 

Não ha muito, em parecer de que tem 
conhecimento a Camara dos Deputados, ma· 
nifestou·se a Commissão •le Constituição, Le· 
gislação e Justiça, a respeito do assumpto, 
nos seguintes termos: 

« Não carece nem occorre fazer estudo dos 
antecedentes dessa grave questão, nem do 
instituto Juridico da reincidencia, nem das 
~ts.estões connexas, ern geral, nem dos dítfe
ntn tlls syst.nmas -pen i té11<:i a.:rio>l, desde o a.n· 

-burniano atú o p0nsyt vanico progressi YO,para 
chegarmos a. demonstração das excellencias 
do regimen peniteneiario a.doptado, com su
perior criterio scienttfico, pelo Codigo Penal 
da Republica. 

Notavel documeuf.o rec"ntemente entregue 
á publicidade resume a questão, declarando 
que o systema do Codigo é eombinai)âo bar
monica de todos os elementos ate hoje apu. 
rados, pois, ao passo que é um potleroso e 

eficaz instrumento de repressão, que protege 
a. sociedade contra os legíonarios do crime, 
'Prepara a reguneraçã.o do criminoso, alimen
tando·lhc a esperança, que e para as facul
darles e as a:treições !1umanas o que é o calor 
c a lu;;; para. o reino vegetal, e r .. zendo de 
p·.~nder til) se a oincero arrependimento a volta 
mais ceJo para o gremío da sociedade de que 
foi sequestrado como um ente perigoso. 

Es~e mesmo documeuto, perguntando si o 
systema. tem defeitos, responde!. CO!l:J- André 
Louie, que o systcma em questao Ja fez as 
suas provas, entrou definitivamente nos cos
tumes e lleixou ver que a somma. das suas 
vantagens reconhecid~s é maior _que a de 
todos os seus inconvemen tes e !ler1gos. 
- NiLo é preciso , pois, neste período da histo· 
ria jurídico-penal, que se abra debate sobre 
a superioridade do systema consagrado ao 
Codigo; basta que, constatando os progressos 
do estudo sobre os diversos regimens peni
tenciarias nos pa.izcs organi2:a.dos e de maior 
cultura jurídica, bem como o triumpho cre· 
J>cente do systema. aue o ncsao Codigo sabia.· 
mente caruagra, tenhamos em vista, não só 
que desde a phase inicia.! do regimen repu
blicano lo i naeionalízada, e otre nós, essa. 
grande reforma, como que, desde então, sa 
nos tem deparado como irremediavel a. gro
tesca situação deprimente da nossa organiza· 
ção social, em que, mantendo nos codí~os e 
nas leis determinado systema de penahda.de, 
mantemos, em cardeal contraposição com 
elle, as mais absurdas praticas regulamen· 
tar!ls nas prisões publicas existentes em toda 
a extensiLo do territorio da. Republica. 

Com efl'eito, até hoje, sob varias pretextos, 
e muitas vezes na mais perfeita ausencia de 
qualquer pretexto, tem·se adiado a solução 
do problema decorrente da. lei penal brazi
leira, de modo que o regirnen penitencia.rio, 
por esta instituido ha quasi um decennio, 
está. ainda por ser inaugurll.do na. p~sente 
data. Parece que mais longe não podem ir o 
uso e o costume de violar a lei. 

Em relação ás praticas. ex_trii-legaes que 
constituem o regimen de facto em vigor entre 
nôs, abstemo-nos de q_uaesquer oommentarios, 
tomando o exemplo illustre do grande Toe· 
queville (e com melhores razões que elle) 
quando. ao discutir o regimen penitenciaria 
ent.ito v ig·,mt.e 1\m Fronça, rroferiu, om plena 
Cama;ra, ~sté\s pal~wras memora.-veis : « .•• 
nada mais accrescentaret porque, si quizesse 
dizer tudo, eu teria de fazer a Ca.mara gemer 
de pezar e eorar de vergonha». 

Nada, _portanto, póde, em these, opp0r a. 
Commissão ao pensamento expeesso no con
texto geral do projecto a que corresponde o 
presente -pareeer. 

Acceita JlOr isso de boa mente não sô a idéa 
principal do projecto, que consiste na funda-
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SESSÃO Eld Í 4 DE OUTUBRO DE 1899 'azr·· 
~ão de uma penitenciaria. ou ésta.belecimento 
6
orrecciona.l e de esta.belceimentos industrbes 
llscolas correcciona.es para menores, como 

o.cceito. o meio indicado da. concurrencia. 
publica para o arrendamento da. !azenua dos 
Dous Rios, no municipio de Angra. dos Reis, 
Esta.do do Rlo de Janeiro. ou para o de outro 
qua.lquet' -proprio nacional que seja jnlgllllo 
conveniente para. semelhante ftm· acresccnM 
ta.ndo & Commissíio, para maior t'ilci!idade na 
consecução do ohjeativo em causa, a !ué<~. 
complementar (que deveró. ser opP.ortuna
mente traduzida. em em{nds. addttiva.) da 
sonstrucção, por via de concurrencía. publica 
da penitenciaria. e mais edillcios necessa
r ios em terras que faça.m ou não parte inte
grante da me!ma fazeoda dos ~oous Rios» ou 
de qua.lquer proprío nacional, conforme 

sabedoria, julgue necessarie.s, é a C<Jmrnissão 
de Constituição, Legislação e Just iça, de pare· 
cerque seja o projecto adopta.do. 

SaJn das Commis:sOes, 14 de outubro de 
18W.-Martins Junior, prcsidente.-Xa11iet 
dt Siluei1•a, relatol's-Lui.: Domingues.-lU
·crula ~>ia Uo,.rl?fl .-Edmt.tfldo drt Foflsec~t.-A t· 
(fed? Pint!J . 

N. 91-1899 

CAPITULO I 

Art. 1. • E' o G-overno autorizado a fun· 
dar um estabelecimento corroocional pa.ra 
adultos de ambos os sexos e outros para me.
nores do sexo masculino. 

· sejam ma.is ou menos adequados e aiJrovei~ 
taveis para os alludidos :fina; como, fina.! mente 
acceita a idéa de utilização do trabalho dos 
condemnados p!\ra as obra.s que tenham de 
S~r realizadas, a SAIDelhança do que em 
Fr-ança se prncicou na construcção de Bioêtre, 
com o trabalho dos dementes, nos Estados 
Unidos na conatrueção da monumental prisão 
erigida á margem do Hudson, e em outros 
lagares, sempre em grandes provitos e ma
nifestas vantagens. 

Por igual modo não póde, porém, proceder 
a Commiseã.o em relação á parte do pi'o· 
jecto 

a) em que, como no art. 2° e no art. 3'. 
2" alínea, se formulam declarações justitlca.
tivas dos ftns i\ que se destinam os estabele
cimentos em questão, o que, sem duvida 
alg uma, é incabldo e não condiz com a indole 
do instituto legislativo cnl' que figura.; 

b) em que, como na quasi totalidade das 
(tisposições do capitulo H, se classificam os 
inàiV'iduos que devem ser recolhidos ao esta· 
balecimento correccional para. a.dultos, por 
ser tal classificacão superftua em vista do 

,que se acha estabelecb.lo a respeito no<Jodlgo 
Penal, e por a&r, no qu(t por ve ntura altera 
as disposições deste, disconfurme com a na· 
tureza do projecto, que é a de uma simples lei 
de autorização ; 

c) em que, se consignam disposições de ca· 
racter regulamentar, que não cabem na. 
competencia do Poder Legislativo, como 
sejam as dos a.rts . 9, e 20 ; 

d) em que se derere ao arrendata.rio ou 
arrendatarios do estabelecimento correccional 
a direcção dos trabalhos dos presos, e, pois. a 
exploração de actividade destes, pondo-se em 
pratica, por tal modo, uma idea condemna.da 
universalmente e ha ainda poucos aunos r e
pelli,Ja pelo Congresso Peuiteociario de S[o 
Petersburgo. 

Art. 2.• O ootabelecimento correcciona.l 
para adultos tem por fim a regeneração mo
ral dos indívidu<l>l nelle recolliidos e o apro
veitn.ment? de suas aptidões, garantindo con
tra elles a socieaade. 

Art. 3. • O estabelecimento correccional 
pa.ra menores dividir-se-ha. em duas secções, 
completamente separadas uma da outra: a 
de menores abandonados, sem pa.es ou tutores 
quedelles se encarreguem, e a. dos menores 
condemnndos na. conf:"ot•mictade do Codigo 
Penal. 

A primeira secção é simplesmente preven· 
tiva, e tem por tl.m p erservar os menores 
contra o contagio dos vícios e crimes; a se· 
gunda ê correccional e tem por fim a r ege· 
neração moral. . · 

Paragrapho unico. P ara executar a dispo· 
sição deste artigo poderá. o Governo subven· 
ciona.r algum estabelecimento particular, jâ 
fundado ou que se fundar, podando elevar a. 
subvenção até a quantia de noventa contos 
de réis annuaes. 

Art. 4. • A. installação destes estabeleci· 
mentos será. no proprio nncional <Fazenda dos 
Dous Rios:., no município de Angra dos Reis, 
Estado do Rio de Janeiro, ou onde o G-overna 
julgar mais conveniente, devendo, em qual· 
quer caso, ser completa.mente separados o 
estabelecimento dos adultos do dos menores, 
e subdivididos, tambem com absoluta sepe.· 
r<Lcã.o de alojamentos, aquelle em relaQão aos 
sexos, e este em r elação ã. catbegoria prece· 
dentemente estabelecida. 

§ I. o Si as construcçõeS actua.lmente exis-

Feitas opportuna.mellte as modificações 
a.ponta.da.s e outras que a camara, em· sua 

tentes no mencionado proprio nacional, ou 
em outro local que fõr preferido, não se 
prestarem a. estas installa.ções, o Go-verno 
fará recolher primeiramente turmas de con· 
demnados adultos, aos quaes fará j untar con
tingent es de sentenciados existentes na Ca.s_a. 
de Correcção da Capital Federal, aprovet· 
ta.ouo-se os mais aptos, e com este pessoal 
fará construir-os alojamentos necessarios á 
execut;ão das disposições precedentes. 

Ca.mt\ra v. Vl 41 
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§ 2.' Para cs menores poderá tambcm .o 
Governo aproveitar qualquer outro proprLO 
nacional que fôr ma.is conveniente. 

CAPilTLO Il 

])os indúJiduos ~ue devem ser recolhidos ao 
estabelecimento correccional para adultos 

Art. 5.' Serão recolhidos a este estabe
lecimento: 

.z J os reincidentes nas contravenções men
cionadas no capitulo XII tlo livro Jil do 
Codigo Penal (mendigos e Gbrios) ; 

b ) os reincidentes a que se refere o art. 400 
do Couigo p,~ml ( vadi<s e capoeit·a~ ); 

c) os reincidentes nos crimes previstos no 
livro li, titulo VI, capitulo H, ~ecçOts I e m 
do mflsmo Codigo (di versas especJes de fal· 
sidade); 

d) os reincidentes nos crimes p1·evistos no 
titulo X!!, cap. 11 do mesmo livro do Co,ligo 
Penal (di v e r~&.s especies de furto) ; 

e) os reincidentes nos crimes previstos 
no ca.p. IV do mesmo livro e titulo do Codigo 
Penal (diversas fspecies de estell ionato ) ; 

f) os reincidentes nos crimes previstos 
nos arts. 277 e 278 do CoJigo Penal 
(lenocínio) ; 

g ) os reincidentes nos crimes previstos no 
art. 361, do mesn;o Codigo. 

§ 1. o Para os reincidentes mencionados na 
Iettra a deste artigo, a primeira reincidencia 
serâ. :punida com o dobro da pena m[1rcada 
para a primeira condemnação, da s~gnnd" 
condemnação em deante' o tempo rla pena 
será sempre augmentado de um terço sobre 
o da ultima pena anteriormente cumprida, 
ftcando sempre os condemnados sujeitos á 
disposição do art. 9> dest'l lei. 

§ 2,. 0 Para os vadios e capoeiras guardar· 
se-ha o disposto uo al't. 4.00 do Co digo Penal, 
observando-se as disposições do paragrapho 
anterior, relativas ao augmento õ.a pena em 
successivas reincülencias, ficando e!>tes con
demnados tambcm sujeitos :í. <lísposi~ão do 
art. 9> desta lei. 

§ 3 . o Os reincidentes a que se referem as 
bttras c d e f g deste artigo ficam tambem 
sujeitos á metade do tempo marcado para a 
primeira condemnação, e ás disposições dos 
pa.ragraphos precedentes. 

Art. 6.0 A reincidencia é sempre em espe· 
cie, não sendo, :porém, necessario que o acto 
posterior seja iLientico ao anterior em tudas 
as suas cir·cumstancias. 

Para havef rdncidencia. bosta que o crime 
ou contravenção posterior participe da na
tureza do crime ou contravenç:ão ~ntJrior
m·3JJte commettidos. 

Art. 7." Aos reclusos ~ne se ubtin;;uii'<)Jn 
por seu bom comport:~mento, mostrantlo-~c 
mais ou menos rchabilito.<los moralmente, é 
garantida a concessão do livramento coudi
cíonal, nos tel'mos e pela fórma. pl'escrí~ta. 
no livro I, titulo V do Codigo Penal. 

Art. 8.' O estrangeiro deportado, a que se 
refere o par-ngrapho unico do art. 400 do 
Codigo Penal, si voltar ao territorio nacio
nal e reincitlir, será punido com a pena esta
belecida no mencionado art. 4(10, ·e ficará 
sujeito às disposições da presente lti. 

Art. 9.' Todo o sentenchtdo, qne por seu 
máo comportamento mostrar que nenhum 
eft"eito produziu sobre elle a pena cumprida, 
continuará recluso : 

a) por tempo ignal á metade do d'1 penil já 
cumprida, si esse múo compoz·tamonto tiver 
sido bahitual e comprovado por faltas grave>; 

b) por tempo igualá terc,oa ou qu,rta pal'te 
do tempo da peua. já c:.~mpr;da., conforme a 
natureza. das !'altas commettidas, ~i esse máo 
comportamento não revelar per;;istencil!. na. 
perversão moral. 

Paragrapho. A prorogação da pena. será 
imposta pelo juiz ou tribuoal que houver 
pronunciado a condemnação, e, para qne o 
juiz ou tribLmal dec1da a respeito, o senten
ciado deveri ser-lbe apresenta.do em tempo 
conveniente, que serã marcado no Regula
mento. O processo Eera summarissimo, de
vendo ser minuciosas as icformnçües da 
administração do estabelecimento. 

Art. 10. Nr,ste estabelecimento não ~9 
cumprem penas inferiores a. 30 dios <le 
prísito. 

Estas continuarão a. ser cumpridas na Casa 
de Correcção da Capital. 

Art. 11. O regimen interno, a qllil ficam 
sujeitos cs reclusos mencionados nas lettras c, 
d, e, {, g do o.r&. 5'', é mixto, isto é, cel
lular durante a uoute, e nos dias e horas 
de repouso, e em commum - gu«rdada a 
separação dos sexos - no trabalho. 

Quando fôr necessario. por motivo de mio 
comportamento do sentenciado, será este 
guardallo em cellula tambem durante as 
horas de tl'abalho, observad:ts ns medidas 
disciplinadas que o regulamento, que fôr 
organizado, estabelecer, e guardado~ os 
limitEs prescriptos no art. 45 do Codigo 
Penal. 

03 reincidentes das lettra.s " e z, patlerão 
tet· dormitarias e refeitorio~ communs, sepil.
I·a~.os os se:x:;s. 

Art. 12. Os r<>ineidentes contra.ventorcs 
mencionados nas lettras a e b do art. 5' 
ficam tambem sujeitos disciplinarmente á 
prisão celluJ«r, nos termos do artigo ante
cedeute. 
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ArL. l:J. O regulament" 'JUI'l Sll organizar\ Art. !6. Tanto a e~~tei! menores como ao~ 
determinará a,; vam.a.~nns a conce•ll·r n ·~ CQmprc:hewliclos 110 art. 3!!0, § 'l/' do C•J•hg•> 
~entenciarlo.;, bem c:otuo a~ue!IP.s qu•l, t~<ll<Jo Pen:,l, ,·, asS€'gurau<~ a in~trucçilo prirna.t•ia e 
tcrmín;tdo o cumprlmel!t.O llo ~uas penas, o ensino pz·oft~~íonal pc:la /ôr·ma que t::r pre· 
quizerem contiuunr no estabelecimento como SCI'ípta no l'espoor.h:o re:;nh.mcnt(). 
tr;\balba.dorcs. Todos os mc:uorc:s terlio direito a urna por· 

centagem no producto du. venda dos objectos 
CAPI~'ULO m qua /<tbríca.rem e no pl'IJÇO tlos trabalbosque, 

por conta de terceiros, se fizerem no esta.be· 
b,s meno•·es que elevem ser reMUtidos ao lecimento. 

rcspectivJ .estabeiecimerttJ co1'recciona& 
CAP1TtJ!.O IV 

Art. 14. Serã.G recolhidos ao estabeleci· 
mento correcciona.l para menores, !ormaudo 
duas secções: 

a} os indivi<luos menores de l·l annos c! 
maiores de seis annos de í•lacle, do sexo mas· 
cutino, que, não tenrlo p~es, tutores ou cura· 
r\orcs que llelle~ cuidem, viverem em ociosi· 
dade; 

ú) os inr\ lviduos maiores de 14 annos e 
menores de 17 annos tle idao:le, do sexo mas 
culioo, meuciomtdos no art. 3S9 § 2> do Co
digo Penal. 

Art. 17. P&m a e::xecuç~1o da presente lei 
é o Governo autorizado a. arrendu.r, mediante 
fJI'évia concur·rencia. publica, o Ill'Oprio na· 
cional «Far.end~~ dos Dous !Uos», ou o que fôr 
preferido, com toJas as suas bemfeítoria.s, 
machinismos, e tc., a quem m:lbores garan
tias olferecer. 

0.~ individuo:; maiores de 17 ttnnos de 
idade e menores de 21, condemnanos, ser-d.o 
recolhidos Íl Casa de Correcção, ou ao esta· 
beleclmento correccional para. adultos, for · 
mando abi uma secçã~ a.pa.rta.da. 

Paragrapbo. Não sondo possivel i nsta.llar 
no proprio nacional 4:Fazenda. dos Dous Rios» 
duas ~ec~<ões mencíoMda.~ nas lettras <t e b. 
com a absoluta sepal"ação estabelecida. nos 
n.rts. ~e ,1• desta. lei, é o Governo autorizado 
a. insta.llar uma, OU ambas, onde [Ól' mc\ÍS 
conveoieute. 

Art. 15. A autotida.dc policial, por si, e 
por seus representantes, fdorá conduzir á pre 
seoçn. do respectivo juiz os mcnoNs que, 
mostl'a.ndo ter menos de 14 annos de iJaúe, 
forem encontrados em nlgum:t das segu intes 
condições! 

1~ , pedindo esmolas p1ra. si ou para ou· 
trem; 

2•. vagando pelal! ruas, nf.o tendo resi•lencir. 
certa e não tondo pessoa que tlellcs cuide ; 

3•, os que se achar em desampal'a.dos por fa.l· 
lecimento dos paes, desapparecimento destes, 
ou por ~e acharam estes em prisão ; 

4•, os que andarela em companhia de vi· 
ciosos . 

§ I. • O respectivo .iuiz, feitas a.s inqui
rições necessarias, fa.rá. recolbel' o menor a 
este estabelecimento, onde poderá permanecer 
ale completar 2 l annos de idaàe. 

Paragrapbo. Ne~te caso fic;Jr-á. a direcção 
moral rle tvdos os recluso3 especialmente a 
cn';IO do Governo, e a. a.dministratão dos tra
balhos especialmente a. ~rgo do anemlata;rio 
011 arrendata.rios, e não se insta!larú. ne.>te 
proprlo nacio!lal, e sim onde convier a 1" se
cçã.o de menores, mencionada. na lettra '~ do 
art. 14 desta lei. 

At't. 18. Quet' se real ize a installaçã.o dos 
serviços c:reados nesta lei por meio de arren
damento e contracto, n<t Jorm~. do artigo pre· 
ce;iente, quer não, havará sempre um d i· 
rector ger·u.! e um ajudante deste. nomeado 
aquelie por tlec•·eto, e esto por port<lria. sob 
proposta daquelle. o os pror~sores dos me
nores iam bem nomeados por portarias sob 
proposta do director· geral. 

§ l .• No ca.sode rea lizar-se o ai'l'<lndamento, 
o director geral e seu ajuda.nt·3 serão os im
mediatos fisca.es da execução do contracto que 
for lavrado, e ter~o particular cuidado em 
velar pela rebabilttaçã.o moral dos reclusos. 

§ 2 .. • Ainda no c·H o de arrendamento ficarà. 
pertencendo ao arr.mdatario ou ;J.rrendatarios 
o direito <!e escolherem livremcmte o admi· 
nistraàor dos tl'aba lbos, os mestres de o.fficio, 
os gua.rdas tios . presos e mais pessoal subal
terno. 

§ '2.' No caso em que o menm· peca es
molas· por conta de outrem. ou pra.tique a.ctos 
criminosos por sed.ucção, conselho· ou ímpo· 
sição de outrem, contra este som instl\ln·atlv 
n respccli vu pruees:;v C0!~1t: UG c~~~\..· \.!OutJ.~t· e~1t 
f1<;,, do Coclit;o Penul. 

Art. 19. Nas terras da Faz:end<~. dos Dous 
Rios ou onde ft>r installado o estabelecimento, 
serão estabelecidas as culturas mais apro
priadas, poder~se·h~ tambem explorar a. 
inrlu stria pastoril e qua.lq uer outra. consen
tanea. com a natureza do estabelecirnento, 
no q nal tambem se e~ta.belecerão as o11ieinas 
necessa.r ías, aproveitando-se o pessoa\ de 
r eclusos , de a.ccOl'rlo com :.~s n.ptidõ~s índi
vitluaes. 

Ar t .20. Nc>s e~tabelecimentos cor t•é:(:donnes 
ê pel'mitt.icla. a entt•t1.1a, em ilía.s e horas que 
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!orem marcados pelo d;rector geral, de snoor
·dotes de qualquer culto religioso, profe,sado 
pelos sen umciados. 

O director velarà para que a pt•esença as
sídua desses sacerdotes seja um elemento de 
rehabilitação moral rlos condemnados. 

Art. 21. E' inafiançavel o crirné rla fur·to 
de valor igual ou excedente a 200.~, e no Re
gulamento desta lei se abreviarão as f'orma· 
üdades legaes nos processos relativos a reinei
dencias de que se occupa esta leí. 

Art. 22. Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 28 de julho de 18(~9.
He'l'edh de Sá. 

N. 204- Jsgg 

Regv.la o e$/ado de sitio 

Vide o projocto "· i 7S •lo Senado ,]e fS9S 

Presente o projecto n. 178, do Senado, 
anno ultimo, il. Commíssão ele Constituição, 
Legislação e Justiça, cumpre estn., nos termos 
que_ seguem, a obrigação regimental de 
emittir o seu parecer sobre a referida pro
posição. 

«As questões não resolvidas são impiedo
sas para o socego dos povos. » Este conceito 
de um grande estadista tem evidencia solar 
quando applícado à actbalidarle brazileira 
em geral e, em especial, á situação incon
gruente e penosa em que nos debatemos 
desde 1891, no afan de adaptar ao corpo de 
nossa nacionalidade a roupagem constitucio
nal que lhe talhou a revolução triumphante 
em 1889. 

Languorosamente embalados em nossa pre
guiça tropical, impulsionados ao demais pela 
nossa educação e pelos nossos habitas latinos 
de imprevisão theorica e de imperícia pra· 
tica., temos gasto oito annos de vida repu
blicana a esperar que um povo, em mais de 
tres quartas partes analphabeto, se adapte 
espontaneamente ás bellas e livres disposi
ções de um Estatuto político que, para muitos 
dos que o fizeram e dos que teem recebido a 
missão de traduzíl-o e praticai-o, conserva 
ainda _impenetrabilidades de sphynge. 

Sah1dos momentaneamente do torpor índi· 
gena pelo recochete das crise~ de toda Ol"
<íem que teem ab<\lado o organismo nacional, 
costumamos, no estremunhamento do acor. 
dar, erigir ás pressas um reles dique de 
occasião que possa affrontar a enchente, c, 

· efi'ectuada a baixa-mar, adormecemos de 

n'1>0 no littoral, sr;m pensar mn construi!' de· 
t!nilívarn•:nte o porto, largo o forte que de~· 
alie futuras tempestade~. 

Foi em Yão que o legisl~dor constituinte, 
cornpreh~?nde!Jdo qlle a lei fundamental, 
muito mai~ que a~ lei~ O!'dinarins, não P'ida 
,;cr easuistic:t e regulamentar, inr;urnl.oiu pri
vativamente o Congres,o <le « decretnr as 
leis o rc;;oluçues necPSS:Irias ao eX,lrcicio dos 
ro,leres que P'~rtencem á Uní5o », bem como 
de o: dHcretar as leis organicas para a ex
ecur;ão completa. da Con~tituíçiio, (Const., 
:ti' L 34, ns. 33 e 34.) 

Aprzar d~s~a incumbencia, ~ue não é um 
simples direito, m:1s sim um rigot'OS<l dever 
das legislaturas, pretere-se dr~ixa.r a pres~ão 
d0s acontecimentos o cuida,lo de suggerír o 
remP.O,Jo leg-islativo applicavel, na. hypothese 
snrg8nte, ao texto constitucional, e, na an· 
sencia rlo Congresso, flelegar a0 arhitrio rio 
Executivo o enc,,rgo de proceder, Ila emer
gencia, ~omo supremo exegeta e como legis· 
lado r a,z hor.. 

A imprsvirloncía e a preguiça. forram-se 
ahi com um elemento a mais:- o espírito de 
partido ou de bai:!!:a política,- que, na lei de 
occasião ou no acto governamental, niio quer 
ver outra cousa sinão a arma inclcm~;~nte que 
ha de fazer ~angra1• o adversarío. 

Leis prefixas e geraes, severas e íguaes 
para o castigo e para o premio - não é isso 
o que se quer. 

Quer-se a lei de conveniencia: a faca legal 
de dons gumes, prompta a cortar para a di
reita e para. a esquerda., para cima e para 
bai;;;:o, conforme o punho que a mil.neje e o 
gráo de orthodo;;;:ía. politica do paciente. 

Tem sido este o veso durante quasi um 
decennio de vida constitucional sob o regimen 
republicano, 

Por falta de leis organicas, complemen
tares do Estatuto de 24 de fevereiro, nos 
pontos onde fazem intercessão as grandes 
linhas da organlso.ção federal - relações 
economicas e politico-juridicas da Uni:To para 
com os Estados e relações dos tres poderesda 
União entre si - ahi estão insoluveis vul
tuosas questões de interesse vital para o pa.iz, 
para a Republica e, sobretudo, para o re
gimen federativo, do typo Estado federa~. 
adoptadu pela Constituição. 

E emquanto o Poder Legislativo silencia 
sobre taes questões, e os poderes E.x:ecntivo e 
Judiciario veem-se desa:pparelhados par~ 
impor efficazmente em toda a extensão do 
paiz o respeito ás prescripções de ca,ra,cter 
nacional ou ·federal ; os Est>\dos, em grande 
parte convartidos, ao sabor dos governantes, 
em pequenas baronías feudaes, revogam por 
leis ordinarías c ate orça.mentarías os dis
positivos do Estatuto de 24 de fevereiro, 
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desde os que orrlenam, sem possíbilirlar!e úe Certo, numerosas tentativas foram feitas, 
sophtsmas, ~ representaç.io e!eitoz>al <lvs em épocas diversas, na camara e no Senado, 
mmor•iag e o reconhecimento das autonomias tendentes a dotar o paiz com a lei cuja ne
municipacs, até os que lhes prohibem a de- cessidade a. todos se irnpuuha e impoe-.se. 
cretac;ão de impostus inter-estadoaes e a Mas os projectos, aqui ou alli apresentados, 
emissão de títulos ao pol'tador exercendo a ficaram sendo apenas, no seu tumulo dos 
!uoccão de moeda. Annaes, attesta.dos da boa vontade dos re-

Nã.o ha. necessidade de especia.lisar ou specti vos autores ; a conyeníencia. política. 
p::Lrtícmlarísar os ra.ctos clessa ordem, in di- con.jugada oom a. apathia legislativa declarou~ 
cando os sitios a épocas em que se teem os nati-mortos sem dependencin, de grandes 
produzido, porque Glles abrolham d!aria· formalidades. 
mente e pullulam em cada canto. Entretanto a materia entendia a entende 

Como consequcneía desse phenomeno temes com os direito!! de consei'vação e defesa 
a. f~zer camínbo por ahi além a suspeita de propria do Poder Legislativo, dados os ante
que ou o novo regimen é máo ou a Consti· cedentes de detenção e desterro de muitos 
tuíção é imperfeita. E desta. fonte emanam, membro~ do Congresso, attingidos por taes 
por um lado, a desamor do povo petas insti- medidas do estado de sitio apezar das immu
tuições, e, por outro, a asrir-<~ção de refoz·mar nidades de ordem publica. de que cogitam a 
ou emendar a Lei basica. o pensamento re- que prescrev(Jm os arts. 19 e 20 da Coneti· 
vísioní8ta., aliás, já. deixou de ser urna. simples tuição. Por isto mesmo a discussão havida. 
aspiração pa.ra. tornar-se uma. propaganda, na Camam e no Sanado, em 1894, a pro
E tal pt•opaganda., que conta. na. impreu~a po.sito da prorogação da suspensão de t;a
o 110 proprío Cong-resso propugnadores de rantias eutão vigento, gyrou sobra esse etxo 
alto meríto, só virá a decrescei", estacion:~.Ullo das immunirlades parla.menta.res. E á sau1do 
ou reduzindo-se ao mínimo, sí em tempo nos quo a resoluçã.o de 4 de agosto daquelle e.nno, 
convencermos de que podemos e devemos em que veio a transformar-se o projecto da. 
e:ttrabir do propl'io mcchanismo instituído Camara, declarou o sítio com as Hmítações 
pelo Estatuto constitucional os elementos dos arts. 19 e 20 da Constituição. 
dynamieo~ imprescindíveis ao funcciona.~ Vem aqui a pello uma declaração, ou antes, 
manto regular !lo z:'egimen que adoptil.mos. uma, confissão de que não póde prestlindi.l' o 
E', com efl'eito, preciso que enrrentemos l'elator deste parecer, pois não deseja su
corajosa.mente os problemas a resolver e que jeitar-seácoíma.deiucoherente e de leviano. 
lhes demos solução desapaixonada, nítida, !<'oi o autor destas linhas um dos deputados 
definitiva. que no citado anno de 1894 impugnaram o 

Um desses problemas é, sem contestação, o sitio com a salvaguarda das immunidades 
do estado de sitia ou da respectiva regula- parlamentares. Tão sinceramente quanto ae 
mentação-questão que poderíamos qualifi.car desempenha hoje do dever perante a Com
de aórazadora, recordando uma feliz ex~ missão de que faz parte, sustentava elle, 
pressão de J. F. Lisbôa a proposito de outro naquella. época (Anna.es d,a Camara. dos 
n.ssumpto. .. Deputados ; junho, 94: pa.gs. 225 e se-

As vicissitudes por que tem passado entre guintes) uma tlleoria do estado da sitio que 
nós, úo período republicano, a conceituação logicamente o impellia a subsumir as im
do temeroso instituto de Dheito Publico a munidades dos arts. 19 e 20 do Esta,tuto de 
que aUudimos,-tão temeroso que foi quali- 24 de fevereiro nas garantias constitucíonae9 
ficado por Faustin-Helie de regime terrible- a que se refere o art. 80 do mesmo Esta
são a prova awis concludente de quanto tutõ. Tomando um ponto de vista especial, 
vimos uizendo rehttivameute ao vicio na- talvez desigual, j~lgaya então o humilde 
cional do laisse; o. !ler em materia poli ti c L • representao te de Pernambuco que, uo to-

Em !891, 1892, 1893-114, 1897, a mcclida I cant9 ao instituto do sitio, podiam as Con
excepcional consagrada n. o art. 80 e seus§§ stituições da Europa. e da Ameríca ser divi
da Constituicão foi tom;·:dr~ e retomada por dídas em dous grupos, filiados a duas cor..o 
prasos maiores ou menores, .sem que In- . rentes politica.s : a a.ngto·sax:onia, tendo 
qu~lles quatro períodos-verdadeiras ,,u!;F 'como typo n. Inglaterra, e a latina, tendo a 
:polt hcas do 1essons ou objets-o Congi·ess.: França como tal. . 
Nacional aprendesse a ser previdente e cau- Esse modo de ver levou-o, por dedu
teloso, e tomasse a deliberação de fixar ueâ· cções oue são obna.s, a d,ar extraordinario 
nitivamente as ce>udíçõe~, extensão e effeitos elasteiio á medida excepcional do sítio, 
do inst!turo político-jur·idico tão dívergenle· sacrifioa.ndo-lhe as proprias immunidades 
men!e i!}terpretado, muitas vezes com evi- par-lamentares. Um paciente e mais profundo 
denc1a tncoherencia, nas regiões g-overna- estudo_ da ma.teria·, ajudado de prolongada 
mentaes, nas duas casas do Congress·J, no medita~ão a re~peito, reformou quasi por
foro, no jornalbmo, et~. completo as idl)M que em 1S9i eouncíllra. o 
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sígnalario desto parecer, e que as enun- questão dAs immuoidades parlamentares rlu· 
cb.r.t, o.l iâs, - é bom deixm· consignado - rante a vi gene ia do sitio; suscitara tambem a 
em ra.ce tiO texto desn udo do t~rt. 80 da !los re(tuisitos ou ~ndíçúes da commoça~ 
C:Jnstituiç.'io, rcsalvando sempre a ltypo- intestina, a. dt\ i:lpplicação coocurrente da lei 
th(!S•! de uma. lei regulamenta r que viesse a. ~,w,·cial ou <la. instituição e compctencia. de 
d<~r o r-aio ex;lcto do cír~ulo da suspensão tribunaes militares extraordin>lrios, sobre· 
do garantias. postos il. juris(lícçi'lo cívil orrlina.ria, a d t\ 

Um projecto de lei nessas condições é es>e cumulação no me:;mo individuo das met.lidas 
que !'clir.mento O.C\c\ba de elaborar e vota!' o de de\t•nção e uesturro, a da cass~cão dos 
Senado, e que está a~ora rccla.rna.mlo o pu.- elfeitos do estai.lo d& sitio após ~ suspensão 
recer da Commisslo de Con~titui:;ão, !Al- deste, etc. A todos estes !lados do prob lema . • 
gislaçã.o e Justi(.a.. Com esse :>.cto a. casa dos attcndcu o projecto n. I 78, procurando e li· 
repre$enh ntes dos Est.a.àos resgatou uma minar duvidas :\ respeito e pondo o pooto 
p<trte das culpas que, por omissiio, tem final das soluções mai:; liboraes nas contro· 
commettido o Poder Legisl:ltivo Feder"! no vet·~ias levantadas n proposito das referidas 
que concerne ãs leis or11a.aicas c comple· questõv:i e das que lbe são connexas . Con
mentates da. Constituit;ão. O nccessal'io agon• ctue·se dahi que o Senil dO procurou criterio· 
é que a casa 1los repr<.!:;entantes rla n•1ção, dos same11le o!Jter, no asst~mpto, o justo meio 
!lelega'los irnmerliafos t!o povo bl'iizileíro, entre a d:ctadura nr!Jitrar·ia o ilJímita.da do 
secumle o esfol'ço do Sena.ào c p1·~r.ed<~ s :rne- Executivo em nomo da salvação pnl>licn, e 
lhant~mento com relação a tot1o.; o.-; ou tros a situaciio de inde!ensabilida•le do Gover·no 
pont0s da. n('~8a lei !unt\amontal, 'JUil :;e ou do pl'incipiu llt• nutol'i!.lade, por amor á 
mantem no in•Jet :rminar:lo, no ,·ogo, no manntt:nc;iio dos direi•.os iudividuaes. 
n cbulo;;;o . E c.! e facto : em tonteria de estado de sitio, 

O prc.jccto n. 178 foi t~pl'O~entndo em como, t.le rc~to, om quasi t<><las, oo extrenws 
sessão do :-::emulo ele l il de outubro do nono >ão altamente '[let•nido,;o;;, prccisaudo :r-or 
.findn como substii utivo ao I•I'O.Jecto n. :32 bso ~er evitados. Emuora se pense com 
de 1897, taml!em orinndu d<l s~u:.do. Pc- Royel' Colli\rd que as leis do cxcepção~ão 
que nas e tle mínima import:mcia fot•n.m as cmprestimos usura riO:$ qnc o.rruínam os go · 
alteraçües feitas ao texto desse substitutivo vernos pa.reeendo cnriqneeel·os, não é de 
no transcorrer llos tnt•uos regimentar.s, - bom aviso deixar de outorgar á n,utot'idade, 
o que sigr.itlca o nsseutimcnto, porventura em coodiçOes n,normo.es e eriçat!as rla perigos 
umnime da(juelb cns.\ do Congresso ás publico3, umn certa somma de poderes e:c· 
ideas e pt•ovidencias con;:i;.!nadas ua propo· tracrt.lioarios, con'lttcentes a cscudar e de
sição. · ftJuder a ordem socinl contra audazes iui-

Esta, em , ·crdade, ~~nreixa t r. clas as me- migos externo;;, ou contra. a t.lemago~ia das. 
didas c<\paros tle permittir o ,jo;.:o do peri- va.irada, presa facil do delírio das multidoes. 
go•o a.pp:1relho cxcepciona1 quo é o estado Tamhem por motivos evideutiS:Iimos, não é 
de sit:o, sem t.l~ixa.r entrosadas em sua. en· licito permittit• que os va.rios orgãos da opi· 
g ren(lgem as atlríbuições consti tucíonaes e nião e da consciencia. polít ica de uma 
normaes dos p·lJcres dmmrrnados da D>lção, nação sej!l.m absorvidos e sequestrados , de 
bem como ns li1 cu!dnde,; e Q"arantiJsde direito arrasto e ao mesmo iempo·que os ma.is ~a
publico e civil que são ·a ap~tnGgio cos ci- grados direitos iodividu3es, em proveito de 
da.dãos de um paiz livrE>,'mesmo em ep::cbrts urna autoridad0 que pód~ desvalrar~se tão 
de cr·ise internacional ou interoi\. Na. quasi fadlmente qua.nto as multidões. Entre o 
totalidade dos seus al'tigo$, especialmente arbitrio ill·i Clfinido dos governante~ e a. H
nos sete primeiros, o proj.:cto obedece não berdade demolidora. ou rebelde dos gover· 
só á 1\Ç<\o dos pulJI'cista:; que mais compe- nados ha um meio termo ra.zoa.vel, fecundo 
t ente e liber-almente ~e teem oc;upado !la em beneficios para a collect ivida.de. Esse 
mater ia. do estaclo de sitio, como aos e;: sina· meio tet·mo é exactamente uma concepÇ.ão 
mentos da cxperien~ia. longa o doloros.'l- de csta<lo de sitio como adaptam e expoem 
mente gno1la a b•aves dos factos em que certos p~hlicist<1.s, cotre os quaes póde ser 
teem sicto fer·te is as recentes commoções po- citado o illustre Aloorta : - um regimen de 
liticas do pa!z. (") excepçi.io limita.<lo, rcstricto, contrapesado 

O texto nti. da Constituição, art. 80, não pelo3 princípios, por disposições explicitas 
Ievantua. apen:~s , em 18\!2, 1894 c 1807, a ele leí e pela acção dos freios constitncionaes 
·--- mantidos em a ctividade. 

( ;) E ' ·u to 1 · · . d , 1 Realmente as acerbu• cr iticas de Labou!aye, 
• J s < c•'<ar con>~gnn o que a ac,ua d R • 0 de Lastar · d AI ·e~r fie Ir' 

proposição) do SPno do n;lo •e rlis: in!!'UC s~niio li- e aw~o ' . na, e. ' " , . t~ 
geh·ameute do projeclo nprosentadÕ na Camara goycn, de EchevlH'rJa, de Alt>ma, de Ellz~!de, 
p~lo Sr . depatado Leonel F ilho Qfl.\ tS~~ e r epro-1 de Estra :a, de Barraquero, de Na varro 'Ylola 
duzido em 1897, sob o n . 5. ' e outros, são nr.plicav:eis menos ao estado de 
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5
ítio limitado da. Constituí!}ão :<rgentinn. c á 1885), escreve, occL1p:J.ndo-se da. legitímíd:tdc 

mcr-1 suspensão de h1.beas-co'1'pus da.s l_egis_- da~ medidas de excepção: 
!ações ingleza e americana.. _Jo que aos J!lS!!- « Les lois ordínaires sont f~ütes en vue des 
tu tos similares da lei marcwl e das fucul- temps ordinaires. Elles supposent des con
clade$ extraonlinarias ou JWnma do poàer pu- di tiom; de puix, ue tranquilli tê, de concorde 
õlico enf<.Jixnda nns mão; do Executivo com sociule relativa, ou l'ordre lcg:\l n'a pour 
o presupposto de um interreg-no constitucio· ennemis qu'un petit nombre ~'ind,ividus i~Olés, 
nal. Nas republicas do Chílo e de Hond:uras, dont las tentatives sont famles a prev01r ou 
cuja.s leis fundamenhes. preveem e_ adm1ttcm v. dejouer. Si ~et état d'equilibre change, 
esta ultima llypotbes~. e que poder1am valer, comme il peut arriver duns ies 'Pays les 
como um justo protesto, as cen.sums e im- mieux reglés, si la puissanca publique se 
pugnações tlai]Uclles publicistas e homens po- trouve to11t h coup en presence d'un groupe 
liticos. Outro tanto se daria. razo::wc'.meute compacte d'h~mmes qui ne respecte~t ni la. 
n:\ França, onde as raizes do etat de sirJge Constitution 01 tes drOJts do l~urs concltavens, 
írrompéram do sólo da. revolução e onde as ront appel à Ja fori!e, pactisent a.vec l'etran· 
leis de 1819 e 18i8 mantiveram a tradíçiío ger, ators Je temps est veou oú, co~me dit 
da lei ml\rcia.l. Montesquieu, il !ilut jetter un voüe sur 

A verdade, porem, neste assumpto, é que les statues de 1:.\ Liberté.,. 
tão igualmente ínacceitavei_s, por perigoso~, Doutrina, por seu turno, A. Alcorta: « El 
os expedientes -quer do mterregno consll- estado de sitio non é síndu<la una. medlda que 
tucionnl ndmittir1o ])elas Constituições do Chile paeda nceplar-se en abstr~cto, com? no lo es 
e Houdurns, quer da repulsa absoluta de nio,.una úe aquellas quo 

1
mpooen a lo!! de

qualquer suspensão de garautia.s, co!!Jo nas redi'oa índivídua.les limita.ciones que llegan 
Constituições da. Grrcia, da Rournanm e do a moclíftcarlos; pera si en.el ~z:~s.uismo social 
Luxemburgo. dcben existir géu·anti,Js Jndtndualea, dcben 

Seria. P!eferivel proceder com~ a. Suis;:a., os ta.mbien existir ga.r~ntins publicas que son. 
Pa.izes-Ba1~os e os E>to.dos Scandmavos, CUJOS gara.ntias de orden, 1le libert:u!, rte segm•idad, 
estatutos basicos silenciaram sobre o pro- y su coexist6ncia depende dei s1stema arm6-
blemrt do estado de sitio ~ Não nos parece; nico que se observe ••. Pero sea o no el estado 
porquanto a. ausencia. de menção do pheno- de sitio unn. medida aceptable en abstracto, 
meno não implica a impossibilidade de sua la verdade es q1le se j 11stífica perfectamente.» 
apparição, e dado queelle surja, a falta de (A. Alcortn; Lfl.s garantias constltucionales, 
lei reguladora. J!lÓde tornar mais grav€s e p~gs. 153 e !58.) . 
tal vez maís abusivas as me1lidas de repressão; Foi por comprehencler o valor de eons1de
ímpostas pelas circumstancias. O procedi- rações dessa. ordem q_ue o nosso leg-islador 
menta seost~to e acceitar a.s causas como el!as con.stituínte de 189!, allàs conformando-se
são e tratar .de minor.or-lhes os e:ffeitos mnle- com a tradição da carta de 2.:'> dt~ março dG 
ficos tanto quanto po.~ivel. O estadG de sitio, 1824, cons:ogrou 0 recurso extremo do esta.do 
isto é, a suspensão tempora.ria das garantias de sitio. como arma de segurança. _e def~sa 
ou de algumas garantias constituc1onaes om public1 s. Vejamos de que modo pro'l"l.den01ou._ 
casos de aggressií.G externa ou d0 commoção 0 pt•ojecto do Senado para que ess:1 arma se 
interior- in aspe;-io,·ib"s bellis aut in ci..,ili limite à. smt funcção normal de defesa, 
rnch' difficiliore, n:. expressão do imperador a<>indo dentro da Constituição e da. orbita. dos 
C!au-iio. referid<1 por CiceJ•o- ó uma triste bons pzinoip!os. . . 
necessidade rJos Est<1dos; mas é uma neces- No r<!Spect1v 0 art. 1•. preCJsa-se o senttc!O 
sidade e est1. inillu.Jivel. e firm:1.m-se 0:; CcLracterJStJcos da comm:oç~o 

Um publicista nacional, o douto Pimenta intestina, quo, segundo o art.SO ~a ConstitUI
Bueno, accentuou ,·igorosamente essa n eces- ç5.o e um dos ca,;os de dedaraçao do estado 
sidade nos casos excepcionaes a que os ro- de ~itío ; exige-se ahi~ p~ra que. ~e verifique 
manos acudiam com este salutar conselho: a commoção, que h:.qa 1nsu~re1çao a.rm3:da., 
Den~ op~mn~ consules, ne quid respubli~a de- ou con8piração em que esteJam ~nvolvHL~s 
t,·im crili capital. O profundo Blunt~hl!, de· agentes da força armada on autorHtades !Til-
pois de afflrmar que o estado de sitio re. Hta.res. . 
dunda em menoscabo da liberdade e do direito. A exacta comprahensão do que SP,.JS. a ~~m· 
não teve escrupulo s~m declarar que, não mação intestina de que trata o d1sp_osrt1VO 
obstante rs,o, devemos acc:ita.l-o como indis- constitucional é uma. necessidade caprtal, -
peosavei si attendermos a que o todo não vê-s3 b~m. Já por duas vezes entre nós, -
deve ser sacrificado a parte. em a'brii,le l89l e em uovem'bro de 1897_-

Theodore Reínach, a\1tor de um interes- tal necess.idade trad~zíu-se em controv~rs1as 
sante trabalho sobre esta materia {De fétat riejmais _ou_ me~os ap<uxonadas a pr~p~sJto ~a 
siege; élt<de histo1·ique et ;"twidique; Paris, constltuoJOnalldade dos estados de SI !lO entao 
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decret:t.dos. A qnnstão constitucional ua. in-~ em quest:1o .. Si. no tc~rcno _ •.lon.trinn~io .s,!lo 
terpretação do texto collide com a questão elle; susceptL vc1s do t.ltscussao e 1m.pu,naçf', 
doutrina! do caracter prevontivo ou reprcs- podeudo da: lo~ar a parecer~s dtvergen es 
sivo do estado de sitio, e isso aínda maiil in- corno os de Avellnneda, Sarm;ento, R;ttwson 
trinca o problema. Comoquerque s~ja., odu- e Alcorta por um.ln.do,.ede TaJetlol·,Q~t~a~a, 
-pio caso póde ter a solução contida no pro- Mnrmol e Arnng10 Rmz, por outro, a nao 
jecto, seja aquelle aferido p~los padrões da póde nem dev~ acontecer. entre n~s no desa:r
thcoria, sej11 pela medida do direito conr.ti- tamento do D1re!to. Pubhco eser1pto, on e~ 
tuido. legiSll\dor conat1tum~e deu expressam~I_J 

No substancioso iliscurso com que no Se- um caracter repreSSIVO ao est!\do de S!ho. 
nado justificou o seu substitutivo o Sr. se- Reflicta-se oom sobre o § 2• do art. 80 da. 
nado!' Gonçalves Chaves abordou' com van- nossa ConstttuicãQ, e desapparece_rà qualquer 
tagcm a questio da natureza. preventiva ou duvida:- «!~te (o Po~e~·.Exooutivo) dur~ntc 
reprassiva do eslaJ!o de sitio c deixou con- o ·estado de s1tlo restrmg1r:se-ha ~a.s med1das 
sigoada a doutrina que, a. nosso ver, é a ver- da reprew:to contra as pessoas, a 1m por. • • .,. 

· dadeb;:a. Disse o illustre senador por l\linas Ahi está., na palavra. reprgssao, ~loguente-
Oeraes · mente assignala.da a natureza 10t1ma do 

· · estado de sitio:- uma reacção parn ftns de 
« Eu entendo que nesta materia., como em dete&a e não uma ncçií.o com intuitos pt·e

muitas outras, as soluções extremas são pre- ventivos. E relava notar que, neste ponto, o 
judiciaes, que o estado de sitio, embora em Estatuto de 24 de fevereiro apa:rtou·so 40 
sua essencia. seja uma medida repres.~iva, seu modelo mais proximo, que !01 ~ Coo.s't_!
:póde ter tatnbem etl'citos preventivos.·· A tuição Argentina. Esta, contendo ~laposJça.o 
verdado é que o estado de sitio, r eprimindo, 83melbante 6. da nos:;a. não cnf!>cter1sa de rc· 
'Previne muitas vezes, e debaixo deste ponto pressivas as medidas de detencao ~ desterro, 
de vista. é que se póde dizer que elle tem concedidas ao Poder Executivo. E1s os termos 
c.treltos preventivos; em sua essencia, porém, em que e lia 4isp0e: Pe!70 durunte esta susp~n
é repressivo ... Fôra principalmente preven- sion no podra. el Pres1dente de la Repullhca. 
tivo e seria o regimen •las suspeitas.·. E' condenar por si oi aplicar penas. Su poder 
justamente na violencla (lo ataque, é na se limitara en tal caso, respccto de las per
insufficienoia dos meios de defesa, é na Í!Jl· sanas á arrestarJas .ou trasladarias de un 
possibilidade em que se yê o poder public.o puntO a otro de la Confederacion>> ( Const. 
de garantir a ordem SOCial;~ ne~tascondl· Arg. art. 23, in fine.) o nosJO legislador 
ções. que o estado de s~t io se JUStJtica. como constituinte, com esse texto debaixo dos 
med1da.. d~ .defesa soCJa!, correspo~dent.} _á olhos, não 0 r eproduziu littoralmente, como 
de f~ mdmdual ••.. I~or cons99uencw. o cn- poderia. fazer; em vez de fa.lla.r simplesmente 
t.Gr10 do estad? d~ Sltio,é,. J?Or 1DCOnst.estav':ll em medidas re{trentes o!.! relativa& ás pessoas, 
analogia, o crlter:o da. legitima de_fesa, cons1-l di3se:- medidas de repressão contra. as pes
derada. recurso .extrco;!o· E.si assun ~· ~ ca- soas. Sua.lntencão foi, portanto, declarar ou 
raoter_ preventivo na?. pode constw:11r a aclarar a. natureza repressiva do estado de 

__ essenCJa do estado de S1t10. sitio. De resto este caracteristico do ~cto de 
A legitima. defesa é determinada. pelo suspensã.o de 'garantias vem implic1to no 

ataque: nlng~em se constitue ~m legit!ma. pr<'prio conceito decommoçitointestinaq?-~Ddo 
defesa. pre1.1enmdo ••. A verdade e esta: sc1en- illuminado pelos ensinamentm doa pubhc1stas 
tificamente o estado de sítio é repressivo; o e mesmo pela simples exegése uo texto con
seu criterío jurídico é justamente o criterio stitucional. 
jurídico da legitima defesa ..• Não é só pelo Ruy Barbosa, o eminente estadista e ho
criterio jurídico que o estado de sitio é uma mem de leltras brazileiro, que colr!lina. na 
meditia repressiva ; é mister ainda. attender cordilheira. de nosSa. vida mental, explorou 
para os motivos politicos que determinaram magistralmente a materia. em allegaçoes fo
~ua. creação •. ~i o ~tado de .sit!o se filia ao renses, artigos e discur~ que lbe suscitaram 
reg1men pollotal, s1 é preventivo, elle se os acontecimentos pol1tlcos de abrll de 1892. 
assigualará, não como meio de defesa social, sustentando com extraordinario vigor e bri
maa como tormída.vel instrumento de op- lho a doutrina. defendida. por Tejedor de que 
pressão;_ quem ~auejar semelhante ~nstr.?- só 0 levante publico em armas (eZ ~Zzam_iento 
mento nao se fara tyranno ou Cesar, Sl o nao en a1·mas el alzamientc> publico) JUStifica a 
<JUizer. E'? arbitrio ill!rnitado do poder sob a declaraçã~ do estado de sitio por motivo de 
eglde da. le1 das suspeitas.~ ( Anttaes do Se- commoção interna ," demonstrou o grande 
nado > vol. 3•; 1898, pags . 151 e seguintes.) const!tucionalista nacional que t a l doutrina é 

Esses dizeMs do hvnrado autor do pr·ojecto «a que consulta rigorosamen~ a filiação bi~
são da maior justeza e subordinam-se á me- torica do direito constitucional » porque eqUl• 
lllor orientação juridiCO-PQlítlca, na ma.teria. para. aquella. commoção ás insurrection e re-
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belUon de que fallam as leis inglezas e a Con· sidlo de suas disposições sobre o assumpto. 
::tituição da Republica Norte-Americann. Deixnndo de parte a Const. -Arg. que se_ 

4: Na escala das commoções possíveis ha. expressa quo.si nos mesmos termm> da nosila, 
gJ·adações indeterminn.veis. Commoções po- leiamos o que diz a respeito a Constituição 
dem resultar de confiictos materiaes mais dos Estados Unidos. Eis o texto : «O privi
ou menos limitados em sua área, ou na. legío da ordem de habeas corpus não se sus· 
quantidade, no caracter, na disposição d11s pendera sinão em casos de rebeUião ou in· 
seus autores. Commoçôes promove Jla ci· vasão, quando a segurança. publica o re· 
dada a indisciplina. da. guarda. Commocões quererP, (art. 1 •, sec. 9• ) . Vejamos tambem 
podem esta.beiecer·ee pela repetição de certos o que diz a. lei t'rance~a de 4 de abril de 1878, 
sinistros ou pela. extensão delles. A desor-· no seu art. 1• : E' isto : «O estado de sitio 
ganisação dos serviços administrativos póde 'não póde ser declarado sinão em cnso de 
trazer o animo publico em estado de com- perigo imminente resultante de uma. guerro. 
moção, Violentas impressões de pavor, gc- estrangeira ou de uma insurreiçao a mao ar
ra.das- pór circums!ancia.s inoft'ensivas que s. mada.:. Estes textos ~ão eloquentissimos, e 
imaginação agíganta, suscitam ás vezes quer por elles, quer pelos termós em que 
commoções pnbtlca.s da s mais fortes •. E casos está. concebido o art. 80 da Const. d'e 24 de 
ha em que um simples facto l rv.liviJ u<J.I, a fevereiro, somos levado~ a proclamar (lUe a. 
atrocidade de um crime, a insolencia de um pl'Oposiçio do Senado consagrou, na especie, 
abuso de poder, produzem na. &lma popular a boa doutrina . O estado de sitio é arma. de 
commoções intensas e extensas . ,. Appre· repre$iO e não de prevenção, e pois pa1-a 
hensões vagas, boatos levianos, ajuntamentos ser deeretado por motivo de com moção in· 
loquazes, não produzem commocilo iu tes- testina é preciso que esta tenha tomado a 
tina ... Só a revolta manifesta c armada fórma de insurreição armada ou de conspi· 
nas ruas, ou a. revolta orgaoisa.da. e m inaz, ração capaz de subverter a .ordem oo:~stit.u· 
com recursos de acção capazes de inha.bi!itar n!onal. n . 
o governo para. a. manutenção da. ordem,- Os§§ 1, 2 e 3 do art. 1• do proJccto con
a rovolta, em surnma., sob qua.lqner das signam disposições profundamente salutares, 
suas fór:nas potentes e inquietadoras, póde das quaes a principal é a especificação dos 
const1tu1r para a Republica. periga immi tlireitos e gl\rantias individuaes attingldos pelo 
nente .... (R. Barbosa :- O Estado de sitio, estado de sitio. A suspen~ão de uns e outras 

. sua !~ature.za, seus e/feitos, seus limites; pags. rlca limitada a. um circulo de diametro appo.-
33, 36, 38. ) r entemente curto, mas na realidade compre· 

Baixando des regiões da theorin. ao ter· henslvo dos mais importantes direitos indí
reno da interpretação do direito constitu- viduaes, e por i~5o mesmo daquelles que, em 
cion~l. escrípto, mostrou o no~so valoroso epocas de crise política. poderiam crear em
pubhclsta. que de tres condlçoes depende, b.'traças ao poder pv.blico. 
entre nós, a constitucionalidade do estado de A Constituição bra.zileira no seu art. 80, 
sitio : CO?Jmoção int~stina, perigo imminente do mesmo modo que ~ Arge!lt.ina no seu 
da. patna e necessidade de segurança da art. 23 dá. como etreito 1mmedu.to da decre
R~publica. . Mostrou mais que o texto de nossa ta.ção d~ sitio a suspensão das garantias con· 
le1 fundamental (art. 80 ) associa e equip&.ra. sWucionacs, sem dizer si de todas ou si sômente 
a CO?Jll!oc;ão intestin3: à in~itsãc estraogaira de algumas dellas. E' claro 9u~ o modo de 
attr1bumdo-lhes grav1dade Jgual. E de tudo exprimir-se do legislador constttum te suscita. 
isso concluiu o seguinte: c P ara. que se ve· n idéa. de que 6 da totalidade das ga.rant ias 
r! fique a comm~ no sentido constitu- que se trat a; mas é o MSO de appellar da let· 
c1on~l. é nece.ssarlO que a segu1·ança da Re- tra para o espirito da lei, uma vez Que ha. 
pubhca pe~1c!J t~ . Ora, p<wa q u~ a_ segurança direitos e garantias expressos ou d~cla.rados 
da Repubhca nao só se abale swao tambem nas Constituições que, por sua propr1a natu· 
-pe:ig~e, v&rios requisitos são indispensaveis: reza e principalmente por sua innocuidad~, 
pnme,ro, ba de haver elementos de pertur- não são nem precis(;.m ser suspensos no meto 
bação organisa.dos e capazes de acção violenta; dos mais pavorosas crises politicas. Divergem 
segundo, o objecto da acção perturbudorn hn entretanto os publicistas platinas, bem como 
de ser realízavel; terceiro, !la de se demons-
trar que o Governo não tinha, na policia, na 
força armada e nos tribunaes, meios de re· 
:Pressão decisivos.» ( l bid. ; pag. 34 . ) 

· A irrefutabilidade da argumentação con
ducente a taes conclusões parece-nos co!D-
pleta . _ 
. E si de algum reforço mais estas precisam, 
e o caso de pedir a outras legislações o sub-

Cl\Dl:.ra V . Vl 

(') Commentnndo o a rt. 34 , n. 21, da Consti
t uição de 24 de fever eiro, exprime- se assim o 
D1•. AriatidB5 Mílton : "A deol:t1·açào do estado 
de sitio é medid~> meramente l'epressiva ou pre
ventiva tambem 1- Divergem neste ponto os pu
bllcistas. Nos!a lei, porem, resolve pela nega·tiva 
a questão." ( A. Milton : Noticia híst. , tex to e 
commmt. da; Const, do J)ra.;;i t .) 

'•2 
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os )>razi1eiro;;, sobre n. extensão do esta•lo de Todas as constituições modernas inserem, 
.sttto, v1~to · através dos respectivos prismas como é St\bido, n'um capitulo ou t itulo espe
constituc!Onaes. cial, ordi nnria.rneute chamado de declaraçrto 

Estudada. a. questiio_á_ luz do~ principias e de direitos, essas faculdade.> ou rega!ias indi
t(_l~do-se em v1sta. o espmto dos 1ust\tutos -po- -vldu.ae'>, oonst\tut\vas <\a. }l\1-rson::\\\\\:vl.e do 
l!ttcos consagrados nas leis fundamentaes t.lo homem, a. que Bluntschli chamou muito bem 
nosso pa.!z e ~a Republica Argentina, parece di1·eitos çeraes humuMs, e cuja especit!cacão 
que ac,ertan q~em_ não der ú expressão «as 1 expressa. n as leis fundameotaes 1las nações 
garant1as constituciOnaes> uma illimítação, Lasta.rria. coosidera uma necessidade de pri
que a ser :t.bsoluta viria. f,\ta lmente a. ser meir:t. ordem, um~ condíç.w de existencia dos 
absurda. ~o.vernos de democracia. o no3so E; ta.tuto po-

0 mustre Julian Barraquero, que aliâ.s dá h t1co de 2.4 de fevereiro não se apart<>U da. 
como. a.s,;entado q~ e. Con<;Litnição argentina r egra. geral, e na. secção 2• rlo seu t itulo 4•, 
autortsa ~ suspensno de todas as garantias art. i2 e se•n pa.ragraphos e arts. i3 a 78, fez 
constltucl~naes, dostróe ex()licítamente essa a sua declaração clo5 dir~ito5 i11divíduaes e 
presumpcao quando conCessa.: « Nuestro ar- respectivas garantias. A enumera<;iio feita 
ticulo caos li tucioual dice en su primera parte pelo nosso legisl:vJor é lon~a. e comprehende 
que . el estado de ~i tio suspendo todtlS las ga.- direitos ci>is e políticos , pr1marios e secun
ranttas coostltu:Iona.les, pero luego agrega darlos; onde, porém, se encontra. o n ódulo, 
que lo; p()~er~s que ese estado anormal con· o eixo do assumpto em quest<'i.o é no disposi· 
ftere al_ Prcstd~nte, si limitao, re~pecto de tivo precipuo do art. 72, que rez~ assim : 
l~s pers.ona~. a trasladarias ó ar restar las, « A Constituição assegura a:, brazileiros e a 
sm que J&.mas pueh por si aplicar penas. estl'a.ngeíros residentes no pa.iz o. iovloln.))ili
Resulta. entouces que el estado de sitio y la dade dos direitos ctmce1"1tentes à liberdade, ti. 
~U3pensJOn _de L aut.o de lta:b.eas co1·p1<$ ha.uil\ta.u segurança indi11idual e d. pnlpriedacle.» 
a l~s antondade~ po!iticas para arrest at'.».. . \'e-se que o· nosso legislador, conformao do-se 
« Nucstra Constttucwn ha toma· ~ o un instru- com osdicta.mcs da theoria,consideroudireitos 
menta de gobieruo, origioarío del derecho individua.es, garantindo-os, aquelles a que se 
de la fuerza y ba pretendido disfa.rzalo con refere o publicist!:L argentino, na citação acima. 
e_l ropNe de un i?strumento protector de la Ora, sando assim, basta que o estado de 
l.Ibertà; ha quer1do d!•r a! estado de sitió que sitio possa determinar ao mesmo tempo a. 
es un ~esorte de opresion loi! etectos de la. deten~ao de 1!.\guem sem as forrnahà.aões or
suspensJon de! h1.lJeas corpus que és un instru- dinarias. a l imitação t.empora.ria. do direito 
~ento de gobieroo protector dei orden y la de.propriedarle, a suspensão das liberdades 
ll~tad . » . . . « i\!u··hos han ,creido que el ea- d_e trilJun\\_e i~prensa,- oara. q ue as garan
pmto de la Constitu~ion nó és otl'o que sus- t1as COO$tltuctonaes fiquem etfectivamente 
pender la garantia d<tda á la. se"uridad per· suspensas nos termos de nossa. lei funda.· 
sonal. .. _lndudablemen te est\ és "ia. tend~ncia meota.l. luutil set·ia. suspender explic:b e 
de la. ulttma par·te del articulo 23, que limita englobadamente tor1os os outros direitos in· 
las f~cultades del Presidente.» ( Espíl·itu y div_iduaes, que na.da mais sito· do que corol
pl·acltca de la Conslitución Atgentí11a . pa"'s I anos ou eman<tções dos tres · direitos funda-
375 e 376.) ' "' · mentaes q ue se Iesumem oos de liberdade 

Por outro !Qdo os principias geraes de Di- pes~oal. de proprierlade e de livre manife.'l· 
reito Publico e a liçiio dos mestres modernos tn.ção do p ens3mento. (') 
da. m~terla levam-nos a pl!:nsa.r que a sus- Com ra~ào, portanto, di~se no Sena.do o 
pensao de ga.ranti~s a. que se refere 0 a.rt. 80 autor do su bsti tutivo que é opr"jecto actual: 
de no3sa Constituição é neceosariamente limi- « Ha dire itos indi viduaes, como a. liberdade 
tada a umas t antas dessas garantias . de eoosciencio., Je culto, o direito de petição, 

S~gundo Alcorta.. que nesse ponto nada. etc., a que seria. iniquo e sern nenhuma van· 
m <\lS fa~ do yue repetir um~ verdade j uri- tagam para a. causa publica trazer limita· 
d~ca axiOl~a.tJea , as garantias c.>nstitucionaes ções. !\lesn~o em rel>~ ção a certas ga.ranties, 
s~o.a. rea.hza.;:ão por escrípto dos direitos in- quaes, desaforamenb d·1s jurisdicções ordi· 
d1v1duaes no corpo de preceitos constitutivos na.rias, plena liberdade de defesa e !oviotabi· 
do Esta,do. 

Direit~s in<:!ividuaes, no Eentir do mesmo { • ) ConTem rec01·dar, em apoio da these sll$-
autor, sao os q ue constituam a. parsooa.lidttda tentada, a s·~gn inte ouinião de um ministro do· 
.do homem e mani festam-se : na. pessoa nossoSupremo T L· ibunal, expresso em Acoordam: 
mesma, pal~ li~rdade pessoa.l ~ na"' cousas, « O estado de _sitio não s ignifica a suspen~o de 
pelo ~soe d1spos1ção exclusivos . nas a""""s toíl~s as garant•a s cons~ilucionaes, mas tão s:i-

1 
li re -~ •~ - ' """~ • m"n~e daquellas que se acham meucionadas no 

pe a. V ma.m.es ... çao do ponsamento fa!- ad . SO § 2·' da ConstHuição. (Voto d->S•·· Berna r
lado OU escripto. .dino Ferreira t\o Acc. de 1.1; de abril \\e iS9S.) 
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lidade do si.gillo ela correspondencia, não ba 
motivos poli.ticos que justifiquem a suspensão 
ou re~tricções ... 

Outro t<'nto poderia a. Commi.esã.o dizer da. 
gra.nde maioria. dos direitos e garantias a. que 
se referem os 31 paragrapbos do art. 72. 

Nestas condições pm•ece que bem inspirada 
andou a outra casa. elo Congre~so quando es· 
ta.beleceu n o § 1• do art. 1• do projecto que 
o estado de sitio suspende sómeute o exer
cício dos direitos individuaes consagrados nos 
§§ 8, 10 e 12, do art. 72 da Constituição, e 
as formalidades que fazem effectivas as ga
rantias consignadas nos~§ li, 13, 14, J7 e 
22 do citado artigo. Os direitos attingidos 
são os de l'eunião, locomoção e manifestação 
do pensamento ; as garantias são M que se 
refereni. á liberdade pessoal o á pleuitude 
do direito de pr9priedade. 

Os §§ zo e 3• do referido artigo nada. mais 
fazem do que dar as tegrns praticas para a 
justa app!icaçiio das medidas do sitio no to
cante aos direitosegara11ti~s suspenso,, Acha 
a llOmmissão que elles dev8tn $er accei.tos, 
tanto mais quanto n'um del.les estit firmado 
o justo pl:'eceito da nãu cumulação no mesmo 
individuo das medidas de detenção e deeterro, 
-cumulação de que ni;.o cogitou uern podia 
cogitar a. Constituição e que, a oer adaptada 
ou admittida., daria nasc1mento a um illo
gismo for-rado de uma iniquidade. 

O art. 3• do projecto mantem, durante a 
vigencia do sitio, as immunídades parla
mentares de que tratam os arts. 19 e 20 da 
Constituição. 

A Commi~são acha que é tempo de liqu;dar, 
pela disposi~ão do projecto, essa velha e 
atormentada questão que deve quanto antes 
deixar de ser o moinho acciooado pelos ventos 
elo qmtdrilnte politico e partidario, porta
dores sempre da poeira d:~s con tradicções o.s 
mais deploraveis. De 1892 até o presente os 
poderes le~lslativo e judiciario da Republica 
teem · oscillado entre a solução elo projecto e a 
que lhe é contraria, mttnifest<'ndo-se diver
gente e incoberentemente 10Lre a materia. 
E' assim que em 22 de julho de J89Z a·ca
ma.ra dos Deputados approvava u m par ecer 
reconhecendo como conseqnencia do estado de 
sitio a su;;pensão das immnnid,<des parh1· 
mentar.,s, e dous ao nos depoi~. em 2 de j u lho 
d~ 1894, votava u m projecto. <le sitio com a. 
resah a. das mesmas immunidades. E' tambem 
assim que o Senado, que, na sessão de 10 de 
julho de 1894. votara a resoluç o da Camarn. 
resalvando ns immunidades parlamentares, 
abriu mão em 1897 (como a Camara) de ta l 
resu1va, e pelo projecto actual ;·otta a esta· 
belecet• a doutrina da snbsistencia das immu· 
nidades dur«nte o estndo de sitio. E' ainda 
nssim que o Supremo Tribunal Federal que, 
em ab:-il ele 189'2 e 26 de março de 1898, 

mantivera a pt·isão de congressistas por effeito 
elo e:;tado de sitio, dicidiu afina.! por Accordam 
de 16 de abril do mesmo aono de 1898 de 
maneira differente, declarando expressamente 
que" a immunülade, inllerente a funcçáo de 
legislar, importa essencialmente a autonomia 
e independenci(l. do Poder Legis1afivo, de 
sorte que não tJ6de estar incluída entre as 
garantias constitucionaes que o estado de s itio 
suspende nos termos do art. 80 da Consti, 
tuição. )} 

Comprehende-se bem que a :permanencie. 
dessa. indeci~ão ou fluctu ação legislativa e 
judicia1ia em ma teria. tão grave como seja. a. 
da mutilação de um dos poderes constitucio
naes pela sequestracão possivel e muita vez 
arbitraria ele alguns (e porque não de todos?) 
dos seus mem bros, não é um estado de 
cou.sas que se deva. manter sem largo prejuízo 
para a. sededade e verdade das nossas insti
tuições politicas. 

Felizmente lla rece que está hoje feito o 
accor do na maioria dos espíritos a r espeito 
da. solução definitiva. da. questão e que os ul
times votos do Senado e do Supremo Tri
buna.! representam o pensamento afinal ven· 
cedor na ma teria em debate. E ê realmente 
o caso de serem postos de 13.dos todos os par t is
pris de qualquer ordem, sejam theoricos ou 
fllhos de preoccupações de coherencia ou 
desconfiança poli tica, para fil:ar de vez a 
regra a seguir em a.ssumpto tão melindroso. 

conforme já. tlaou declarado, o relato1• 
deste pa recer pensou, a primeira i ospecção 
da ma t eria, que a ascendcncia latina., espe
ciBlmente fr:mceza., do estado de sitio como 
sinonymo do éta t de siege militar, implicava 
forçOsamente uma situação em que ·todas as 
regal;as e privilegias civis ou políticos, in
clusive os parlament tres, desapp<•recia.m sob 
a ~cção energica e impreterível ela. autori
dade encat•rega.da de >elar pela snlvação 
publica na emergencia de fundas crises na.
cionaes . Entretanto tal ponto de vista e 
inacceitavel. e disso penitenciou-se ainda hs. 
pouco o Humilde membro da Commissão & 
quem foi incumbido o tra balho do dizer sobre 
o presente projecto do Senado. Para justi
ficaçilo de uma tal aman de é suffi.ciente notar 
que o direito constituciont!l anglo~saxonio, 
representado pelas leis e praticas da Ing la
terra e dos Estados Unidos do Norte, é menos 
garantidor da immunidade parlamentar d() 
que nm grande numero de Constituições de 
povos latinos,- de onde se conclue que, 
nesse ponto, n mera suspensão do pr ivilegio 
do habeas- co>'pus é mais radical, como me
dida de excepcão do que o complicado appa· 
relho do chamado estado de si tio. 

Realmente, ao p~sso que a Constituição 
americana estabelece a possibilidade da 
prisão de um deputado ou senador por mo-
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tivo de traição ou {clnnía e no caso de pertnr
b~ção da paz (brca.ch o( thc pcace), limitando 
ao demais a immunídade ao tempo de estada 
nas cama.ras 11 de ida e volta na execução do 
mandato (eu11do, morando et recleundo), a 
Constituição brazileira, cingindo-se nesse 
ponto á argentina, setl modelo mais proximo, 
dispoz que os deputados e senadores « não 
podem ser presos nem processados criminal
mente sem prev ia licença. de sua. Ca.mll-ra, 
solvo caso de fiagrancia em crime ioafian· 
çavel ·» e declarou que essa immunidade sé 
manteria ininterrupta durante o largo prazo 
que vai do recebimento do diploma. a uma 
nova eleição. 

Isto prova.. que no Brazil, como na. Repu· 
blica Argentina, os legisladores constituintes 
tiveram em mente cercar os membros do 
Poder Legislativo de mais efficaz protecção, 
quer nas circumstancias anormaes, quer nas 
normaes, do que aquolla de que dispoem os 
membros do Congresso da. America do Norte. 
« Se busca ba., sin duda. nlguna., dar á. los 
miembros dei Congreso a.ú.n ma.yores garan
tias para el desempeno de sus funcione.> 
que aquellas de que gozaban los legisladores 
de la nación amer icana, assegurando sn in
dependencia individual y la integrida.d. de 
los poderes . ,. São palavras estas da sen
tença. da. Suprema Corte Argentina, no caso 
do senador Leand l'O Alem, mottido em 
prisão, em época de estado de sitio, por 
ordem do governo da. Republica. visinha.. 

Em tal sentença, que tem a data de 15 da 
dezembro de 1893, foi superior e luminosa
mente tratada esta questão das immunidades 
parlamentares e é nelln que se teem de ins
pirar, -forçosa e legitimamente, os juizes e 
legisladores brazileiros, si quizerem respeitar 
o espírito da no>sa Con,tituiçã.o. 

Estudando e cotejando os arts. 23 e 61 da 
Constituição de seu paiz a suprema Côrte 
Arg·entina dei:tou provado, com abuudancia 
de argumentos, que «entre bs tacultades 
constitucionales del Presidente de 1:1. Repu
blica. clu rante el est:J.<lo de sitio no entra la 
de arresta.r á los miembros 1lel Congreso » . 
Ora, os arts. 23, 60 e Gl da Constituição ar· 
gentina correspondem rerfeitamente, quasi 
litteralmente, aos arts. 80, 19 e 20 da Cons
tituição brazileira. Mesma disposição, mesma 
interpretação, portanto. 

Longe iria a Commis~ã.o si quizesse expor e 
desenvolver a poderosa serie de argumentos 
em que se esteia a disposi<}ão do l\rt. 3" do 
projecto. Os Annaes dl\ Camara e do Senado 
estão r echeiados delles, como ta.mbam o esta 
o Accordant do Supremo Tribuna.! Federá\, 
de 16 de a bril de 1898, que syntbetisou em 
u:Ql de seus cortúderandos os principaes fun
damentos theorico~ da citada sentença da 
Suprema Côrte Argentina. A Camara, em 

sua a.ltn. sabedoria, a.:precial-os- ha, \1evida
mente c, certo, adoptal-os~lla., sobretudo ~i 
estudar coojunctamente com o ar t. 80 e 
§ 21 do art. 34 da Constituição. 

Ficou dito no começo deste parecer que o 
projecto vindo do Senado dava. solução justa 
e liberal ao complexo problema do sitio, dis· 
pondo sabiamente não só quanto á questão 
das imraunidades parlamentares como quanto 
ás dos requisitos da commoç,ill intestina, da. 
cumulação no mesmo individuo das medidas 
de detenção e desterro, da instit u ição e com
petencia. de tribunaes militares extra.ordina
rios sobrepostos á jurisdicçã.o civil ordinar·ia, 
da cessaçao dos atreitos do eata.do de sitio 
pela · termina~,:ão do prazo deste, etc . Vimos 
quaes os artigos que respondem ás tres pri· 
meiras questões e mais á da extensão do es
tado de sítio ou do numero de g11,rantias con
stitucionaes que elle suspende. Resta-nos 
comprovar o nosso acerto citando os artigos 
em qus são r esolvidas as duas q~estões r es
tantes. 

Dos effeitos deco rrentes da suspensão de 
garantias occupa-se o projecto no &eu a1•t. 6°, 
dispondo que taes efl'eitos cessarão desde que 
fôr suspenso o estado de sitio, quer pela. ter· 
minação do pr azo, quer por acto do Poder 
Legislativo ou do Executivo. 

E' esta a doutrina do A ccordam de 16 de 
abril do anuo passado, a qual, inquestiona
velmente, mais do que a opposta, se con 
forma com a Iettra e o espírito da Constitui· 
ção e, sobretudo, com os princípios geraes de 
direito inscripto:; na legisla.ção nacional . 
Ocioso seria recordar e compendiar osargu
mentos que a abroquelam e que em lumi
nosa e extensa cópia fulguram no pr ecioso 
volume em que estão concertados os t raba
lhos rle B.uy Bar bosa., protklzidos a proposito 
do estado de sitio de abril de 1892. 

As metlidPs concernentes á e\iruinaç&:o de 
q uaesquer jurisdiccões extraordinarias ou ex
cepciouaes para dizer s obre a criminalidado 
dos cidadãos apanhados nas m~lhas do estado 
de sitio, o r rojecto as consigna. em seu art. 7• 
e respectivós p~ragrapbos, no u ltimo dos 
q uaes ó explicita.meute revogada a lei n. 61 
de 24 de outuhr0 de 1868 e nns mesmas co n
dições derogada a d.e 18 de setembro de 1852. 

Não parece necessa.rio insistir sobre a plau
sibilídaue de taes disposiçõt~s, que decorrem 
do pl'oprio conceito úo sitio, conforme o con
cebeu e firmou o nosso legislador constituinte. 
A applicação da lei mar cial, que em tanto 
importa. o es tabelecil'nento de tribunaes e 
reg ras militares para o julgs.meuto de crimes 
políticos, não se coa.·t un>~ com a nossa. orga
nisação constitucioual e j udicia.da. Bstamos 
muito longe, nesse ponto, do etat de siege 
das leis francezas de 1849 e 1878, do B ela.
gen mgs-Zustand d" lei prll$Sia ua ue 1851, do 
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St-m drcch! da antiga Confederação Germa~ nas -referem·So evidentemente ó. época nor. 
nic,t, e do est'!do de prMecçãa extra?r1li11aria mal d't t'eunião do Ccmgresso, nos termos do 
da legislação russa. art. 17 que marca o dia da abertul·a dos tra· 

1\ lcorta, deftuiudo o estado de sitio, expri- ba.lhos legislativos. E' exactamente nestG 
me-se do~te modo : «E' aquelle estado em art . 17, que se encontra o caso unieo de rB· 
que ~e acham suspensas as garantias const !- união do Congresso, independentemente de 
tucionaes em caso de uma commoção interior convocação. Fôra deste caso e dos de adia
ou de um at~que exteruo, permanecendo os menta e prorogação, a acção aut,moma do 
tribunaes dBjustiça no livre exercício de ~ua Congresoo quanto a épocas de funcciona.
jurisdicção ordinaria. Esta definição que é mento àesapparece, para. prevalecer a. attri. 
uma generalisação de dados fornecidos pela buição p1·ivatit>a conferida ao Poder Ex:ecu
Coustituição argentina, não põde deixar d tlvo de convocai-o extraordinariamente. 
ser por nós adóptarla, uma vez que o con- (Art. 48 n. 10. 
ceito do sitio formula.do por nossa l ei funda- Combinados os arts. 17, 34 n. 35 e 
mental fo i importado daquelle Estatuto pia- 48 n . .lO, vê·se Q'te a Constituição esta
tino. Consequeutemente, dizer estado de sit io beleceu nma. regra que pôde sei' formúlada 
é dizer implicitamente- a usencia de tribu.- nestes termos: Uma. vez reunido o Congresso 
naes militares, especiaes ou excepcionaes, de para a r ealização dos seus trabalhos só póde 
commissões e conselhos de guerra, em uma el!e funccionn.r fóra do prazo de quatro mezes 
palavra , de lei marcial. ou em virtude de prorogaçã.O ou adiamento, 

(( Hay (diz Barraquero) una. diferencia. decr etados pelo pt·oprio Coo~resso, ou em vir· 
enorme entre la. declaración del estado de tude de coovoe;\çfto extraoruioaria, emanada 

exclusivamente do Presidente da Republ ica. 
si tio y la proclamacion de la ley marcia l ; Ora nin_guem d i l'l'1. ~ue esta re,.,..a favorece. 
pueden ser declarados en estado de sitio t 1 1 d c· 
varios puntos de la Nación donde efecii- ou au or!Sl\ t e qna qur;r lllO o a reunião 
vamente no se realicen operacíones de guer- extrao,·dinaria, de pleno direito, que o pro
ra; pera la. ley marcial no puede decretar· jecto attr ibue ao Congresso para. o fim de 
se ui aplicar·se sino en e! teatro l!lismo de suspender ou n~provar o estado de sítio de· 
las hostilidades, tan solo como un siste ma. cretado ;pelo Po ar Executivo na ausencta. do 

Legislatlvo. 
de hacer la guerra y no como un resor te Tendo tlrmaçl.o nquella. l'egra e não ha· 
constitucional de gobierno, ni como un medio vendo aberto excepciio 11. "llla nem no art. ao 
de ejecutar leyes civiles.» nem no art. 34 n. 21, que se referem ao 

O art. 7• da proposição do Senado é, pois, estado de sitio; tendo em vez disso coufir-
merecedor dos applausos da. Commissão. rno.do a .mesma regra pelas palavras loqo qtu: 

O mesmo é licito dizer dos arts. 4•, 5•, 100, se retm•r o Congresso, do art. 80 § 3• ; e 
11•, 13", 14• e 15• os quaes encer ram medi- evidente que o legislador constituinte não · 
tlo.s defiuentes.e complementares das dispo- tev~ a intenção de permittir que o Congresso 
sições capitaes do projectc.. · se reuna por direito proprio, extra.ordina · 

Sente a COmmissão não poder fazer atllr- riament e, terinllo uma attribuição privativa 
mnr:ão ~emelhantG com relação ao dispositivo de out ro podel'. 
articulado sob o n. 8, no qual se filiam os A lettra. e o espiri to da. · Constituição re
urts. 9° e 12•. Os tres artigos de '[Ue se pellem, portanto, a I>rovidencia contida no 
tmtn encarram materi::. susceptível de séria projecto, que é uma adaptação do disJIOSto,no 
impugnação quer no terreno dos princípios, art. 2" da lei fra.nceza de 4 de abril de 1878, 
quer no da pratica ou da r espectiva exequi- conhecida pela denominação de lei Bardoux . 
l.Jílidnde. Na França, em pleno dominio do regimen 

Determina. o art . 8" : « DeGlnrado pelo Po- parlamentar, isto é, de um parlamento que 
der Executivo o estado de sitio, o congresso governa. e dada & existencia de um. estado 
Nacional reunir-se-ha, de pleno direito, ex- de sitio que institue a lei marcial, comore
traordinariamente, 30 dias depois , contados hende-se a reunião das Camaras, de plenõ di
da data. da declaração. Paragr•apho unico : reito, logo após a suspensão de garantias; 
ReuD.ido o Congresso, etc •• ·" não assim entre nós, no nosso regimen pre· 

Ha a averiguar antes de tudo a constitu- sidencial, de poderes independentes e apenas 
cionalidade dessa re<mião extraordinaria do coordenados. Entretanto mesmo na França, 
Congresso, de pleno direito, ou independeo- por occasiã,o ~e discutir·se. a. lei Bardoux, 
teme o te de convocação- Passemos a faz el-o. vozes levan.aram·Se combatendo por excessi"a 

O art . 80 da. Constituicão, estaluindo sobre e inconstitucional a reunião de pleno direito 
n occa.sião em que o Poder Executivo deve das Càmar~s~ Eis o que nos infoz:ma a res
pres tar ao Congresso contas . dos séus actos peito Théodore Reioacb: 
âuranto o sitio, diz no seu § 3• : «Logo gue « La commission senatorial da 1878 j ugeait 
s~ retmir o Congresso " ... etc. Estas pala· que la réunion de plein droit des chambres, 
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· apres la declarntion d'etatde siõge, itnit une 
disposítion il. la fais ex cessive et inconsti· 
wtionnelk En e.tr.Jt, disait -on, c'est la Consti
tution elle-même qui fixe la date de la. re
u nion des chambres, att1•ibue au Presirlent le 
droit .et quelquefois le devoir de les con
"Voq uer en se.ssion extraordinai r e, et pré v o i t 
un cas unique ou leur reunion a Jieu de 
plein droit; on ne peut pas, daus une simple 
loi , ajouter a. ces dísposit ions un C:\S nouveau 
de convo:!ation extraordinaire.» 

E' verdade que ta.es argumentos não pre
"Valece['am no parlamento francez; mas darla 
a differeuça dos dou~ regimen~ políticos - a 
da Franç:~. e o nosso - ba ahi u m mngnifico 
subsidio pam impugnação do ar t. · 8° do 
projecto. 

HaYeri em algum dos p:•izcs, cujas Con
stituições serviram de modelo á nossa, uma 
disposição de lei semelluwte {t que ex
aminamos? 

Nos Est:tdos Unidos é escus:tdo procurai-a, 
pois a mera suspensão do habeas corpu~, que 
é alli o estado de sitio , não requer um:t 
me·Jida. de tnl ordem, e a Constituição ame· 
rle<\na não só llão dispoz sobro suspensão ou 
approvação pelo Coogres;;o !laquelln pr ovi
dencia e :s:cepcionnl, como nem ao menos 
declarou ::~. quotl !lo;; po1eres e lia. devia caber . 
Só depois da. lei de 1863, jnlgad,t perfeita· 
mente constitucicnal pela Cót·te Suprema, 
ficou defllrido ao Poder Executivo o direito 
de decretar a suspensão do h tbsas corpus . 

Na. RepublicJ. Argentina a situaç!to é a 
mesma que entt•e nós. A Constituição nada 
dispõe soLre reunião extt•aordin••rir\ do Con
gresso em caso de decretação do sitio, e por 
outro lado, apezar dos ·reclamos de Barra.· 
quero e outros, nenhuma lei fui uincla. feita 
para regulamentar os textos constitucionaes 
sobre suspensão de garantias. 

E nem e crivei que, vindo essa lei, ella 
consigne disposição de que se tmta, uma vez 
c ou ta r all! com os antecedentes de 18i5, con
sistentes na recusa do informaçOes pedidas 
pelo Senador Rawson a proposito do sitio 
declarado por occasião do incendio do Collegi.o 
dos Jesuit<-s e na s::bsequente r~jeição do 
pt'Ojecto apresentado pelo senador, esta· 
'belecendo o prazo de dez dias Jlara apl'esen
tnção daquellas informaçtses pelo Poder Ex:
ecutivo. O Congresso argentino que eutão 
não legislou o menos, não virá de certo a 
legi;;lar o mais, autorisaodo uma reunião do 
Congresso, de pleno clireito, para approvar 
ou suspender o sitio. 

Dcmals, a Commissno pensa· ainda qu e o 
art. 8° do p rojecto é difficilmentc exequivel 
dadas certus hypothes·~s. a.li:i.:; possíveis e 
naturaes, que é inulit tignmr a.qui. 

Os arts. 9>. e 12, que se tilL1m ao 8", iocidem, 
por isso mesmo, ua impugnação que ü\zcmos 

a este, accres~endo que ainda mais íneic· 
equ\vet e inacceitavel do que os 8•' e IJ0 

:tfflgura-se-nos o art. 12, cujo ultimo aUnea , 
precisa de ser examina.do detidamente IJe\<1. 
Ca.mara. 

E' este o mo,lo de vet' da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça sol>re o 
projecto n. 178 do anno P>lSSndo, v índo du. 
outra casa do Congresso Nacional. 

De accordo com o exposto, a Commissão 
propõe, portanto, a adopção do mesmo pro
jecto, com as emendas seguintes ; 

Ao art. go -Supprima se. 
Ao art . 9°-Supprima.-se. 
Ao art. 10• - Supprimrtm-se n.s palavras 

6naes; « pt·ocor.!endo·se ue conformidade», 
et~ . 

Ao art. 11" - Supprima-se o J• aliada do 
§ [o • 

· Ao art. 12-Supprima-se . 
Sala das commissúes. 14 (\6 outubro de 

1809.-Jlart in$ Junirr, ·rela tor e IH·e~idente. 
- Lttü Domingues, pelas conclusões. 
Edmundo da Fo11seca, pelas conclusões.- Al· 
fr~do P into, IJeln.s conclusões,- Xavier da 
Silceira ( com restricções) . 

'N. 178-1893 

(Do Senado) 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l." Só nos casos de insurreiçJ.o ar• 

mltda de pessoas do povo ou de repr~sentantes 
da. força pui.Jlica., quer de terra, q uer de 
mar, 0 11 de conspiração. em que estejum en
volvidcs agentes d't forç>t ar'mada ou auto· 
t•idaó.es militares, de modo que a b&le a. con
fiança do Governo em seu concur30 para a 
rept·essão, e que se poderá. considerar ver ifi· 
cada a commoção intestina, de que trata o 
art. 8') da. Constituição da Republica.. 

0 ;; crimes detlnidos nos arts. 87 a 114 e 118 
e 119 do codigo p3nal vigente só autorizam a 
declaração do est.o.do de sitio quando ~sumi
rem as proporções de commoção inte.stina 
a~sim verificada. . -

Em qualquer de tues casos, não ~e achando 
reunido a Congresso, o l?oder Executivo Fe
deral, por deliberação propria ou em virtude 
de requisição do governo de algum Estado em 
que se veritique a commoção ictestina, po
derá declarar em esta do de si tlo a respectí v a. 
put•b do territorio, <i reconhecer que as me· 
didas legaes ordinar ia.s, apoiadas na iorQ<'l. de 
que dispuzerem as autoridade~ são insuffi
cientes :para. o restabelecimento da ordem e 
t~o.nquillida<le pnbtiC<-... 

§ l. • O estado de sitio suspendera somen te 
o exercicio dos direi iAJ:; indi v lo.luaGs <!vHS~fln•-
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dos r.os §§ s•, lO e 12 do art. 72 da. Consti· Art. 4.• Na vigenci(\ do estado de sitio , 
tuiçõo Federal e as formalidades que f.ozem o Podet• E:.ecutivo, por si e seus agentes, 
etfectívas as garantiM consignadas uos §§ I!, colherá todos os docum·,ntos que po;;sam 
13. 14, 17 e 22 do cita,do artigo. instruir o llrocasso o llrmar a respons .• bili-

Os eff'eitos resultantes da declaração do dade criminal dos insurgentes cu conspira
estado de sítio começarão da data da pubH- dores. 
cação do .respectivo acto, não poilendo em Ar t. 5.•_ Poderá o Poder Executivo sus
nenhuma circumstancia ter acção retro- pender o estado c' e sitio declarado pelo Cou
activa. gresso Nacional, si durante o interva.llo das 

§ 2.• As medidas do excepção a. quo se re· suas sessões tiverem cessado os mot ives que 
fer"' o final do primeiro alinaa do paragrapbo dictaram essa medida. 
anterior consistirão sómente ; · Abe<·to,-porém, o Congresso, já. não poa.erã. 

1 o Poder Executivo usar desta factil ria.de. · 
a) (§ 11) Em poder a a.utoridade po icial Paragra.pho untco. o estaria de sit1o decre~ 

penetrar na. ca;;a do cidadão, independente d·~ tado -oe_ lo Poder Executivo será por elle sub
consentimento deste e de formalidades legaes, 
para procfder a pesquizas, quo tenham por mettido á approvnção do Congres<o, ainda 
fim a deteuçlo de -~soas, appreheu@ão fip, mesmo que llaja cessado antes da reunião 

r- deste. 
a rmas e de documento3 que 80 relacionem Art. 6.• Suspenso o estado de sitio, por ba-
com a perturba~ão da ordem publica. ver terminado o prazo de sua duração, ou 

b) (.§ 13 e 14) Na privação da l lberdade 110r acto Legi:;lativo ou do Executivo, cessa-
i ndi v id ual i t·ão todos os eft'eitos decorrentes da suspensão 

l•, pela detenção de pesSO&s em logares da~ garantias coostitueionaes. 
não destinados aos rer·s de crimes communQ; Assim: 

2°, pelo dPsterro dos pontos do territorio 
nacional sujeitos ao estado de sitio: Serão desde logo postos em liberdade. os 

Não se poderá cumular no mesmo indivJ. cidadãos detidos ou desterrados, a respeito 
duo a prisão com o dest'lrro. Com o desterro do~ qua.es se não colherem provas de crimi
cessara, ipso fc.cto, a pri:;iio, que só pcrmane- nalidado ; e remettidos immediatamente ás 

d · 1 i d autorida.des competentes com as provas que 
cerá emquauto o in iVl\ uo est ver rcti 0 em se bouverem colligido os demais Indiciados, 
loga.res ~ujeitos ao estado de sitio. afim de que ·Se instaure o processo contra 

c) (§ 17) Na dispensa dll indemní1..ação r-re· elles e quaesquer outros responsaveis. 
via. da propriedade particular, de que et1.reca, Pa.ragrapbo unico. ~e processo niio de-
o Governo. pende das deliberações do Congresso â.cerca 

A occupsção ou apropriação desta proprie- do estado de sitio a das medidas de excepçio, 
dade, terminado o estado de sítio, obrigará o impõstas pelo Poder Executivo. 
poder publico, no primeiro c:.•~o. á restituiç!io Art. 7 .• A forma~o da culpa. e o julga
com perdas e damnos, no segundo a indemni· menta dos réos l!e etrectuarão perante as ju
zação, entendendo·se desapropriada. por utí- risdicções ordinaria.s a que estes estiverem 
lidada pnblica a propriedade. sujeitos, segundo a sua qualidade de civis ou 

O sequestro àe armas, como medida. pre- milita.r~s e a. na.turez.a. do crime ; sendo ve· 
ventiva, não da direito à indemnização, mas, dado, por iofringente da Constituição, crea.
suspenso o sítio, serão restitllidas ·aos seus rem·se juntas, tribunaes ou juizes de ex-
donos. cepção. 

d) (§ 22) Na suspensão do habeas-corpus, § 1. • Nem o Púder Executivo, nem o Le
limitado ás medidas <ie excellção, expressa- gislativo poderão crear, :>eja. sob qne pretexto 
mente declaradas na presente lei, relativas ou denominação for, commissões de julga.· 
ás pessoas. mento, civis ou milit.ares, tribunaes extraor-

§ 3. • Na suspensão tempol:'ario. de joroaes, diuarícs ou juizes de excepção, ou estender 
com prazo fixado q;w não excec1erá ao deter- a. cidadãos não militares a autoridade de tri· 
minll.<:io para o estado (Je sitio, se restringirá bunaes militares . 
a limitação á liberdade de imprensa. § 2.• Estõ. revogada a l6i n. 61, de 24 de 

Art. 2.• .Os ciiladãos, nacion;Jes e estran- outubro r1e 1838; e oerogada & deIS de se· 
·geiros , exe-cerão, dur~nte o estado de sitio, tembro dP. 1852 nas disposições em que auto· 
todos os direi tos constitucionaes, não sus- riza. a ereacâo de juntas provisorias, sujeita 
pensos ém virtude do artigo anterior. a cooselllos de guerras pessoas não militares, 

Art. 3. • Nas medidas d~ repressão psr- incursas em crimes militares e applica a. pena 
mittidas pelo estado de sitio do Governo, ou de gales. 
tlo congresso, não se comprehende a. sus- Art. s.• Decla.rado "Pelo Poder Executivo 
pensão das . immunidades cE>nEagra.das nos o estado de 'sitio, o Congresso Nacional re
<ltts. 19 c íW da Constituição. unir-se-ba, de pltmodireito, extraordinuia-
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mente, 30 dias depois, contados da data d:l tes, afim de verificar a responsabilidade em 
declar ação. que porventura hajam incorrido aquellas au· 

Pnragrapho unico. Reunido o Congresso, o toridades, ou seja pela decretação do estado 
Presidente da Republica, em mensagem es· de sitio, ou seja em ~;rtude das mesmas me· 
peeíal e no prazo de cinco d ias, lhe relatara didas. 
os motivos que determinaram a declaração do § 1.• A Camara e o Senado, salvo as dita
estado de sitio e as medidas de excepção, que ções para inquerito3 e invest.igações, que jul· 
houverem sido tomadas, remettendo·lhe todos guem neccssarias, deliberarão no prazo e con· 
os documentos justificativos do seu acto. dições do paragrapho unico do art. S•. 

I. Esses documentos apresentar-se-hão As deliberações do congresso, embora não 
sempre em original e serão, na Ca.mara e no impliquem a existencia de abugos nas medidas 
Senado, depoi~ de remettidos o.. este p~r de excepção, não extinguem, todavia, a acção 
aquella, livremente franqueados a inspecçao particular e -publica perante o Poder Judiei&· 
dos sens respectivos membros, desde que seja r io relativamente aqueDas medidas. 
dado para a ordem dos trabalhos o parecer Si, porém, a Camara decretar a accusa.ção 
da commissão a. que tiver sido commettido o (10 Presidente da Republica., o. Senado só to· 
estudo "{lrelimínar do :~ssumpto. marâ. conhecimanto do sssumpto como tribu· 

li. O exame dessa ma.teria será. iniciado na nal de ju:;tiça. 
Camara, onde, :~ssim como no Senado, logo § 2. • A f<~lta de apresentação ao Congresso 
após a deliberação dnquelle ramo do Coo· Nacional, no prazo prescripto, dos documentos 
,gresso, ella ter-.1 preccdcncia o. qualquer e iorormações justificativas da. declaração 
outra, considerando-se de urgencia o respe· do estado de sitio e das medidas de exeepçã.o, 
ctivo paret::er. não ínhibirá o Congresso de exercer a attri· 

m. Si a Cama.ra não iniciar e~se trabalho bui~ã:oque lhe compete. (Constituição, art. 34, 
dentro de cinco dias da apresentaçãodaquella n. 21 . } 
mensagem e dos documentos que a deverão § 3.• 05 documentos que forem apresenta
acompanhar, o Senado r~quisi tal·OS·ha. r!a dos pelo Poder Executivo serão publicados no 
Camara e iniciará logo o exame (lo a~sumpto. jornal official, si a.ssim resolver a. Camara ou 

IV. Si a. Camara lh'os r .)cusar, o Senado o Senado. 
deliberará sobre o assumpto pela. verdade sa- Art. 12. Si o Congresso encerrar a. sua ses· 
bida, esclarecendo-se com as informações que são antes de suspenso <J estado de sitio, sõ· 
puder obter, e communical'á á Camara ore· mente se r eunirá extraordinariamente par a 
sultado da sua deliberação. conhecer das medidas de excepção to!l"adas, 

V . Os referidos documentos serão pubJ(. quando, findo o prazo da declaração do sitio 
cados officialmente com o parecer da compe- fixado na resolução o Poder Executivo pro· 
tente commissão, e não poderão ser recusa.dos rogai-o por mais de 60 dias. 
:~os exames ordenados pelos tribunaes d~ jus· Neste caso, o Congresso se reunirá nove 
tiça para a verificação da culpa.billda<te de dias depois da terminação do prazo ôxarlo na 
indivíduos envolvidos em processo, por im· Resolução Legislativa. 
puta.ções ligadas aos motivos da. declaração Occorrendo este facto depois de encerrad~ 
ao sitio . 11. s~o ordinaria. do ultimo anno da legislo.· 

Art . 9. • Reunido o Congresso para. o fim de tura, caba ao novo Coogre550 reunir-se ex
que trata o artigo anterior. el!esó deliberará. tl'aordinaria.mente para exercer essa. a.ttri
sobre a a.pprovacão ou suspensão do estado buição. 
de sitio, reserYando para depois da terml- Art. 13. Dnrante o estado de sitio politico, 
nação do sitio o exame das medidas de ex· ou após elle, em relação aos seus atreitos, 
oopção. subsistirá a garantia do haúeas·corpus pal'a os 

Art. 10. Sendo o sitio declarado pelo Con· cidadãos que, a preteJCto de estado de sitio, 
greoso e estando este funcionando ao tempo sotrra.m ou se achem ameaçados de sotrrer 
da. terminação do prazo fixado na r.esolução, constrangimento em sua liberdade ou em 
o Poder Executivo lhe relatará todas as me- qualquer de seus direitos ou immunidades 
didas que tiver tomado, dentro de cinco dias constitucionaes, em contravenção de qual
da cessação do sitio, procedendo-se de confor· quer das disposições da presente lei. 
midade com as regras estabelecidas no art. s•, I. A concessão de habeas-corpus, em qual-
pal'~tgrppho unico, ns. I e VIL quer de taes casos, compete indistincta.mente 

Art. 11. Terminado o estado de sitio de· a quo.lquer·juiz ou_ Tribunal Fo:Jdera.l, com re
clarado por acto legislativo ou pelo Poder curso voluntario, dada a denegação, para 0 
Executivo, a Camara iniciará na mesma ses- Su premo Ti'ibunal da União, quando a este 
são legislativa ou na que se seguir, si aquella. não tiver sido originariamente requerido . 

. ·estiver encerrada, e no prazo de cinco dias, o i!. O julgamento da petição de habeas-cor· 
eJrem!:' das medidas de excepção, empregadas pus, fundada em ilontravenção de qualquer 
pelo Presidente da ltepublica ou seus agen· das disposições desta lei, provada com do-



cãnara dos Depltados -lm!J"esso em 2510512015 15:44 - Páglna40 de 44 

SESSÃO EM 11 Dll OüT!JDno l)J:! 1809 337 

cumento3, independe da fvrm&lidade da. apre
sentação do paciente. . 

Art. a . A approva.ção on rejeicão do pro
jccto da amnlstia, porventura :tpre;;~nt:•doe 
r eferente aos factos que determina. toam :1 sus
pensão das garantias constitucionaes, inde
penda de :Prévia deliberação do Congresso 
Nacional sobre a declaração de sitio, feita. 
pelo Poder Executivo, ou sobre as medidas 
d e excepcão por elle imposta.s. 

Art. !5. A resolução do Congresso Nacional 
sobre a e.ppro\·a.çã.o ou suppressão do estado 
de sitio, declal·ado pelo Poder Executivo e 
bem a~;sim sobre as medidas de excepção por 
este tomadas, só tera uma discussão em ea.tla 
uma. dae Camaras e, a.pprovada, será pro
mulga"!a pelo Presidente do Sen:tdo e vigo-
ra.rá. desde logo. · 

Art. 16. Revogam-se a.s disposições em 
contrario. 

Qual r.íi.o o ligava relaç:Io n.lguma do depen
dencia ou de subordinação: - concluiu muito 
logicamente e muito juridicamente que o 
mesmo tenente M. J. Machado, em race do 
decreto legislativo n. 314, de 21 de outubro 
de 18!;15, de,•e ser equiparado aos civis aiiUliS
tiados, visto não poder ser alaançado pel:~. 
re3tricçãú relativa aos militares, que no 
meSDlo decreto legislativo se contém. Accei
tando taes funtlamentos e a.ccrescenta.ndo· 
lhes o de que o projecto não o!Iende a Con
stituição e as leis, o douto relatot· da ma teria. 
na Commissão de Constituição, Legislt1ç-ã0 e 
Justiça. ooinou no sentido de pouer ser 
adaptado ó mesmo projecto. 

§ 

Senado Feder:1l, em 23 da novembro dG 
1898.-F,.ancisco de Assis Ros L e Silra, pre
sidente llO &lna•lo.-Joahim d'O , Catumla, 
1° secretario.-Jo •qtcim S'.lrmellto, 2• :>eero· 
ta.t•io . - Hen1'Í'ftle Coutüdto, 4• secretario sor· 
vindo de 3".-Alearo 14pes Machado, servindo 
de 4• secretario. 

Nã.o tiYora.m em consideração a honrada 
Commissão da Marinho. e Guena e o illustre 
Relatot• d:t materia ne. Comtníssão de Consti
tuição, Legislação e Justiça, a circumsta.ncia 
doo\slva. de que, e.o tempo em quG en~rou em 
vigor a. lei de amnistia. acitna. c itada, j:l. nã.o 
tnQ.is et•a vigente o mandato con!arillo ao 
tenente ?o!. J. Machado e ue ha. muito ha VÍlJ,m 
cessado os respectiYOS eíroitos, por isso que, 
t~ndo-se reorganizado o Estatlo de Santa 
CG.th&rina. onde no v'~ Consti tuiçã.o fôra. pro-
!llulg~da. em 26 de janeiro de 1895, e!egeu-~e 
novo Presidente do Este.do, cujo me.ndato im
portava 'm solemne revogação do que fôra. 
anteriormente outorgado ao mesmo t enente 
M. J . Machadf). 

N. 205 - 1B99 

Autorí;a o p ,Jde•· .E':.:ecut i'llo a co~ttar o.o tenen
te Ma1'ioel J()(lguim M<~chado, para todos ri! 
etfeitos, o tempo qtte l/UJ tenha sido r/esconta· 
do em virtude da cO·Jlartic!parão com a ''e· 
wlta de 6 de setemb•-o ( çom 1Joto em St:pa· 
1·ada.) 

E si é verdade que o t~ncmte M. J. Ma.ch<~o
do, na. vigencía do ma ndate de governador 
do Estado de Santa Catharina, não estava, 
como bem argumenta a Commissão de Mari· 

A Commissã.o de Ma:rinba e Guerra, to- nha.e Guerra, su jeito ou subordinado a supe
mando conbecimento de uma petição do rioreg hierarchicos ou a qttaesquer autorida~ 
tenente Manoel Joaquim .Machado, ex-gover- des militares, e tanto, accrescentamJS nós, 
nador do Estado ele Santa Cati.Jarina, formu- que por acbar-se no exercício da alludida 
lou, com voto em sep1rado do seu oresitlente fuucçn.o, nã.o podia ser conv idado por edita.!l!l 
o Sr _ General Mello Rego, o parecer que a. apresentar-se, sob pena de ser havido por 
conclue pelo projecto n. 117, de 1898, o qual, clesertor, como fizeram os quarteis g enera.es 
entrando na ordem dos trabalhos da Camara do Excroilo e da Armada com todos os offi.
e sendo submettido a. discussão, foi, sobre- cia.es de terra e mar que tiveram parte n a. 
querimento approvado em sessão da. mesma revolta, e bem assim não podia. ser nffectado 
Camara., remettido ã. Commissã.o de Consti- por acto> das autbrida.des superiores do exer
tuição, Legislação e Justiça, aflm de emittir cito, emqua.uto, pw q ualquer modo, não fosse 
esta o seu parecer. destituído da funcÇão civil e política acima 

Fundando-se a illust.rada. Com missão de menciona.da ; não menos verdade é, a. contra
Marinha e Guerra em que o tenente Manoel ria sansu a de accordo com a doutrina. sus
JoaqUim Machado, no cargo de gover nador tentada pela Commissã.!l de Marinha. e Guerra , 
do Estado de Santa Catharinll, pa.ra que fôra que, revogado e tornado nullo o ma.ndato 
eteito -em 8 de junho de !892, esta"i'a. no em questão, cessaram desde logo os respecti
er ercicio de uma funcçã.o civil e política, cujo vos etfeitos, os qua.es• por i~:~o mesmo não 
desempenho o subtrahia., por completo, · em po:liam, senão contra.l)roduceútemente, sGr 
toda a. vigencia élo mandato, á acç:'ío G :~ invocados pelo ~x-go,·et•uadot• do E$t&do Je 
nu_ tor í\lade de seus .;uperivl'CS ~li<.n:archi<:?S .

1
santa IJ:ttl:_ari? <<, po~qu<~Ut<1, _rev<>~·ten~o es!e 

no cxe.rc1to c, porbnto, rJ;t sHperJ()l' arlmmzs- desde entao a obedJeoCia e a SUOCI'dmaçao 
ti-ação militar e do M:\nisterio da Guerra, ao militares e ficrmdo sujeito á legislação x:espe, 

C.l.mfn'!l. V . V 
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ctiva, estava ipso-facta obrigado a apresen
tar-se ás autoridades snperiores do exercito, 
o quo não fez, incorTendo, por conseguinte, 
em responsabiiidade por crime de deserção. 

Falham, pois, e desapparecem de modo 
absoluto e radical os !'und.amentos dos dous 
pareceres acima citados, tornando-se eviden
temente falsas as conclU3ões de um e de 
outro, por carecerem de procedeocb, e legi
timidade. 

§ 

Reconheceu e confirma o peticionario 
quanto vimos expendendo no presente voto, 
por isso que só se apresentou quando lhe foi 
dado fruir os beneficios da amnistia, isto é, 
quando já estavam plenamente resolvidas 
as suas responsabilidades como desertor e re
belde. Não é, pois, admissivel que o peticio
nario possa escapar á restl'icção deelarada na 
lei da amnistia e pretenda para si uma ex
cepção que não se compadece com os factos 
e que aberra odiosamente da collectiva si· 
tua.;:ãojuridica em que a referida lei collocou 
todos os militares que tomaram parte na 
revolta. · 

siquer póde a. Camara julgai-a objecto de 
deliberação. 

Sou, pois, de·parecer que o projecton. lli, 
de 1898, não póde ser adoptado, visto ser 
infringente da Constituição e da.s leis. 

Sala das commissões, 14 de outubro de. 
1899- -"}I arti>ts Juni7J', presidente, de a eco r
do com o voto em Sêparado.- Xa1liel" da Sil
vei,·a, relator.- Luiz Domingues.- Alfredo 
Pinto,-Edmundo daFmseca,-Riv:~cl:~via Cor· 
rêa.-Arro::cellas Galtl<io, vencido, com o se
guinte voto~ A lei n. 310, de 21 <le outubro de 
1891. que concedeu amnistia p1enaaos revol
tosos em geral, restringiu , com tudo, aos mili
tares fazendo-os passi v eis da inactividade T'OI' 
dons annos, a contar 1Ja d::~ta. em que se apre~ 
sentassem á autoridarle competente. 

Semelhante restricç.ão, porém, não pôde 
alcançar o tenentE! Manoel Joaquim Machado, 
porque este, como Governador, que era, de 
Santa Catba.rina ao tempo da revolta, não 
estava subo1•dinado ao Ministerio da Guerra, 
de quem, aliás, havia recebido licença para 
exercer o allndido cargo de Governador. 

Nestas condições, não oí!endendo o pro
jecto a Comtituiçao e us leis da Republica, 8 
meu parecer que elle póde ser adoptado. 

N. lli-1898 

Accresce que, si o acto do Ministerio da 
Guerra, que, com base na lei da. amnistia, 
equiparou o· peticionaria aos outros militares 
revoltosos, l~sou ou ofl'endeu direitos pre
sumidos ou presumíveis do mesmo peti
cionaria, ~ó o Poder Judicíario poderá. sanar 0 tenente Manoef Joaquim Machado, eleito 
ou dar o remedio ora reclamado da auto- governador de Santa catharina, aos 8 de 
ridade, no caso incompetente, do Poder junho de 1892, estava. em e:x.ercicio deste ele
Legislativo· . . . vado cargo, quando, aos 6 de setembro, ir-

De _h~rl!loma com o espmto e a_lettra da. rompeu nesta Capital a revolta de parte da 
ConstJtuwao e nos termos de var1os pare- armada · 
ceras !!.pprova.dos pela Camara, entre os · 
quaes o de n. 55, de 18~6. formulado pelas Estando convencido de que a revolução tra-
cor:nmissões reunidas de Fazenda e de Consti- ria beueficios para o Estado que administrava, 
tuição, Legislação e Justiça, ao Podei' Judi- não hesitou em arvoral" no territorio doEs
ciario compete conhecer das recle.maçõe!l que tado o pendão revolucionarió ~outra o Poder 
entendam com a a.pplicação de leis existentes, da Republica. 
e ao Legislativo das que visam qualquer con- Vencida. a. revolta, por decreto I egisla
coosãonãoex:pressaem Iei,_porqua.nto concedêr tivo n. 314, de 21 de outubro de 1895, foi 
além da lei e estatuir direito novo, sendo que concedida amnistia aos que nella. tomaram 
as reclamações que se acham no primeiro parte, serrdo, porém, os mílitar!ls nella en
easo e são da competencia do Judiciario, nem volvidos conduzidos á. inactividade por dous 
:siquer devem ser julgadas objecto de de- annos. · 
liberação pela Camara. Por aviso do Ministerio da Guerra, de 24 

Ora, a petição que ao Congresso Nacional de janeiro deste anno, Sê fez extensiva aos 
dirige o tenente M. J. Machado não tem officiaes do exercito" a resolução tomada pelo 
J!Or ftm a obtenção de qualquer graça ou Presidente da Ropublica, de accordo com o 
favor especial que importe em dispensar na parecer do Supremo Tribunal Militar, eJt
lei ou em estatuir direito novo ; mas, ao ·arado em consulta de 16 de-dezembro de 1895 
·contrario, envolve uma reclamação que e cornmunicada em aviso do Ministerio d11. 
'assenta em direito constituído e em lei pre- Marinha ao-chere do estado-maior general d':l. 
·existente, tendo por objecto a respectiva armada, pel~ qual não ê computado, no 
a;pplicação~ tempo do p9sto aos officiaes amoistiados, o 
··Logo, a. referida petição contém ma teria período decorrido da data em que se ausenta-

ll:Ue é da exclusivo conipetencia do Poder ram até aquella em que foram chamados á 
3"udiciario;' e, na fórma do vencido, nem actividade. -
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O tenente Manoel Jo24uitn M!I.Chtldo, offi~ 
cial do exercito, amnistiado, foi apanbnõ.o 
Jle4o a viso, s oifrendo os prejuízos d·llle dccor
roti'tes. 

Considerando, porém, que na .occa.sião em 
que se deu a revolta exercia, não uma fone
cão militar, subordinarla ás leis militares e 
ao Ministerlo da Guerra., mas um cargo 
electivo, de caracter civil, com a devida 'VG· 
nia o permissão do Ministerio da Guerra, re
corre ao Congresso Nacional, pedindo autori · 
zar o Poder Executivo a contar-lhe, para. 
todos os e.treitos, o tempo que lhe foi descon
tado em virtude de sua comparticipação com 
a revolta de 6 de setembro. 

A Commissâo de Marinha e Guerra, depois 
de acurado estudo, tendo examinado minu
ciosamente a. questão, e 

Considerando que na realidarle o tenente 
Manoel Joaquim Machado exercia, ao tempo 
em que se deu a revolta de 6 de setembro, 
Dão uma funcção milit,.a.r, não estando su· 
jeito ao regimen militar e menos subordi· 
nado a.o Ministerioda Gur.rra., escapando toda 
e qualquer acção desta autoridade sobre elle, 
mas um cargo electivo, de caracter pura~ 
mente civil, accessivel a todos os cidadãos 
brazileiros, de acc01·do com o que dispõe o 
art. 7.l da Constituição da Republica; 

Considerando que os governadores dos 
Estados, nos cases de crimes communs e de 
responsabilida.rle, respondem perante os tri
bunaes, creados pela constituições estaduaes 
e segundo as regras e preceitos por ellas 
estatuídos ; 

Considerando que, emqn:l.nto durar o man
dato electivo, eBcapa. á autoridade militar 
toda a acçã.o sobre o olficial em e~ercicio do 
cargo civil, pois no caso contrario de.>appare
ceria por completo a. autonomia. do Es-
tado; · 

Considerando, que nestas condições o te
nente Manoel Joaquim Macbado deve ser equi
:pa.rado ao:; civis, que t omaram pa.rto na. re 
vol ta. e aos quaes nenhuma penalidade foi 
a.pplícada., pelo contrar io, os rrofessores vita
licios, exonerados por acto do Poder Executi· 
vo, já. !oram reintegrados e além disso pagos 
de todos os seus vencimentos, mesmo durante 
o tempo em que se acharam na revolta ; 

Considerando, finalmente, que sómeute aos 
militares , que effectiva.rnente se achavam 
subordinados aos 11inisterios da Marinha e da 
Guerra, a. lei n. 310 deu a amnistia. rest ricta 
collocando-os na inactivida.de por dous anuo: , 
a contar da. data em que se apresentaram á 
autoridade competente e isto mesmo a ju izo 
do Podet· Executi\•o, o que evinentemente 
não podia comprehen~er .o ~enenta Manoel 
Joaquim Machado, po1s exerc1a este um cargo 
electivo, era governador de um Estado, auto-

rirlade superior, que esc.~p~ eompleta.mente 
uo regimen militar, 

Por todos este~ motivos e a Commissão de 
Marinba c Ouorra. de po.recer que saja de
ferido o pedido do Sr. tenente Manoel Joaquim 
Machado e neste sentido o!Yerece à conside
ração da Camara. o seguinte projecto de lei : 

O Congresso Nacional decreta. ~ 

Artlgo unico. E' o Governo autorizado a 
cQntar ao tenente Manoel Joaquim Machado, 
pal'a. todos os e:treitos da lei, o tempo que lhe 
tenha sido descontado, em vir tude de compar
tici.pação com a revolta de 6 de setembro. 

Revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 28 de setembro de 1898.

Mello :Rego, presidente ( com voto em sepa
rado).-A"uusto CZenumtitUJ, relator.-Aàal
berto C-1-limariies. -Oliwira Braga, 

Divirjo da opinião da maioria da Commissão 
por entender que a graça sollclta.da, sob a 
fórma de reclamação da um direito, pelo 
tene11te do exe1·cito Manoel Joaquim Machado, 
sobre importar em excep-?ão per izosa á. lei, 
fere principias ma:r.imos da disctplint~ e do 
dever militar. 

Dei:t<l.ndo de parte o argumento tirado pelo 
peticiouario do a.rt. 72 da Constitu iQão de 24 
de fevereiro, para. mostrar a legitimidade da 
eleição dos olficiaes do exercito para os ca.r
o-os de governadores ou presidentes dos Es
~ndos.pois que, si do espirito da mesma consti· 
tuição se não coUige o contrario, é, pelo me· 
nos, duvidoso que, traçada, como ahi se 
acha, em termos claros e positivos, a missão 
do exercito, não fique excluída a hypotb.ese 
de 12oderem os qu e a elle pertencem ser des
viados do serviço nacional para serem em
pregados. em se~'?'iços ~taduaes, ~os guaes n!L!> 
cogitou nem poUHl cog1tar o legtsladorconstl
tuinte, qne deixou a exclusiva co!llpetencia 
dos Estados à. sua. organi:liação, «provendo a 
expensas pr~wrias ás necessidades do seu go
;erno e administração~. vedando, em seguida., 
que o 'Governo Federal intervenha em seus 
oegooios peculiareS», o qne importa em vedar 
ig ualmente que os anxilie, consentindo que 
aos funcciona.r ios da União, civis ou militares, 
venham os mesmos Esta.dos buscar pessoal 
para. compor o seu funccionalismo, seja este 
electivo ou de nomeDção ; deixando de parte, 
repito, o invocado argumento, accett a.rei o 
facto de ter o Governo d<t União concedido li
cença. ao t euEiute do exercito Manoel Joaquim 
Machado para exe1•cer o cargo tl e governador 
de Santa Catuarina, J>ara que fôra eleito . 

Está entendido que, cessando o exercício, 
ou por terminação do prazo do mandato, ou 
por motivo de renuncia antes da ter.ID;ina~o 
deste, ou, tlna.l!liente, por qualq uer crrcum-
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sto.ncia., cesso. to.m bem a. razão 
cenç:t, i8to é, caduca. 

de ser da. li· Penso, portanto, que a pretenção ito te
nente Manoe l Joa.q;!Ím Machado de1•e ser 
inde!erido..-Mcllo Rego. Que o peliclona1·io deixou o cnrgo de go

vernador, não po1· impedlm~nto past~ilgelro, 
devido n ca.usa.s communs quo niio excluem 
idéa de regresso. sinão por pa.tento o.b:mtlooo 
que se traduz em renuncia, embora tacít.a, 
para exercer fuocções muito outras, inteire.· 
mente oppostas a.o pensamento da. m11ocio· 
nada licença, como as de comma.ndo de forç&:! 
revolucionarias por nomeação do então 
governo do mesmo Estndo, por elle reconhe
cido como legitimo, é facto notot•io que consta 
dos jornacs, e o mesmo peticionaria não o 
esconde na.s seguintes palavras : 

~ Convicto que o triumpho da revolução 
t raria. melhoramentos para. a situação poli
tica, cujos destinos me achavam confiados, 
não hesitei em arvorar no territorio do 
Eetado, o pendão da revolta. » 

Decorre, pols, de propria coniissão do peti
cionar!o, que pelo facto de deixar elle o 
exercicio legitimo do seu cargo, para exercer 
tuncções crímino::oa.~. deixou 'le existir a. 
licenca que sómente aproveit11.va para o 
primeiro caso, e sem a qual não poderia o 
peticionaria, como officia\ do exercito man· 
ter-se ausente « do eeu quartel ou guarni· 
ção», sem incorrer no crime de deserção, nos 
tei'mos da lei de 26 de maio de 1835 e decreto 
de 3 de j a.neiro de 1866 . 

Ne m colhe a. allegaçã.o de que-« subjugada 
a revolta, não poria duvida. em sujeitar-se 
ao julgamento de juizo legal, si este não ti· 
vesse cediclo o logar ao dom~nio de uma ar
dente exaltação partídar.ia que punia sem 
julgar, suppr!min•.'o tribunaes e creando nas 
trevas meras commissões de execução.'> 
Ainda mesmo que se tratasse de um« crime 
commum, que esca..Pa à acção dos tribunaes 
militares», como pretende o pelicionario, 
isto não o eximia. do dever de a presentar·se 
aos seus superiores militares, por não achar
se mais em goso de licenca.. e mesmo porque 
não poderia. o. autoridade civil iniciar o pro
cesso sem que fosse o peticionar lo posto á. 
sua. d isposição pela aut<lrida.d.e militar , me
de&nte requisição daquelle. 

Col:!sidera.das a.s circumstancias · expostas, 
a.lem de outra.s que para abreviar omilto, 
nenhuma. raó'.ã.o milita para. que ao teuen te 
Manoel Joaquim Machado, incurso nos mcsaLOS 
crimes (deserção e rebellião) que os demais 
officiaes que se envoiveram oa revolta de G 
de setembro e, como elle, pa.ssivel da< mes: 
m as pena.s, se a bra. uma. excepção injustifi
ca.vel e odtosa que provocaria. justas queixas 
e p rotestos, sempre o!fensivos elo respeito 
com que devem ser recebidos o> a cto3 ema
nadoli do.s poderes publicas, e prejudiciaes á 
disciplina.. 

o S1·· Pa·c~ldcntc-Niio havendo 
nada mai9 a: tratar·, designo para segunda· 
ft>ira., 16 do corrente. a seguinte ordum do 
dia: 

Primeira pnrte, a.té 2 horas ou antes : 
Votação das seguintes materias; 
Do projecto n. 144 B, de Í899, com o pn· 

recer sobre as emendas oiJerecido.a para 
3• discussão do projecto n . 144, deste anno, 
que Jlxa. a despe:z.a do Ministerio da Fazenda 
para. J{j00 (3• dfscussão} ; · 

Do projeato n. li! A, de 1899, com parecer 
sobre as emendas offerecidas p~ra. 2' dis· 
eussão dCl projecto n. 171, deste anuo, ftxo.ndo 
a despe:z.a. do Minist9r io da J ustiça o Negoclos 
Interiores para o exel'cicio de lllOO (2• dís· 
CUS!ào); 

Discussão 11nica. do projeC'tO n. 177 A. tle 
1899, com o parecer sobre emendas o1Terc
cidas na. za di~cussao do projecto n . 177, 
deste anuo, que estabelece a. arrecação dos 
impostos de consumo; 

Discussão unica do projecto n. 160 A, de 
18{j9, com parecer sobre as emendas o!fere
cido.s na 2• discussão do projecto n. 160, 
deste anno, que altera varhLS disposiçOJs da. 
Tarifa das Alfa.ndega~ e Mesas de Rendas, 
mandada. executar pelo decreto n. 2.743, 
de 17 de dezembro de !897, e sobre outras 
apresentadas ao orçamento da recaita geral 
e pela Mesa da Camara en via1as a Commissão 
de Ta.rifciS; 

2" discussão do projecto n. 82, de 1895, 
reorganizando o Poder Jndiciario no Districto 
Federal, e daodo outras provid~ncia.s; 

Discussão unica do pl'oj ecto n. 27 B, da 
1899, com pareceres sobre emendas off'era
cidas na. 2' discussã.o do projecto n . 27, deste 
e.nno, quo autoriza o Governo a reintegrar 
no serviço activo da armada, com a patente 
de v ice-almirante, sem prejuízo do respe
ctivo qua~ro, o vice-almirante reformado 
Arthur Jaceguay ; 

Discussão unica. do projecto n. 170 A. de 
1899, com parecer sobre emeod,,, o:tferecida 
na 2" discussão do projecto n. liO, deste 
a.nno, que fixa os vencimentos d~ alguns 
runccione.rios da. Directoria · Ger3.l de Saude 
Publi' a e crêa alguns lagares na mesma re
partição; 

Discussã.o u nica do prCljecto n. 201 , de 
1899, com :parecer sobre emenda.s offt~recidas 
em 2• discussão tio projecto n . 205, de 1898, 
t;!Ue autoriza. o Governo a mandar pagar aos 
Drs. Francisco Antunes Maciel e Arthu r An· 
tums Maciel a quantia de 385:500.$, impor
taneia. do gado vaccum e cavallar fornecido 
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ás forcas lega.es rlrxra.nte o período revolucio- Frnncisco Geneliclo Lopes de Araujo sem 
ua.rio de 1893 a 1895; o nus algum :para. os cofres publicas, a impor· 

Discussão unic~ do pa recer n. 63, de 1896 taneia convenctonadll como prestução mensal 
indeferindo o requerimento em que O. Bel- pa.ra. a nrnortíz&ção do debito contra.hido pelo 
mira Amalio. do Va.Ue Brito, mãe e curadora mutuario, sendo esta conaignaçAo desc·~nta.da. 
de Luiz José de Brito, telegraphista. de 2" na respectiva folba do pagamento, pela. re· 
classe da. Estrada ele Ferro Central do Braúl, partiçãv competente desta Capital ou dos 
pede um a.nno do liceoça com vencimentos Estados ; 
em sau 1';tvor, para. poJer tratur de sua 2• discussão do projeeto n. 102, de 189~. 
saude; autorizando o Poder Executivo a. reverter 

Discussão un íca do projecto n. 188, de para. o serviço actívo úa a.rmada o capitão·· 
• 1899, autorizando o Poder Executivo a con- tenente reformado Joã.o Augusto Delph'im 

ceder ao 1• official a.ddido da secretaria da. Pereira; · 
Inrlustria, Viação e Obras Pu'lllicas Antonio 2• discussão do projecto n. 131 A, de 1899, 
Manoel Xavier Biltencourt um anao de li- autorizando o Governo a rever os decretos 
cença. com ordena.do, para tratar de sua que privaram das patentes de officiaes ho
sawle onde lhe convier ; . norarioa do exercito varies dos cidadãos 

Discussão unica. do projecto n. 195, da distinguidos c'>m taes honra.s pox• saniços 
1899, autorizando o Poder Executivo a. con- prestados á. Republiea para o 11m de rein· 
ceder um anno de licenca. com o respectivo tegr.tl·o~ nos postos e honras respectivos, 
ordenado ao pratica.ote f)fi'ectívo da agencia. uma. vez que sobre elles não tenha reca.hido 
do Correio da Estação Central da. Estrada de pena por crime commum politico ; 
Ferro Central do Brazil, Joiio rias Clutgas 3• discussão do projecto n. 1~8 A, de 1899, 
Rosa Junior, para tratar do sua. saude ; declarando livres do pagamento de que.es· 

Dit;eussão unico. do projecto n. 194. de quer direitos n& Alra.ndega da. Capital 
18911, autorizando o PMer Exacutivo a. <:on- Federal ou na. de Santos os volumes que 
ceJer a Manoel Jo;1quim Ferreira, porteiro eonteem um regulador publico destinado á. 
&lldltlo do. e:r:tíncta lnspectorin de Fisca.liw.ção torre da. matriz de Uberaba ; 
de Estr·adas de Ferro, um anno de licença 3" discuss1ío do projecto n. 46 B, de 1899, 
com ordenado para. tratamento de saude ; que extge que as sentenças f!ne.es da com-

Discu:;são uniea. do pro.)ec\o n. 1;;0 A. de pett:ncia. do Supremo Tribunal Fodera.l e 
189(), com parecer sobre as emepdas oll'ere- quando este julgue collectivamente, nafórma 
rída.s ua. 2• dlscus~ã.o do projecto n. 130. da. Constituição e das leis em vigor, Se)a.m 
deste auno, autori~ndo o Poder Executivo a proferidas com a presença. de dez, pelo menos, 
abrir ao Ministerio d:.~. Guerra. o credito ex· dos juizes desimpedidos daquelle tribuna.!, e 
traorclínario da.somma necessaria para pagar dá. outras provh.leoeias; 
ao capitão de fraga. ta. Alfredo Augusto de 2" discussão do projecto n. 156, de 1~99, 
LimlL B•trros, capitão-tenente João Ml\Ximi· concedendo e. Lourenço da. Silva e Ol~vetra, 
liano Algermon Sydney Scbleftler, mRjor Ale- ou á. empreza que organizar, o dir~lto de 
xa.ndre Carlos Barreto e 1• teneute óa. Ar- construir etn uma das ilhas do littoraldesta 
mada Themistocles Nogueira Savio, os ven- cidade um ~rapiche destinado· a receber, 
cimentos lntegraes que deixaram t!e receber durante trinta. a.nnos, Jntia.mmaveis, ex!)10· 
no periiY!o comprehendido entrs a data da sivos e corrosivos, no• termos d$ proposta. 
suas demissões de professores do CoUcgio que apresentou. 
Ivlíli.tar e a de ~uas reiot?grações; 2• parte ás 2 horas ou antes : 

DJ.SCussão uruoa do proJecto n. !62, de 1899, ' . 
concedendo á. viuva do jurisconsulto e ex- 3• discussão do proJecto n. I lO B, de 1~99, 
Senador Joaquim Felicio dos Santos a pensão com o parecer sobre as emendas o.trerec1das 
mensal de 500$000; para 3• disscuSl:ã.o do projecto n. 110, d~ cor- . 

2• discussão do projecto n. !82, de 1899, r ente anno, qne orçll: ?- l'ecetta geral da Re
a.utoriza.ndo o Governo a a.pplicõ.l' 3. obras no publica. pa.ra. o e:x:erc!ClO de HlOO. 
salão do expediente da Alfandega da. CapiM Levanta-se a sessão :Í.'3 4 horas da tar le. 
Federal a quantia de 30:000$, a que se re-
fere a. sub-consignação- Conservação dos 
a.rms.zen.s-da. mesma alfa.n1lega., do n. 32, 
do art. 53, da .lei n. 560, de 3l de dezembro 
de 1898 ; 

2' diEc·:,sã.o do proje~to n. 15!, de 1899, 
autorizando o Goverilo a gara.utir ao Banco 
Predial doa Empregado> Publicas, que nesta. 
capital for organizado pelos cidadãos coronel 
Joaquim Silyerio de Azevedo Piment el e 
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Presideucia dos Srs. Vazo de Nell<> (Presi
dente) , Julio de Mello (2' Vic~·Presiclentc) 
e Carlos de N oraes (i• Secretario) 

tine, Alvares Rubião, Dino Bueno, Oliveira. 
Braga , Gustavo Godoy, Adolpho Gordo, Cin
cinalo Braga, Arthur Die~erichse_n,_ Rouolpbo 
Mh·anda., Leopoldo .Tard1m, Plm1o casado, 
Apparicío Mariene:e, Francisco Alencastro, 
Aureliano Barbosa, Py Crespo e Azevedo 
Sodré. 

E sem eausa, os Srs. Albuquerque Serejo, 
Juvencio de Aguiar, Geminiano Brazll, Feli!
bello Freire, Rodrigues Doria., Joã.o Dant..1.s 
Filho, Pinheiro lunior, Raul Barroso, Agos
t inho Vida!, Deocleciano de Souza. Antero 
Botelho. Cupertino de Siqueira, Arthur Tor
res, Costa Junior, Caracciolo, Possidonio da 
Cunha e Campos Cartiel'. 

E' lida e sem de bate approvada a acta -da 
sessiío antecedente. 

o Sr. P••el!lidente- Commltuico á 
Cnma.rn que se ach•tm sobre a. Mes<1., para re
ceberem as emendas que porventura tenhnm 
de ser apresentadas, os projectos n. 133 B, 
em 3• dil!Cus:~ão . orçanrlo a despeza do Miuis· 
terio da Viaç;io; n. 213, em 2" discuss:i.o, que 
orça a rlesp('za do Ministerio da. Marinha par:\ 
1000, sonrlo o pr:tzo do primeiro de tres dins 
c do seguntlo de cinco dias. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

Ao meto-dh procede-se i1 chamada., á qual 
respondem o~ Srs. Vaz de :Mello. Carlos de 
Novaes, Heredia de Sá, Angelo Neto, Euge· 
nio Tourinho, Amorím Figueira, Augusto 
ll{ontenegro, Luiz Domingues, Cuo·na M~r
tins, A.ntzlo de Abt•eu, Guede!ha Mourao, 
llenL'ique Valladares, Pedro Borges, Fran· 
cisco Sã, Helvecio Monte, Augusto Severo, 
Tavares de Lyra., Francisco Gurgel. Eloy de 
Souza, Trinda.de, Ermirio Coutinho. Teixeira 
de Sá, Aft'onso Costa, Herculano Bandeira., 
Malaquias Gonçnl ves, Arroxellas Gnlvão, 
Neiva, Seabra., Milton, Francisco Sodré, Ma
noel Caetano, Paula. Guimarães, Adalberto 
Guimarães, Rodrl,zues Lilna., Tolentino dos 
Snnto!, Marco! i no Moura, Jeronvmo Monteiro, 
Augusto de Va:;c,mcellos, FoÜseca Portella, 
Nilo P t!çnoha, Alvell de Brito, Leonel Lot•eti, 
Silvu. C.1stro, Almeida GornH<, J oão Luiz, 
CarV<\Iho Mourii.o, Uenri')no Va;r., Alfreüo 
P into, Alvaro Botelho, Lc?w~l Filho, Rodol
pho Abreu, Et1uarrlo Pimentel, Olegnrio Ma
ciel, Pa.Jua Rozende, Luiz Flacquer, Case
miro da R•Jcha, Domingues de Castro, Bueno 
de Andra.dn, Elia~ Fausto, Lucas de Barros, 
Edmundo da Fúnseca, Alft•edo Ellis, Herme. O Sr. Presidente- Não havendo 
negildo de Moraes, Alves de Castro, Mello numero para se proceder ás votações das ma
Rego, Xavier do Valle, Alencar Guimarães, terias constantes da ordem do dia, passa-se a 
Braztllo da Luz, Leoncio OJrrê:t, Paula Ra- mater ia em discussão . 
mos, Francisco Tolentino, Pe_uro Ferreira, E' annunciada. a discussão unica do pl'o
~UJI!o~, Març t~ Escobar, p 1ogo F:ortuna, jecto n. 177 A, de 1899, com parecer sobt·e 
'i esp-~\Stano de .Ubuque-rque -e Casarauo do emendas otrer ecidas na 2• discussão do pro· 
Nascrmento. jeoto n. 177, deste aono, que estabelece 3. 

Abre-se a. se;;são. a rrecadação dos impostoo de consumo. 

O Sr. President-e ,...: Tem a pala· 
vra o Sr. Neiva. 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pa.da 0 3 Srs. SiLva Màriz, Sil verio Ner y, Car· 
los Marcellino. Pedro Chermont, Enéa.s Ma.r· 
tins, Theotonio t!e Britto, Matta Bacella.r, 
Rodrigues Fernandes, Eduardo de Berrado, O Sr. Neiva diz que não tem propú
Elias Martins, Torres Portugal, i\Iarinho de sito de protellar a discussão do projecto, mas 
Andrade, José Peregrino, Coelho Lisboa, vae fazer a\gttmas cons iderações no sentido 
Apollonio Zene.ydés, João Vieira, Pereira de de assignala.r os vexames qi:Je continuam a 
Lyra., Pedro Pernambuco, Rocha. Cavalcante, pesar sobre o commercio eajustitica.rumasua. 
Euclides Malta, .Araujo Góes, Olympio Ca.m- emenda. não acceita pela digna Commissão es
:pos, Jayme Vilias Bvas, Aris tides de Queiroz, pecial. 
Vergne de Abreu, Paranhos :Montenegro, No parecer• a uma das emendas de um seu 
Dionysio Cerqueira., Torquato Morei ra, Xa- companheiro de ba ncada, o Sr. Tosta, que 
vier da Silveira. Pereira dos S1ntos, Erico tinha por fim impedir a intervenção dos tis
Coelho, Julio Santos, Barros Franco Junior, caes destes impostos na escripta. das casas 
Ber.nardes Dia11, Urbano Marcondes, Paulino commercio.es, o nobt·e r elator habilmente diz 
de Souza. J 11n ior, Monteiro de . Barros, . lide-. que o agente do fisco não exige, pede, sem 
!onso Alvim, Jucob da Pa.ixiio, Octa.via.no de lembrar-se que ha pedidos que importam em 
Brito, Ferreira. Pir"s, Antonio Zacha.ri~. verdadeira:> exigencias, taes como os do caso 
Telles de Menezes, T!Jeotonio de Magalhã.es, vertente . Peran te o Codigo do Commercio e 
Manoef Fulgeueio,Lindolpho ca.et<i.no, V.lmar- pareceres do ni:Jtaveis jurisconsultos, cujo 
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nome cita, o vexame subsiste, apezar da re
dacção da.'.la ao dispos:tivo do projecto. 

A idêa contida na. sua. emcmda, dispondo 
que o Governo podara. vender às fabriClJS que 
o requer erem, mediante Iettl"J.S acceita.s pelos 
respect ivos directores, as estampilhas neces• 
sat'las, não é uma. innova.ção. Ha. Estados 
onde se costuma pa.111ar lettras para ·certos 
pagamentos. e assim o pratica a Republica 
Argentina. 

Demais deu ao Governo todas as ga.l'ántias, 
taea como multas, bypotheca e posse das fa
bricas, fiança idonea., endossamento de lettras 
po1· negociante, e :por isso nii.o se conrorma 
com a recusa formal da Commi!são. 

R.;pete: não deseja protellar o debate, mas 
patentear a Camara. que a sua idéa é justa, e 
nobre. 

Ella visa impedir o monopQlío, resultado 
fata.l desses impostos. Uma. fabrica de capital 
avultado supporta.rá. racilmaote a ~xa.ção; o 
mesmo, porém, não acontecerá com as pe
quenas-e neste caso estâ. uma no seu Estado 
-que fecba.riio inevitavelmente. 

Vê a. cama.ra, apenas fallou dous minutos; 
não l!erá esse pouco tempo que produzirá 
transtorno-á. pa.ssagem desse projecto, com 
qua o Governo, espera, ha de certo colher 
grandes nntagens monetarias . (Muito bem; 
muitcJ bem . ) 

O Sr. Francl.eco Glyce rlo
Sr. Presidente, uma. símplos declaração, que 
repu to ser um desencargo de consciencla, 
obriga-me a Oteopar a. a.ttenção da. Cama.ra, 
pCJr tempo que aupponho nii.o exceder de 
dous minutos. . 

Venho com a. devida. venia. declarar que 
voto contm o projecto de impostos de con• 
sumo, e voto po1· duas razões capitaes : a 
primeira é que reputo excessivos os impostos 

· t.'\Xados no projec~o em discu~siio .. • 

0 SR. N ILO PS:ÇANli.\ 11: OUTROS f:in.s. DEPU· 
T.\DOS - · Não apoiado. 

0 SR . GALEÃO CARVALHAL - <\poi~diS• 
sim o. E' a pura verdade.. • · 

0 SR. FRANCISCO GLYCERlO - ••• e a Se· 
gunda. .é que, no memento actua.l , nã.o m 
parece justificado o acto do Congre$SO, lan
çando sobre as populações da. Republica mais 
uma nova. e pesauiasima. carga de imposto3, 
pnrecendo ms.is justificavel que o Poder Ex
ecutivo accentuasse mais a. sua acção. de 
accordo com o Congresso, na r educção das 
despezas publicas, objectivo que, sem s~r in
justo, creio poder arlançar que tem estado 
muito aquem da expect.'l.tiva. publica e das 
declarações de respooS&bi~idade accentua.das 
do Poder Executivo. · 

0 Sa. LUIZ ADOLPito- Apoiado. 

0 Sa . FRANCISCO GLYCmRIO- Sr. Presi• 
dente, crillustre Deputado pelo Rio de Janeiro. 
que um dia destes dirigia a maioria da ea,.. · 
mara, declarou que o projecto de consumo 
estava colloca.do no terreno de confiança go
vernamental. 

O Sa . NILO PEçA.NHA.-Continuo a. dizer . 
O SR. FR.A.NOI.SCO GLYOEato-Peço llcenç& 

pa.ra declarar no' meu nobre amigo que essa 
âeclaração nw parece estar de a.oool'do com 
a índole do nosso régimen polltico (apoiados), · 
principa lmente tratando-se da. mais caracte· 
ristica., da mais essencial das attribuiçõea do 
Congresso Legislativo, qual a da decretação 
de impostos. . 

Tratando-se do exercício do uma. attribuição 
privativa. do Congresso, não sei como po
derei explicar que se coUoque esta. questão 
om terreno de confiança política.. Sei betn 
que,ape~:u- U.o l'egimen repousar ~obre e. ma.is 
completa e absoluta separa.t;lo de poderes, 
casos h e verá. em que o leader da. maioria. po· · 
det·ó. co !local.' a. q uestio no terreno de con• 
tl.ança. DO!itica., ou o lfader da. minoria, ce.so 
este seja. o represen~nte do Governo nesta 
Casa. 

Ma.s, t ratando-se de urua questão que nio 
é de caracter meramenta pe.rtida.rio, tra· 
tando-se da attribuição mals essencial, ma.!s 
fundamental do regimen constitucional, sob 
que vívemes, não posso compre:tlender, de 
fórma alguma, que o Governo entre pelo 
Poder Legislativo a. dentro e declar e fechada. 
essa. questão: isso equivale á suppressão do 
Congresso Nacional, 

VozEs - Muito bem. 
0 SR, Ct.SSIANO DO N ASCIMENTO - Peço a 

palavra. 
0 Sa. AUGUSTO M ONTENEG'R.O - A declara• 

çã.o no nobre Deputado pelo Rio de Janeiro 
n[o~tem esta significação que V . El:. està 
danao. . . 

0 8R. FRANCISCO G L YCER.IO - Si a declara.· 
cão do nobro Deputado pelo Rio de Ja neiro ... 

O SR. NILO PE~a.NliA.- Peço a. palavra. 
0 SR. F RANCISCO G LYCERIO - ... não tetn 

este alcaoce- tollitur queslio ; não está mais 
a.qu! quem fa.Uou . 

0 SR. AUGUSTO :\:I:ONTEN.EGRO - Não iem 
a lcance pa.rtldario . . 

O SR. NILo PEQANHA - A preoecupação 
absorvent e do Governp é a restauração das 
flnanç&.s ; não ha outro programma., sinâo o 
financeiro, 

O Sa. G.o~.LlliÃo CA.RV..U.HA.L- Desde a mo· 
n~~or~bia. se falia em restauração de finanças ; 
isto não é ·programtna de governo. {Ha o~
wos apzrtes. ) 
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0 SR. FRANCISCO GLYCERI0-0 nobre Depu· 
t ado pelo Pará., um <los lc.1ders desta Casa, 
d isse . . . 

O Sa.A'I:Gt:Sl'O Mo:-.TENEGRo-Não apoiado, 
não sou leacler; con testo e continuarei a pro
t :liital '. 

0 SR. FRANClSC'o 0LYCERlO-V. E:t. , com 
os merecimentos que vossue, porque não será 
o leader da Camara ~ E de facto é um dos 
leadet·3 da maioria. 

S. Ex. o nobre Deputado pelo Pará. 
d isse que a. declaração do nobre d•putado 
p elo Río cfe Jar1Jro não tem o alcance de tornar 
certo o facto do Governo entrar pelo Corpo 
Legislativo a dentro. (A.partes.) 

Si a s,:;. E l~x. apr<IZ, eu mocl.ifica.rei a 
phrase, fazendo a.o meu illustre amigo Depu
h do pelo Rio de Janei 'l'o a segt1inte interpel
lo.ção, com o l'e~peito e amizade que lhe 
I!OD>agro: o Presidente da Republica .. ou ant~s 
S. Ex. , r.1.zentlo essa declaração foi orgão 
dos intuitos, da intencii.o do nobre P1•csldeute 
ila. Republíca.? (P aHsa.) 

O SR. N1r.o PEçANiu-Sim. 

0 Sa. FRAI'iCI>CO Gr.YCERJC-Sim. a questão 
es t& fechada, ou eu não sti o qua é questão 
fechada . 

O Sa. FrtANCisco GucEato- Em uma ques· 
tão feehada não ha. colla.boração : ha, quando 
muito, a liettaç io de attribuíções. 

0 SR . BUENO DE ANDRADA - V . Ex. me 
permitta que declare que uinguem meot>riga. 
:~.votar ; voto, porque quero collaborar. 

0 SR. ANIZIO DE ABRli:U-0 Governo diz O 
que quer, a. Cama.ra. dá ou não. 

VozEs-Oh! 

U111 Sa. D~>PUTADO- Entiio n~o é questão 
feclt ada. 

0 Sa. BUE::\0 Dl!: ÁNDRA.llA (ao S1·. Fran· 
cisco Glycerio)- A prova. de que não é fechada 
é que V. Ex., que tnmbem quer a reorganl· 
zação das finanças, vota de outro modo. 

O Sa. FRA:-Icrsco GLYCI'RIO- .Júm ais neguei 
meio n.lgum ito Governo. Dacla.s certas cir
cumstan r.ia:> políticas, que me são pessoaes. 
julguei de meu de ver ret1'abir-me para. cal· 
laborar•, si não com a. rninha activldade no 
menns com a mudez 1le meu voto em fa
vor ll9 todas a! medidas que tinham em 
vista a rectitieo.çã.o no estado financeiro da. 
Republica , e supponbo hav.~r cumprido com 
a maiol' r eslgn:LçãO o meu dever. 
Ma~, tra-tando-se do projecto que decreta. 

O nobre Depu tado por S.Pa.ulo, o Sr. Bueno impostos tle um modo tão amplo sobre a. po
de Andrada, es pírito independente, cujo. au- pnlação lht. Republica, nem só não compre
sencia. n n collaboraçiio do prestigio d<ts nos;,as hendo que sobre este ter reno sa declare 
i nstituições eu tenho sent ido... questã.o de coufia.uça, como ainda. sou forçatlo 

o S&. BuENO »E A:>nRAD:• .. - Eu nunca de- a. queb1•ar o sileucio a que me impuz, aliás 
s~rt'!i 0 meu posto. um silencio t odo fc~.voravel á s meditla.s decla-

r<>da.s governa.mentaes que aqui são pedidas, 
O SR. FRANCI<co GLYCERIO- •• . S. Ex.disS3 par·a. fazer a. minhrt simples declaração de 

que o Sr. Nilo Peçanha se referia a uma que neste particular me desvio du d ireação da 
simples questão d e partido. c ama.rn, bem a meu pezar. 

0 SR. Bug:-;o DE ANDRADA-V . Ex. per- 0 S R. NJLO PEÇA:"'RA.-V . JJ:x. lembr e-se 
ruitte que eu explique~ de que o nnno p~ssado votou o Orçamento 

o SR. FRANcisco GLYCERio-A~eito com da Receita com eoses mesmos impostos . 
prazer a explicação de V. Ex. o SR. LUI Z ADOL'PII•)-Determinados. 
. 0 SR. BUENO DE_ ANDRADA- Não é segre~o 0 SR. NILO PEÇANH.%.-A Com missão de Or-
qu~ o Poder Leglslo.ttvo declaroll: e~tu.r d1s- çamento, quando falhou 0 imposto sobre a 
po!to ~ c'?}laborar com o Exe~uttvo . ua re- \renda, lembrou-se dos impostos tle consumo. 
or".anizaçao das fioancas; e o Exe~ubvo, que e a c:~mara votou os mesmos impostos que 
no:s fornec~ dados, d1sse: «En prec!SO_!le vossa vae votar a"m·a· não ha portanto, sur· 
colb boraçao f"ch:.1d~ para esta questao." p re ' a 0 

' ' 

Portanto.é questã.o, não partidaria, não po- • · 
1\tica, mas fecllada. O SR . ~'RANcrsco GLYCB:Rm-Bem. si a Ca-

0 SR. FRA!\Crsco GLYCERIO- Então não e mara o anno passado voto\l, eu não estava 
colla.boração. presente, e por isso apenas considero o pro~ 

o sa. CASSB.NO Do NASCIMENTo _ Como jectu em tl. lscussão, n ão tendo, porém, sinão 
não 1 Pepo a palavra. que respeitar o voto d:t Camara. o a.uno pas 

v sacio. 
O SR. FRA!\crsco GLYCBRIO -Colla.boração Mas a verdade e qu3 não votei, circum-

presume troca reciproca de esforços, de opl· tancl••s imperiosas me arredaram destaCa-
niões, de sentimentos. pit al. de modo que não estive presente. 

Os Sas. C.~SSIA1\o Do NAScr~n:N1\J E Au- O SR. Ntw P EÇANHA. -·- Bem, então es ta. 
GUSTO MGr-iTENEGRo-Houve . direit o. 
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0 SR. FI!.Al\C!SCO GLYCERIO-TOd6. via, O VOto 
da Camara o anno passa.do merece o maior 
rrapeito relativamente a este as~umpto, ma.s, 
Sr. Presidente, não se trata. da. Camara do 
anno pe.ssl\do, trala·se da sessão pre,ente, 

tençã.o do poder, do quo pela autoridade 
moral de que carece todo o homem publico se 
revc~tir para o governo dos povos. 

Sr. Presidente, eu di~s~ rnàis do que devia. 
e do q ue pretendia dizer; meu fim, occupando 
a atteoçáo da C:lrna.ra, é some••te declarar 
que sou forçado, por circumsta.ncia.s supe
riores. independentes de minha vontade, in· 
dependentes dos desejos mais ardentes que 
nutro de não crear o mais pequeuo embaraço 
ao GoTeFJlO. que voto contra. <> projecto de 
íropostos de consumo. 

A situação urro póie ser mais critica, o 
.povo não póde mais soll'rer outras cargas ele 
impostos-esta é que é a questão. 

O Sa. Bue~o Dlt ANt>llA.1>.t..-Nií.o apoiado. 
0 SR; FRANCISCO GLYCERI0-0 povo não 

póde mais soft'rer outra. carga. de impostos. 
O SR. Bu&No ns: Al\'DitA.oA.-Nã.o o.pparece 

um imposto novo que não s3 diga isto. . 
0 Sn: FR.U~CISCO GLYCI!Rio-E' exacto, maS 

isto significa o descuido dos que governam a 
socie·lade. (los IJUe legislam para oJ· qne n 
&overoam; nã!l servindo de norma de con· 
aacta. para aquelles que sabem cumprir com 
o seu dever, opponllo·se ã. decretação de 
impostos. 

Nunca nM devemos tlar no s ilencio, na. de
sídia. do povo, pois qua um tlin. elle póde rea. 
gir, e de or.iinarlo as muttidõt;s não reagam 
di>ciplinurmente, mas sob o impul~o de ins
tinctos as vezes funestos pn.ra a socied<~de 
inteil·a . 

0 SR. B UENO DE ANDRADA-Não crear 1\oje 
novos impo8toa é abrir a porta. ao entrau
geiro. 

0 SR. FRAXClSCO GLYCEl.l.IO-Não se colpo O 
Estado. (.4.p1rtes • ) 

Não deviam ter feito a moraloria., quando 
o Thesouro tem recur.::os para. fazer novos 
esb3Djnmentos. (Apoiados e n<7o apoitv.fos. ). 

Eu não t!esejava fallar sobre a moratoria 
já realizada sinã.o parn. concor rer na. medidtt 
de minhas forças, afim de que o mais cedo 
possivel nos libertemos della. 

O SR. BuENo DE ANDR.~DA dá. um aparte. 
0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-Náv ha. duvida., 

o povo està ouvindo o nobre Dapulado; l1a de 
haver um tlia em que elle r econl!eca que as 
institucções democratíoos não são um fim, são 
antes um meio. 

0 SR. BELISARIO llE SouzA-Como todas as 
instituições. 

0 SR. F RANCISCO GLYOERIV- Ora, o nobre 
Deputado quer que eu me refira tambem ao 
ilnperio; va lã. ta.mbem o Imperio. 

0 SR. BELISA.RIO DE SouZA.- São :Dei os de 
governo, não fim ele governo. 

0 SR. FRAN'C!SOJ GLYCERtO- 0 poVO com· 
prçhendera que as instituições dumocraticas 
nlí.o são um fim, mas um melo para a...o;se
gura.r os seus direitos, entii.o poderâ vir pedir 
contas àl}uelles que o dirigem ou antes que o 
dominam, as Vezes mais pelo ftlcto da de-

C:-...m:rr-1 V. !Y 

Não venho agitar, nem irritar a. opinião 
publica; venho a.pem1s fazer um desencargo 
de consciencia. plra a mioba pequeníssima 
responsabilidade política oeste assumpto. 
(Muito bem ; muito bem.) 

Fico. a discussão interrompida, visto haver 
numero para se proceder â. votação das m .. ~ 
teria.s. 

Compareceram mais os Srs. Urbano San· 
tos, Julio de Mello, Serzedello C<lrrêa, Vi· 
veiros, Marcos de A1•aujo, Thomaz Accioly, 
José Avelino, lldefonso Lima, João Lopes , 
Frederico Borges, Jose Mariano, Coelho 
cintra., Barbos:t Lima, Martins Junior, Cor· 
nelio da J:o'onsec~, Moreira. Alves, João de 
Siqueira, Arthur Peixoto, Castro R.ebello, 
Tosta, Ampbilophio, Leovigildo Filgueira.s, 
!~óuardo Ramos. GaHíno Loreto, José Mur-
tinllo, Oscar Godoy, Irineu Machado, Al~incto 
Guan:~.ba.ra, Timotheo d:J. Costa, Sá Freire, 
Belisa.rio de Souza, Ernesto Br:lzílio, Ra.ogel 
Pestana, Campolina, Mayrink, Cal.ogeras, 
Jos~ Booife.ci•">, Gonçalves Ra-mos, Francisco 
Veíga., L~~omounier Godoft•eclo, Aug usto Cle· 
mentino, Rodolpho Paixão. Matta. Ms.chado , 
Moreim da. Silva. Galt'&o Cat'valhal, Ce· 
aa.rio de Freitas, Paulino Carlos, ·Francisco 
Glycerio, Ovidio Abrantes, Luiz Adolpho, 
Lamenha Lins, Lauro Müller, Víctorioo 
Motlteiro, lü va.<iuvia Corrê.t. e Pinto da 
R.ocbn.. 

O Sr. Presidente- Have.ndo nu
mero lfga l vae se lJrocader ás votações das 
mat3ria.s. . 

Peço aos nobres Deputados que oceupem 
suas cadeiras. 

Posto a vot;s, e approvado o requerimento 
offerecido pelo Sr. Cassiano do Nascimento, 
na. sessão de 13 do corl'ente, cujo tbeor é o 
seguinte: 
~ Requ~iro que ftque a Mesa autorizada a 

convocar sessões nocturnás quando julgar 
con.veniente .l> 

08 Srs. Lui:;,.; Adolpho e Ga· 
leão Ca.:-valbal (pela orclem) requerem 
verificação de vota.ção. 
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Proeedendo·se á. nov:~. votaçiio, verifica.-se 
que o requerimento foi approvado por 99 vo
tos contra li . 

Posto a votos é rejeitado o requerimento 
oJrerecido pelo Sr. Ovidio Abra.ntes, na sessão 
de 15 do corrente. requerendo para. que seja 
dado para ordem do dia o projecto n. 122, de 
1899, independente de parecer. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado á commissão de COnstituição, Legis 
laçíio e Justiça, o seguinte 

PROJECTO 

N. 206-1899 

Autori.za o Poder Exewtivo 1t tramferir para 
a cidade de Jl{inas, no Estado de MíMs 
Geraes, a Capital da &publica dos E1tados 
Unidos do Bra;;;i& 01.1 para outro ponto onde 
julgar convenien~ no pl<m.alto canlral e dd 
outra1r pro~:~iclettcic.s 

O Congresso Nacional r esolve: 

A.rt. I.• Fie& o Pocler Executivo a.utori· 
za.do a. transfeTir para. a cidade de Minas, no 
Estado de Minas Geraes, a. Capital da Repu
blica. dos Estados Unidos do Brazil, ou pa.ra 
outro ponto que fôr julgado conveniente no 
planalto central, que ficará sendo territorio 
da. União e constituído em Districto Federal. 

Para.grapho unico. O actual Districto Fe
deral,' etrectuada. a transtereacia serà imme
diatamente constituido.em Estado Federado, 
nos termos do art. 3•, 'paragl'apho unico da 
Constituição Federal e tet•á a, denominação de 
Estado de Guanaba.t'<t. 

O Sr-. Prc•iden~e - Vae se pro
ceder á. votação em primeiro logat• daseman· 
da,s olferooida.s em 3·> discussão &O projecto 
n, 144 B, lia 1899. 

E' annunciada a vot11.ção da scguinto emen
da. sob n. 1 : 

Do Sr. Affonso. Costa. : 
Ao n . 33 do art. 1' - Obras, ato. - M· 

crescente-se no fim ; - sendo d_estinados a. 
obras d& Alfandega do l}ecife. 

o sr. A.O'ouso Co•ta (pela ordqm} 
- Sr. Presidente, esta emenda !oi impressa. 
erradamente. 

Apresentando á. consideração da Camara 
esta. medida, eu pretendia habilitar o Governo 
com a verba necessaria. para fazer os concer
tos que todos os Ministros da Fazenda teem 
reclamado ; mas, attendendo a. que o nobre 
relator da. Commissão englobou esta e outras 
verbas (consigoa.das em di:trerentes emendas) 
em uma. emenda geral, a.cceito o criterio da 
Com missão e peco a V. Ex. que se digne 
de consulta.r á Casa si consente a retirada da 
minha emenda. 

Consultada. a Cama.ra., é concedida. a. r eti· 
radn p&dida. 

E' approvada. a seguinte emenda. da Com· 
missão, substitutiva d:t que foi o:trerecida pelo 
Sr. Coelho Cintra., sob n. 2: 

N. 33 - Obras - redija-se assim : 
Obras do Ministerio da Fa.· 

zenda, na Capital Federal. . 
Obras do mesmo Ministerio, 

nos EstaLlos ..... .. ........ . 

Total ......... - ... , ... 

60:000$000 

340 :000$000 ------
400;000$0CO Art. 2. • Não sendo a cidade de Miull.S a 

escolhida para o es.tahelecimento da Ca.pite..l 
da União, deverá ser ouvido o Congresso Na· E' rejeitada a emenda. sob n·. 3, e a.nnun
cional, antes da deliberação detiuitiva. do cíada a votacão da. seguinte emenda sob 
Poder Executivo. n. 4: · 

.Art. 3.• Pa~ o el!eíto da. execução desta Oode convier- Continó.9. em vigor o a;rt.lO 
let, ftca. autorizado o Poder El(ecutivo a. en- da lei n. 360, de 30 do dezembro de lS95. 
trar em accordo com o governo do Estado de 
Min~s.geraes, ou d~ qualquer outro Est~do l o Sr-. Lub:; Adolpho (p! la ordem) 
da Um~o, e bem assun a fazer a~ necessanas - Sr. Presidente, desejo saber qual a auto-
operaçoes de credtto . . . _ rlzar;ão de que se t rata. · 

Art. 4.0 Revogam-se as <hspos1çoes em 
contrario. O Sr. Augusto 1\fontenegro 

Sala das sessões, li de.outubro de 1899.- (pela ordem)-A Commissão não é obrigada a, 
Sá Freire. dar as explicações que pede o nobre Depu-

. tado, visto que S. Ex. é obrigado a estudar, 
E' annunciada a votação do projecto n. 144 a. ler o parecer; entrata.nto, direi que se t rata 

B. de JS99, com o parecer ·sobre as emenõas de uma autorização qne o nobre Deputado já 
o1ferecidas para 3• discussão do projecto incluiu ·em projecto que confeccionou, a qual 
n. 144, deste anno, que fixa. a despeza. do diz respeito à Fazenda de Santa. Cruz, oou
Minísterio da Fazenaa· para. 1900 ( 3• dis- vertendo os afora mentos em arr9nda.meutos. 
cussão). E' simplesmente isto. · 
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Posta. em seguida. a votos e npprove.da a 1 diveis e ina.dia.vois nas Alfa.ndegas dos Esta-
seguinte emenda sob n . 4: ' dos o ncquisiçã.o dos dons esca.leres pare. o 

Oode convier: _ Continúa. em v igor 0 s~rvlço das ~{~as de RG~das de _s. Fry~-n- . 
a.rt. 10 da lei n. 3150, de 30 de dezembro do ctsco e 1 taJaby, em Santa. Cu.thartna., 
1895. 600:000$000. 

Art. Z•, D. 7-Accrescente-se i1~ fine: -e 
a. fazer a. acq uisição ele dous escalares pa.ra 
o.s Mesas de Rendas Alfandegadas de Ita.Jahy 
e S. Francisco, em Santa Catharlna. 

O Sr. Paula Ramo1111 (ptla Mdem) 
-sr . Presidente, o parecer não é contrario 
a medida. que a. emenda. consigna. 

Pela.. primeira vez, venho declal'ar qoe se 
trata. de uma medida. governamental. 

O Thesouro enviou os papeis il. Camara, pe· 
dindo-lhe que consignasse verba. para·acqui
sição de dous escaleres , necessarios para. o 
servi ~o. Chegou tarde o pedido ; não ~e podia 
apresentar emenda, consignando a.ugmeuto 
de verLa. Dahí a autoríz~çií.o. 

O parecer da. Commissão não é claro : ae
ceita o principio consigua.do na. emenda, mas 
não a cha. bem collocada. a a utorização. 

Acho que uma au toriza.ç-;io sempre esta 
t>em collócada no Orçamento . 

O Sr. ·Augusto 1\lontenegro 
(pela. ordem)-E!f·~ctivamente, li os papeis a 
que se refere o nobre Deputado; as Mesas 
de ~andas de Itajahy e S. Francisco não teem 
meios de fiscali;mção. 

Achei, porém, que este não é o meio de 
t1ar-se a utorização ao Gover no. S. Ex. em
pregou cate meio porque estavamos em 3• 
discussão e S. Ex. níi.o podia augmenta.r as 
consignações orÇ!tomentarias. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem)- Sr. Presidente, devo ta.mbem de~ 
cl,, rar á Camara que li os pap<liS envio.dos 
pelo Governo a respeito desses dous escalares. 

Os inspectores os reclam&m coiilO medida 
indeclínavel e dizem que não podem :t'azer 11. 
vis i tt~- dos na vi os . 

Sendo assim, a ca.mara não :póde deixar de 
votar s. verba. preci~ para esses dous e;;ca
leres. 

·O Sr. P1'esidente- Depois das ex
plicações dadas, a Camara j ulgará em sua 
sabedoria. 

Posta em seguida a votO!~, e appro\"ada a 
referida emenda. 

E' considerada prejudicada. a seguinte 
emenda sob n . 6 : 

Dos mesmos i:~nhor~;; : 
Art. 1•, n. 33-redi,ia·s~ assim: 
Obras, au gment.adas de 200:000$, para oc· 

correr âl! obras e melboramentOI! imprescin-

E' posta. a votos e rejeitada a emenda sol> 
11. 7. 

E' a.pprova.da a seguinte emenda sob o 
n. 8. 

· Do relator da Commíssão: 
Ao art. 2•, n. 8- Accreseente·se-e de 

sel!o. 

Successiva.mente postas a votos,são rejeita
das a.s emendas sob ns. 9 e 10. 

E' annuncia.da a votação da seguinte emen· 
da, sob n. 11 : 

Accrescente·sa: 
Art. Para. execução da. lei n. 199, de 30 

de julho de 1894, llca o Ooverno autorizado a. 
abrir o ci·edlto necessario paro: effectuar o 
pagamento das differenças de vencimentOs 
dui'ante o tempo de ina.ctividade, ca lculando
se pela. tabella. mínima. de commando. 

O Sr. Bueno de Andrada (peZa 
ordem)-Esta. emenda teve parecer contra
rio da Commissão de Orçamento; e verdade 
que teve lá. rr ui tos vot os, e entre elles o 
meu; mas teve o parecer t'avora.vel da. 
outra Commissão de constituição, Legislação 
e Justiça, cuja. e.udiencia foi requerida , pa
recer quasi una.nime, faltando a.penas um 
voto. 

Pa.rece, pois, que, havendo duas Commis
sões, uma. de Orçamento, que deu parecer 
contra.. não por grande maioria, e havendo 
outra commum que deu parecer favoravel, 
por quasi unanimidade, a Co.mara. equiba
le.nce a. opinião . dos dous parecere~ e verá 
que não pesa tanto o parecer no senttdo con· 
tra.rio. 

O Sr. Augusto 1\lont.enegro 
(pela ordem)-A maioria da Coq~missã.o de 
Orcam~nto, pelo parecer que lavrou, não 
entrou no exame da questão suscitada. pelo 
parecer da Commissão de Legislação e Justiça, 
que só agora se!, porque não foi publicado, é 
ra.voravel á pretençiio doalmi~ante Jeronymo 
Gonçalves. 

O que a Commissão disse, e para. isto 
chamo a attenção da camara. , por que é ques
tão grave, toi o seguinte : «a. ~retenção ,do 
almirante Jeronymo Gonçalves j a foi sujeita 
a vetos e.m uma das Casas do Congtesso o 
essa casa · legislativa. _supprimiu , não deu 
razã-o a.o almirante. » 
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O Sn. EoUAQDO R AM!!S (enlra>~~lo no >"ccinto) 
- Nã.o a.poi~do. A Camar:t nunca se pronun
ciou sobre isto. 

0 SR. AUOUiTO MONl'ENEGno - V. EX . 
entra no recinto e vae longe segurando o pião. 
Uma das c~as legislativas-o Senado, dizia. 
eu, opinou em sentido contr•rio á pretençã.o 
do a lmirante . Estn recorreu ao P oder J:uli· 
ciario e este Poder deu seu laudo contra o 
mesmo almir ante. 

B' autorizado o Governo a. entrcga.r aos Es
tados o3 proprios naciouaes em que ruoc
cionam os respectivos voderes executivos C3 · 
tadue.es. Poderá tambem o Governo receber 
por troca, com os Estados e municipiOI!, os 
ediflcios que convenham no> serviços fe
deraes. 

O Sr. Galeão Carvnlba.l (peh 
ardem) requer veritlcação de votaQiio. 

Não entro na. a.precie.çiio dos ·.ir eitos do 
Sr. almirante ; o que d'lsejo notar é que. em 
u ma discua!k'io orçamentar i:\ a. quest.ão su~ci· 
tada pela Commissiío de Justiça não pMe 
tomar a simples fórma de autorização pura 
a abertura de creditos~ (Apoiados c n<io 
apoio.dGs.) 

Procedendo-se li. verHkação, reconhece-se 
terem votado a favor 100 Srs. Deputados e 
contra. li. 

E' a.pprovada a seguinte emenda sob o 
o . 13. 

E' abi quo eu colloco n. questão. E' preciso 
que a. Commissão j ulgue de meritis a quest;1o 
levantada pelo Sr. almiranto1 om um debato 
amplo da questão suscitada pela Commissão 
do Justiça. 

O Sr. Bueno de Audrada (pela 
o>·dem)-A questão de jus tiç;;. ji~ foi solvida 
na Commhsão de Justiça. 

0 SR. AUGt:6TO MONTE:\f.Gno-Nã.o est..\ PU• 
bl ic.'\do o pa.r ecer. 

0 S!\. BUE:SO DE ANDRADA-E' por esta 
razão que estou informando á Camara, para. 
que ello. não commetta. injustiça. 

Posb a votos, ê approvada a referida 
emenda sob n. J J. 

O Sr. Galdino Loret.o (peh or
·dem) requer veriftcaçã.o de votação. 

Pt•ocedendo-so á ve1·it!cação, reconhece·se 
q ue a emenda .foi appro~ada por 83 votos. 

O Sr. Luiz /l..dolpho (].!ela ol·dem} 
-Falta a. contraprova. 

O Preaide n t.e - A lista da. porto. 
accusa e presença de 118 Srs. Deputados, a 
Mesa sabe cumprir o seu dever -

E' approvada a. segninte emenda ~ob n. 12: 

Do relator da Commissão : 
Ao art. 2•- Accre<cente-se: 
E' o Governo autorizado a vender os pro· 

pri03 na.ciona.es, mediante concurrancía pu~ 
bllca, podendo applicar o seu producto a 

. acquisição dos que precisar uara o serviço 
p ublico e á con;ervação e recônstrucção dos 
existentes. 

Aos Estados e municípios, esta venda po
. derà ~er feita independente de concu r
reocia.. 

Do relator da Commissão: 
Accrescan te-se : 
E' autorizado o Governo a nnnullar todas 

as apoliccs existentes no Thesouro e a. ellc 
pertencentes, oriundas dos lastL•os dos bancos 
emissores. 

E' t a.mbem opprovaclo. a modificação da. 
Com missão para que se supprimam da. ultima 
parte da emeoda.a.cirna as palavras oriundas 
dos la ~ttcs dos bancos emissor~s. 

E' a.pproY&dn. a seguinte emenda sob o 
n. 14: 

Do relator da Commissão: 
R~dija..se assim o n. 2 do art . 2·' : 
A liquidar os debitos de toda a especie a 

que os bancos estão obrigndos pt\.ra. com o 
Tllesouro, pela fórmo. que jolga.r mais con
veniente aos interesses deste, submettendo 
a. di v ido. de bonus do Banco J_a Republica do 
Brazil ao regimeu da divida. geral do mesmo 
banco, devendo n:!ste caso fixar prazo para 
a respectiva amortização ou liquidai-a em 
dinheiro nascon<lições acima indicadas. 

E' rejeitada a. emenda. sob o n. 15. 
São successlvamente postas a votos e appro· 

vo.das as emendas sob ns . 16 e 17: 
Tabella B- Accrescente-se: soldos e grati

ficações: Pelos soldos e gra.tificacões para. os 
que forem nomeadosalf~res-a1umno.3, além do 
numero actual. 

Additiva ao art. 2•- A permittir que os 
terrenos de que trata o art . 15, § I li , d<\ lei 
n. 181 B, de 30 de setembro de 1893, sejam 
incorporados ao 1Jatrimonio da irmandade 
de que ali i se trata, afim de que e lia, como 
ma.ntenedora. uo asylo para a infancia desva
lidtt, denominado - Goncalves de Araujo -
installe tambem uma escola agrícola. pt•otis
sional. 

São successi vamente postas a votos e ap
provadas as seguintes emendas da Com
missão: 
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Ao art. 2·'-Accres~enle·se: 

A dar uma organize.Çt1o ás Caixas E.Jonomi· 
cas, d-':lntro dos recursos da.s mesmas caixas, 
eem onus para. o Thel!ouro , 

Ao art. 2". n. 

Accrescen til-se-a t898 • \ 
Assim omend&~lo, é approv~do em 3' LUS· 

cussão e enviado a Comm íssão de Redacção o 
seguinte · · 

PROJECTO 

N. 144 B-1899 

Art . 1.• O P residente da Republica é au
torizado a despender pelo Ministerio da. Fa~ 
zenda , com os serviços designa.dos nns se
guintes verbas, em ouro 22.451l:583$507, em 
papel 116.201:703$'580 : 

Ouro Papel 

I. Juros e mais despezas 
do. dívida. externa, 

2. 
~~~.387 :075$556. 

Idem e am•n•tízação dos 
emprestimos internos 
de 1868, 1879 e 1897, 
2 . 352:95~~500 .. : .• . . 

3. Idem da divida in terna 
fundada . ... ..... , ... 

4. Pensionistas .......... . 
5. Aposentados . .. . . .. .... . 
6. Thesouro Federa.!, au· 

gment nda da 900$000 
para consu mode agua 

7. Tribunal de Contas •• • . 
S. Recebedoria. da Capital 

Federal. ..... • ... .. • 
9. Caixa. de A_mortiza.~o. 

augmen tada de 360$ 
para CODS\lmo de agua., 
100:000$000 ••.••...• 

lO. Casa. da Moeda, a. ugmen • 
tada de 2:340$ para 
consumo de agua. .... 

ll. Imprensa Nacional e 
Diario Official, au-
gmcntada de 2:340$ 
~ara consumo de agua 

12. La oratorioNacionai de 
Ana.lyses ... . .... . .. . 

13. Admí,Iiatração e custeio 
dos proprios n acionaes 

14. Delegacia do Thesou:ro 
em Londres, 36:600$ 

15 . Delegacia s Fiscaes ....• 
16. Alfa.ndegas, a.ugmenta· 

da de : 50:000$ para 

9.600:000$000 

26. 142:354$000 
3. 886: 0825000 
3.500:000$000 

994:785$000 
393:000$000 

355:790$000 

272:742$500 

738:540$000 

1.160:340$000 

65:400$000 

79: 840~000 

. 1.496:818.$000 

ncquisição de uma. 
lancha a vapor para 
:\ J\ lfnmlega. de Ma.
náos; 9:520$ para. o 
-pessoal da mesma 
lancha ; 5:000$ para 
combustível e lubrifl· 
cantes da. mesma; 
3:000$ para. e.cquisi· 
ção de um escaler 
para a Alte.ndega de 
S a.n ta. Catharina; 
20:000$ pa1'll. conser· 
tos na lancha. desta 
me s ma a.lfand~ga ; 
18:000$ para. paga.
mento do aluguel de 
a.rmazens da Alfa.n· 
d e g a. de Maceió ; 
11 :700$ pa.ra manu· 
tenção o custeio dos 
novos a.rma.zens da. 
Alranrlega do Pará ; 
36: 000$ para elevar a 
0 ,55 "/o a. quota para 
o pessoal da. Alfandega 
de Sa.ntos; 20:()(){)$ 
para. ncquisiçã.o de 
u tensts .e appa.relhos 
necessar1os para. a. 
descarga nas alfande
gas dos E s t a U. o s; 
2:340$ para. o consu· 
mo de agna. da Altan· 
deg;J. de Capital Fe· 
dera! ; 360$ para con· 
sumo de a.gua da. 
Ilha Fiscal ; 61 :OSl$ 
para. insta.Ilação e 
custeio da Alfa.ndeg<t 
de Sa.nt' Anna do Li· 
vrameuto (dec.n .4\7, 
do 1896), assim dis· 
tribuida.: 

Orden"<!oa Quo\ o.s 

l inspector ... , . ..... 
5 1 •• escríptura.rios a 
7 2•• escripturarios a. 
1 lhesoureiro a 2:400$ 

3:200$ 20 3:200$ 
2:000$ 11 10:000$ 
1 :300$ 8 9: 100$ 

quebra .. . . ..... . 
l fieL . . ....... . ..... . 
I porteiro .... , ..... . . 
1 continuo ... .. .... .. 

300$ 14 
1 :200~ 8 
1 :40t•$ 9 

4BO$ 3 

2:700$ 
l :200~ 
1:40.$ 

480$ 

Total. . .. .. .. .. .. 28: 080$ 

!65 quota;; a. 4 •j. sob1•e 300:600$ • 
10 guardasa 1:000$. , ... : · ...... . 
i)Iaterial :.· , . ..... ... : ... .. , . . ... . 
Insta.llaçao da alfandega .••• . ..•• 

12:000$ 
10.000$ 
6:000$ 
5:000$ 
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ouro 

17. :Mesas de Rendas; consi
dera.<la de 1" classe a 
li! esa. do Renr!~s ele 
Itajaby ....... , ... .. 

lB. Junta Commercial. ... . 
lO, EnlJH'egarlos de repar

tições extinctas ..... 
20, Fiscalização c mais des

pezas dos impostos de 
consumo ..........•• 

21. cornm!ssão de 2 •f., na 
venda de estampilhas. 

22. Ajurlas de custo ....... _. 
23. Gratificações por servi

ços temporarios e- ex
traordinarios ....•... 

24. Juros dos bilhetes do 
Thesouro ........... . 

25. Idem dos emprestimos 
do cofre de orp"i.ão~. 

26. Idem dos deposi tos da~ 
Cal)i.3.5 ~uomkas e 
Montes de Soccorro .. 

27. Idem rliversos ........ .. 
28. Porcentagem pei<1 co

brança executiva. dM 
dividas da União .... 

29. Commissões e correta-
gens ..• , ........... • 

30, Despezas eventuaes •..• 
31. Reposições e restítu.i-

çlles ................ . 
32. Exerci cios findos .....• 
33, Obras, augmentada de 

200:000$ paro. occor 
rer ás obras e melho· 
ra.men tosimpreecindi · 
veis e ioadiaveis nas 
Alfandegas dos Esta-
dos ••••••••.••••.••• 

34. Credito s e s p e-
ciaes . ~ ......... · · • .. 

35. Resgate de papel-moeda 
nos termos do con
tracto de 15 de junho 
de 1898 ............ . 

36. Fabrico de moedas de 
nik.el. .... ; .... ; ..... 

Pnpol 

624: 2~6~ 000 
29:7i4$000 

206: 824.$978 

1 .500:000$000 

150:000~000 
30:000$000 

30:000$000 

-180: 000$000 

650:000$000 

5.360:000$000 
50:000$000 

80:000$000 

20:000$000 
150:000$000 

500: 000$000 
3.000:000$000 

600:000$000 

2.379:267$291 

44.869:379$000 

1. Jfl5:024$960 

Art. 2.• E' o Governo a~torizado: 
L • A abrir. no exercício desta. lei; credítos 

supplem~ntares até o ma:dmo de 8,000:000$ 
ás verbas indicadas na ts.bella qu~'~ acompa
nha a presente proposta. A 's verbas - Soc
corros putlicos "-- e - Exercicic~ findos -
poderá o Governo abrir oreditos supptemen
tares em qualquer mez do exercício, com
tanto que sun, totalidade computada com a 
dos demais creditos a.bertos não exceda. o 
maximo fixado, respeitada quanto á verba -

Exerci cios findos-a disposioii.o lia lei n. 3.230, 
de 3 de setembro de 181:!4, art. 11. Nomaximo 
lixado pal' e~te artigo não se compretJendem 
os crcllitos a!Jerws nos ns. 5, 6, 7 e 8 do 
orçamento d•) Ministerio do Interior. 

z." A Jiquíd:tr os debitas dos bancos, prove
nientes de a.uxilíosá l:tvour,t. 

3. ' A conceder o lJrcnJio de 50$ por tone
lada. aos navios que forem construidos no paiz 
e cuja arq uea.ção aajs. superior a 100 tonele.
das, podendo abril• os precisos creditas. 

4. • A entrar em a.ccordo com o governo do 
Estado do Pará para. applicacão do producto 
do imposto no mesmo E:stado parceb1do, sob o 
titulo de -auxilio a União. 

5, • A tr~tnsferir para a cida<1e de Obidos a 
Mesa •!e Rendas de Cametá, elevando a respe
ctiV<l- categoria, sob o mesmo regimen e com 
attribuíções i~uaes (l.e que t<;em as Mesas da 
Rendas de S. Francisco. Antonina e Itaja.hy. 

6.• A reformar a contabilidade publica, de 
modo a unifotmízal-a e pôr os respectivos 
regula!)lentos dt> accordo com a lei de organi-
zacão áo T!'ibunal d~ Contas. · . 

7. o A proceder iltlludança da. Alfnndega da 
cidado de Parl!nagu~ para o Porto tl'Agua, 
porlendo para esse :fim a.b1•ír os precisos cre
ditas destin::o.dos M aluguei dos pred1os :para 
est .. J fim necessarios, 

8. • A mandar fabrica\' no estmngeiro, cnso 
seja preciso, as estampil11as do imposto de 
consumo. 

9.• A restituir às muni~ipalidades o que 
estas tiverem pago de direitos de importação 
durante o exercido de 1897, por materiaes 
em obras, maohínísmos e accessol'ios desti
nados ao abastecimento de agua e ao sanea· 
mento das cidades dos Estados, e ísent~s na 
fórma do art. 13 da lei n. 427, de 9 de 
dezembro de 1896. 

1 o. A are ar armazens · alfandegados em 
~itberoy. · 

Art. 3,< Ficam approvados os creditas con· 
stan tes da ta bella anne xa. 

Art. 4. o Da despeza em ouro dos di versos 
ministerios, 25.ô27:87ô$593 deverão ser pagos 
em títulos do fumliHg loan, na fórma do -
aceordo de 15 de junho de 1898. 

Art. 5.• Todos os pagamentos de despezas 
de materiaes serão centralizados no Thesouro 
e Delegacias, com ex.cepção daquelles que 
forem feitos pelas Secretarias do Congresso, 
mordomia do Palacio do Governo e dos que 
desorganizarem os respectivos serviços e per
tul'ba~em }\sua mareba, os quaes continuarão 
a ser eJiectuados pelas proprias repartições, 
depois de habilitadas, mediante registro 
previ o de distribuição de creditas, ouvido o 
Tbesouro sobre a conveniencia de serem 
feitas as referidas de.spezas pelas contadorias 
respectivas. Qualquer pagamento que não 
esteja nas condições a.címa não será attcndido 
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na tomada de contas dos respectivos respon· 14. 
saveis . 

Policio. do Districto Fe· 
der:~.l- Augmentada 
de 4:800$ pora. o ser
viço ele policia do 
Porto. Augmentada 
na. Casa •le Detencão 
uc 1:000$ p:•ra grati· 
flcações aos seguintes 
empregados: um ch;~.
veiro mais 200$, um 
cnftlrmeíro mais 200$, 
um aJ•recadatlor mais 
200$, um roupeb·o 
mais 180$. um pot•
teiro mais 180$, 10 
g uardas mais I :800$, 
um cocheiro m<tis 
120$ e um cozinheiro 
ID<1ÍS 120$000. Com
pretendida na sub
consignação do mA.te· 
rial tla. brigada poli · 
cial dest inada. á illu
minação dos qu artuis 
e eufermaria.sa instal
lação para luz ele
triel no q ua.rtel de 

Art . B.• Continíta. em vigor n autoríz~çiio 
conferid;L no Governo pelou, 9 do e.t•t. 23 <ln. 
lc1i n. 490, de 10 de <l• .zem bro do 1897, para. 
entrar em accordocorn a Companhia. Oeste ele 
Minas, no sentido de rescinriir o contracto 
feito pela. mesma companhia a 5 de ahril de 
1893, on de encampar t odas as suns linhas. 

Art. 7.• ltevogam·se as disposições em 
con tra.río. 

E' aunuociaila a vot.1ção do projccto 
n. 171 A, de IB99, com parecer sobre as 
emeuda.s otrerecidas para Z• discussão do pro
jecto n . 171, jeste auno, fix<~ndo a despeza do 
11-Iinisterio da Justiça. o Negocias Interiores 
para. o exerclcio de 1900 (2" discussão; sal
vas as emendas). 

São successi vamente postos a votos e a.ppro· 
vados em 2• discussão os seguintes artigos do 

PROJECTO 

N. 171 - 1899 

Ar~. 1. 0 O P residente da Republicaê auto· 
rizado a. despender pelo Ministerio W. Jus
tiça e Negoci03 Interiores, com os serviços 
designados nas seguintes verbas, a quantia 
de 15.737: 169$i99, a sab:Jr: 

1. Subsidio do Presidente 
da Republica ...••..• 

2. Subsidio do Vice -Presi
dente da Republica •. 

3. Despeza com o · palacio 
da Presidencia da Re-
publica . . . .. .. .... .. . 

4. Gabinete do Presittente 
da Re:publica .•..•... 

5. Subsidio dos Senadores. 
6 . Secretaria do Senado .• .• 
7. Subsidio dos Deputados. 
8. Secretaria da Cama.ra 

dos Deputados ...•• •. 
9. Ajudru:~ de custa aos 

membros do Congresso 
Nacional .... .. . .. ... . 

10. Secretaria de Estado. 
Augmentada. de 3:000$ 

120:000$000 

36:000$000 

100: 000$000 

33:600$000 
567: 000$000 
321: 160$000 

1 . 008: 000$000 

399:660$000 

90:000$000 

Ba.rhonos ... .. .. . . . . 
!5. Casa. de Correcção- Au· 

gmentada no pessoal 
de2:660$. para.diartas 
aos guardas, sendo as 
dos 21J internos au· 
gmentaaa de 2: 100$ 
e as dos oito externos 
de 560$000. Rei!uzicla 
no material de 
15:162$608 a. sub-con
signação destinada ao 
sustento, curativo e 
vestua.rio dos pani-
tenciarios ........ . . . 

16. Gua.rda. Nacional . .•.• • 
17. Archivo Publico - Re

duzida no material 
de 2:000.$a sub-consi
gnação destinada ã. 
limpeza. e MSeio da 
casa , etc., e elevada a 
12:000$ a destinada a 
comp ra e cópia de do· 
cumentos importan-para o pessoal do ga

binete do Ministro •. . 
11 . Justiça. Federal. ...... . 
12. Justiça do Districto Fe· 

dera.! - Eliminada a 

357:935$000 
827 :642.~000 !S. 

!9. 

tes, etc . .... : .... ... 
Assisteocia. a Aliena.dos 
Directoria G e r a 1 de 

quantia de 6:720$ des-
tin.~da. ao pagamento 
do curador das mas· 
sas fallida.s .. ... .... . 

13. Ajudas de custo a ma-
gistrados ....... .. .. . 

336:973$000 

1!):000$000 

Sau de Publica- AU· 
gmentada., no mate
rial gera.!, de I :700$ 
a consignação dest i· 
nada a aluguel de ca.
sas para as inspecto
rias, afim de at tender 

351 

2.837:329$714 

224:576$038 
10:000$000 

. 70:780$000 
655:726$821 
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ú elevac:ão do aluguel 
da do Par:í. .•.. .•.... 

20. Faculdade de Direito de 
S. P a.ulo ..•... . • .•.. . 

21. Facuic!ade de Direito do 
ReeifP- - R.;duzida no 
pessoal de 6:000S a. 
consignação destiua.d:t 
a lenteg cathedraticos 
a <ld idos . . . .... . . .. . . . 

22. Faculdade de Medicina. 
da Rio de Janeiro •. •, 

23. Faculdade rte Medicina 
da B:thía- Redu~ida. 
de 3: O'Xí$ no pessoal a. 
consignação paro. cs 
preparadores. E!a
va.da. no ma.tcri;ll de 
I :000$ pa.ra a lug nel 
do casa para o por· 
teit•o .... , ...... . . .. . 

24. Escola Polytec:uliC.l .. .. 
25. Escola de !\·linas ...... . 
28. Gymnasio Rtcional -

R e ..I uúdano pessoa.} do 
Internato a quantia 
de 3:600$ dest i:Ja.õa. 
ao pagamento de um 
professor de mu>ica. 
( aula e:dincta ) . No 
material do Externato 
r eduzida de 4:400S; a 
consignação para. dcs· 
pezas com os exames 
de prepa.ratorios e ele 
madureza, inclusive 
pagamento do pessoal 
i udispensa.vel ao mes• 
mo serviço durante 
quatro mezes, á razão 
de 200$ mensaes ao 
director. 150$ ao vice· 
director, I 00$ ao se
cretario, 50$ a.o cs
ct·ivão e 50S a um 
ins pector de alumnos, 
servindo de amanu· 
ense.· .. . . •.... . . .. .. 

27. Escola Nacional da Bel· 
las Artes .. .. .... . .. . 

28 . Instituto Nacional de 
Musi·~a. . •.. , . . .. . .. . . 

29 . Instituto Benj a mi n 
Constant . ..... ... . .. 

30. Instituto dos Surdos· 
Mudos .... . ...•. . .. . 

31 • Bi bliothecn. Nacional. •. 
32. Mu>eu Nacional .•..... 
33. Serventuarios do cu! to 

catholico ... , . ••. , . • , 
34. Soccorros puulicos ... . . 
35. Obras ..... ..... .. .... . 

ANNJ.ES DA C.-I.MA!l..\ 

1
30 Corpo tle Bombeiros -

92Ci:703$000 Incluida no pes.~oal a 

295:460$000 

623:260$000 

quantia do 27:59~::; 
para 750 e tapas, na 
razão rle l ~tOO. An· 
g-rnenta(.ht da. quantia 
de 50:000$, no me.
terial , a consignação 
des lina([a á consBr
Vllção do quartel , es
tações, etc., pAra n 
r ec o o s t t' u cção tlo . 
quartel central do 
corpo ........ ...... . 

37. Magistrados em di>poni
bilidade. Inclusive o 
necessario para venci
mentos de me.is um 
desembat•g<J.dor e 8::! 
j u izas ..... ....... .. . 

7 44: 849$9:50 

6 I 2 400$000 38. 
473 335 '000 
226 420~000 

Eventuaes .. .... . ,., . . 
481 : 600$000 
11 o: 000$000 

506 :280$000 

191 :054$2i6 

12/ : 340$000 

205 : 390$000 

108: 565$000 
I e.6 ; 560.~000 
141 : 770$000 

233:400WOO 

Art. 2, 0 E' o Poder Executiv.) autorizado: 

I, a. expedir n•Jvos regul rJ.meotos para. aa 
Casas de Deten~o e Correcçfio ; 

Il, a suppdmil' , quando vagarem, um dos 
Jogares de ajudante do dircctot· geral de 
sau<le publica o um doa Jogare> de medico 
auxi liar na rep:ll'tição central dessa Di
rectoria; 

In, a rever o regulamento da. Escola. de 
Minas, _para harm?nizal-o com as disposições 
do Codtg o do Enstoo Su perior ; 

IV. a. reduzir a 75$ mensaes a. pensão no 
Internato do Gymnasio Nacional ; 

V, a l'ever os estatutos da Escola Nacional 
de Bellas Artes e do Instituto Nacional de 
Musica; 

VI, a entrar em accordo com os governos 
dos E~to.dos :para t ransferir-lhes as Facul
da(1es do ensino s uperior qtte ne!les existam, 
podendo ceder-lhes os propt·ios na.cioua.es em 
que f unccionam c todo o material deatinado 
no ensino; 

VIl, a abrir o necessario credito para in· 
de:nniz tr o de~ositario publico da! despezas 
tetta~ com a a. l1mentnção e t mtameoto medico 
dos li b~rtaudos d epositados, as quaes ainda 
não houverem sido pagas, conforme demon
strar a liquidação que o Governo fizer ; 

Vlll, a rever os regulamentos das Facul
dades ele Medici;lla e da Escola P olytechnica, 
~doptando o reg tmen que nHlis conveniente 
Julgar ao ensino, emquanto não fôr posta em 
pra.tica a. autorilóação Llo n . VI; 

IX, u. abrir o preciso credito par ,\ desapro· 
p_riar a casa 5itu na rua. de Humayta, nesta 
ctdade, em que funcciona. uma das estações 
do Corpo de Bom beiras. 

!00 : 0~0$000 Art . 3 ." Na. dis posição do § 6" do art. 2' 
250: 000~;)0 do d<:úret.;. n. 3:J ~ , •le '"! <.!<.: v•.lt,d••o ,;" ! i<>!\i , 
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sBssto ~Y lO on 0nTunno os 1890 3~3 

est<-Lo inclulda!.! ns •fc,pr7.'\~ <'onsbnt~~ •h 
ver La n. 3 o 1!a ru urlr·Ll - "ltl r ~I'IIJ I - rln " 
verbas ns. (j e 8 do art. I" ,· c~la lei . 

IJo>\'i•·io :'\:ocionnl., , • • 4 
.\~yln Santa Maria..... !l 
ll•"J•i t.:ol 110 s. JrJfi.O Ba-

144$ 
324~ 

E' aonunciada o. vuta~'iio •lo.s s 'l{'li nlo•;; 
emendas ol!erQci\las em 2' di~Cll"'Êo ;~o IJr•:n· 
mento do Inter·icr. 

i•l i , fll...... . .. ..... 'J 
.\~y l n Santa Thet'C7.a.,, 9 
I nstitul.a H ·o.)ot.min Con-

3248 
:324$ 

Posta n. vo tos, (\ a.pprova.do. o. :;ognínte 
emenda elo Sr. Ca!ogorllll. 

~t<l.nt,..... .... .. .. . • 17 012.$ 

~62 a 36$ 34:632$ 

E' a.pprovad;t a seguinte cmemla do sr. 
Ao art. 1.•- Accre•conte-se: 
Consumo de agua assim distribuída: 

Pennts 

Secret1.1ria de Estado ... 
Palacio do Cattete .•.•. 
Quartel de Policio. (ru&. 

Evariste da. Vei2a) •• 
Quartel de cava.lla.t•!a. 

l l'Ua Frei Caneca) ... . 
casa d(J Detenção ..... . 
Casa da Correcção .... . 
Supremo Tribunal e 

Cõrte de A:ppellncão. 
TJ'ibunal OivH e Militar 
Ca.mara dos Deputados. 
Senado Federal. , •..•• 
Escola Polytechoíca .... 
Escola das Bellas Artes. 
Instituto Nacional de 

Mu~ica . , ..•....... ,, 
Faculdade do Medicina.. 
Externato rlo Gymnusio 

Nacional. .......... . 
Internato do Gyronasio 

Nacional ... ... .... .. 
Museu ... . ....... . .. . . 
Commando da Guarda 

i\&.eioua1 .. ........ .. 
Quartel do Corpu de 

Bombeiros .•. .... . .. 
E stação de Oeste (São 

Christovão) ........ . 
Esta.çii.o do Sul (raa. da. 

Gambóa) . ••....•.... 
Estaçã.o da rua Hu..: 

maytá .. .•......•• .. 
Estação do largo de SKo 

Salvador •.....•.••.• 
E&tnção do la.r go da. Ca.

rioca, rua.s do Mer-
cado, D. Manuel,praça. 
Vinte Oito de Setem-

10 
40 

90 

110 
70 
70 

r; 
ti 

12 
11 
20 
15 

6 
50 

70 

90 
52 

5 

60 

10 

10 

6 

8 

bro, etc .... . . . ...... 11 
Deposito Publico....... 12 
Arcbivo Publico.. ..... lO 
Bibliotheca. Nacional... lô 
Directoria de Obras(rua. 

dn Relação).. . .. ... . 6 
Instituto dos s urdos-

Mudos .. . ... ...... ,. ·25 
Instituto Pasteur.,.,.. 7 

C't\lU!l.l'â v. Yl 

360.$ 
1:440$ 

3:240$ 

3:960$ 
2:520~ 
~:520~ 

216$ 
216$ 
432$ 
:;oo~ 
720$ 
540$ 

216.') 
I :800.S 

2:5~0$ 

3:240$ 
l :872$ 

180$ 

2: 160$ 

360$ 

360~ 

216$ 

288$ 

Nilo Peçanha: 

Ao n. 8-Secretarin. da Camara. dos Depu~ 
tados:-Eleve-se a 18:000.$ meneata a consi· 
~n•1çâo d~stinada a publicações e impressão 
do:; .4.nnaes no Diario Official. 

E' annuncíada. a. votação da seguinte 
emeuda: 

Ao n. 16- Guarú:l. Nacional: 
Para a impressão de patentes e outras dcs· 

pezas, inelusive_ a. gratificação aos emprega
rto5 de Secretana (te Estndo, ocaupados no 
serviço concernente ás nomeaçõeg e expe
dição das patentes, fóra. dás r.oras do expe
diente- :W:000$000. 

O Sr. •rosta (pela ordem) -Sr. Pre
sidente, pedi a. palavra apenas para dar uma. 
explicação á Camara. Esta emenda não au
gmentou consideravelmente o numero dos 
empregados não obrigados a. traba.lh:.~r de dia. 
e não ele noite; mas devido ao accumulo de 
serviço, são obrigados a levar trabalho para. 
fazerem, á noite, em casa . 

Esta emenda eleva. a verba de 10 a ~O con
tos para gratificar asses empregados, pelo 
trabalho feito 1'óra das horas do expediente ; 
e essa gra.tificaçiio.fica <~d libitum do Goveruo, 
que remunerará como fôr de justiça. 

Quanto ao augmento da verba de patentes 
da. Guarda Nacional, niio ha. duvida alguma ; 
apresentei à Cama.ra uma. t a.bella. pela qual 
se vê que tem augmenta.do a receita. prove
niente desst\ verl.Ja; e, si os empregadOs tra
balharem de noite e nugmentar o serviço, · 
maior será a renda; portanto, não ha au
gmento. 

Assim me parece que a Ca.mara. poderá 
votal' es ta emenda. 

396$ O Sr. Ser7.edello C()rrêa (pela 
432$ ord~m)-Comquanto tivesse assignado opa-
360$ recer sem restricções, votei , todavia., a favor 
5i6$ da emenda do Sr. Tosta., pela simvles razão 

de que, a. julgar pelo que se faz pâra o meu 
216$ Estado, a a.bundancia. de guardas nacionaes é 

muito g L'ande que a verba. de 10:000$ não dá, 
900$ 1sendo necessario tl>lvez 20 ou 30:000$000. 
:252$1 E' o que tinha a dizeL' . 

-i :i 
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O Sr. CasS'Iiano d(l ~asei
ntent.o (pela onlera) - Sr. Presidente, en
tre a opinião <lo nobre DepntarlO })ela Bahia 
c a do nobre DP.putado pGIO Pari, cu prP.firo 
ficar com a opiníilo da maiori,\ rla Com
missão. 

Aquell es que acceitam u m •~mp1·ego pu
blico sabem que a esse emprego corrcspon
dem uns tantos onus. 

Depois, a Commissão di~, no seu pal'ecer, 
que este serviço tem diminui<Io, podendo ser 
feito na hora do expediente. · 

Não vejo, portanto, r :1zão p:wa a excepção. 
Declaro que voto coniT;\ e~ta emenda, espe
rando que os meus an.igos votem do mesmo 
modo. 

Posta a votos. é rcjeit<lda a re•erida emenda 
do Sr. Tosta ao n. 16 (Guarda Nacional.) 

E' posta a votos e rejeitada a emen•b offe
recida pelo Sr. Eugenio Tourinho ao 1t. 19. 

E' auuunciad:t :\ votação da seguinte 
emenda, do Sr . Irineu :111achado: 

Ao n. 19-Directoría Geral de Sau1le Pu
blica-Mantenha-se a vc:riJa de :):650$ para 
diarias do alimentação e t1•ansporte dos phar
ma.ceuticos inspectores de pharmacias c dro
ga-rias, a. razão de 5$ .p<Lt·a. cada um. 

O Sr. Irineu 1\lachado (pm·a 
encaminla r a t:olaçüo)- Chamo a atteoção 
da Casa para duas circumstancias: a pri
meira é que a Commissão di\·idiu-se, cinco 
membros votaram contra e quatro a favor, e 
entre os que votaram a f<wor da emenda está 
o rela.tot• do Orçamento. . 

E ainda agot·a, Sr . Presidente, o Deputado 
Alcindo Guanabara, que é o relator, pronun
ciando-se na sessão de sabbado sobre esta 
emenda, profer iu as seguintes palavras: 

« Outra emen::la, igualmente rej eitada pela 
Commissão, é a do Sr. Deputado Irineu :Ma-· 
cha.do, dando u ma diaria de 5$ aos pharma
ceutioos inspectores de pharmacias da Dire. 
ctoria Gera.l tle Saude Publica. 

A funcção desses pharmaceuticos, insrecto
res de pbarmacias, é üe tlscalízarem todas as 
pharmacia.s existentes no Districto Federal. 

· E o Dist1•icto Federal, é preciso que a Ga.mara 
tenha. bem em vista, vae até Guaratiba, 
Santa Cru?., etc., e estes inspectoros teem de 
transpor tar-se _para todos cs,;cs log~.r,~s . 

Elles percebiam anteriomwnte, por Ullla 
verba. 1b ~spedie!!te, uma cer·h1. quota para 
despezas de viagem ou de tr<J.nsporte; essa 
quota foi 2liminada no orçamento e 'POr esse 
motivo o Sr. Ir ineu Machado 1n·;:;poz • que se 
lhes desse uma dhu·itt de 5'3000 . » 

Port<<nto, o relator é a f~n-or da emenda . 
Er•a paro. este ponto que cu queria chamar 

a. üttenção da Ca.-sa.. 

0 !'i;1•. nue110 <lü . .:'\..ndr:v la
Sr. Pre:;irkntc, esta emenda foi mo t i v o •lo 
g1':1nde debate no s~io da Commissão ue Or
ç: qnen to. 

Depois de muito estu(lada., verificoU·Se que, 
' 01.1 o uomc üc diceri" , r:s tava. u ma eleYaçií.o 
de -vel'!cimontos. (N,;., apoiad·,s.) 

Ora. isto seril. cl,morMo, Mso pa;;se, na 
época que se ;i travessa.. Serà uma excepção do 
programa de economias em favor de felizes · 
fu nccionarios. 

P or este motivo, Sr. pr··.:~idente, declaro 
Camara que voto con1ra esta ernend:1. 

A emenda é approvada por 68 votos con
tra 43. 

E' mbmettida a votos e npprovaflll. 1L se
gui nt' em~nda do :;r. Ferreira Pires e 
outroE: 

Ao n. 22: da verb:t - .\lateri.•l - para a. 
Fa.cul!lade de Medicina do Rio de Janeiro, 
St>jam applicados privativameute 5:000$ par:~ 
acquisição do material e melhoramentos oas 
installações tlestinadas ao ensino de anatomia 
medico-cirurgica . 

E' annunciada a. votação da sc>_gnínte eroen · 
da ao n. 23-Faculda.d·~ de Mfldicina da Bahia 
-Supprima-se a parte qu·e diz: reduziria de 
3:600$ no pessoal a consignação para os pre
paradores. 

Posta a votos, é rejeitada. a referida 
emenda. 

O SJ.•. N eiva (pel(t ordern) - Sr. Pre
sí,lente, esta emenda não pótle deixar de ser 
appt•ovada. Cúm relação a ella declal'OU o 
illustre r elator U<l Commissão, depois da ar· 
gumentação, com que hootem justifiquei-a, 
que ba via um engano na. proposta do Go
verno, pois não se trata tle preparadores, mas 
sim dos conservadores. 

O SR A 'CGUSTO MoN= <EGRO dá um aparte. 
O Sn. NEIV.~ - i\fas porqlle razão have

mos de votar um absurdo, uma illcgalidade '? 
Seria até irrisorlo ! 

Si ha e:rro, eng>mo, equivoco, ou cousa 
que o valha, corrija-se desde já, não deixe
mos a correcção para mais tarde, requeiro, 
pois, rectifi~c da votação. (Muílo bem ; 
apoiculos . ) 

Submetli•la a vetos, (! approvada a rufc
:ridu emenda ao u . 23, e l"ef,lrente i Facul 
dade tl<! '11-Ie.Jicir.a da. Bah ia. 

E' annuncinda a votação da seguinte 
emenda, dos Srs. Neiva e Pauia Guimarães : 

Ao n. :?3- N<• vigencia ·ae~te orçamento 
continúa a quanti:~. cor.stau·te do orçamento 
em vigor para gratific,\ção á Santa C:l s:J. úe 
i\lh;eric~Jrdiu, J..>Uí' l>rc;;;t-<!1' c·~ s~us h~t.-;pitacs e 
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mo.lot·i:.l nccoss~~río para a.s aula:; üe clínica 
da l•';~culuaúc. 

O Slt . Ne:tvA- Pcr,o a patavrn pela ordem. 
o Sa. PttEi.IID~e:-:rE:-Tem :1 palavra o nobr.-, 

Deputado. 

Ao n. 2-1 do .-.rt. t•. 
Em ve'l ele 473:335$, üiga·se- 48!:735?, 

pat·a. I"JUC sej:.o.m rl!stab:,tecidos os seta g-aht· 
ll<ltes, que l'oram supprimidos na Escola 
Polytechnica por eú;tire•n idGntícos gabi
nete> e identicas cadeiras na Escola de Minas, 
todos creados por decreto n. 2.221, de 23 de 
janeiro de 1 896. 

O Sr. Presidente-A esta. Gmend~ 
a Coinmissão 1J1l'ereeeu uma. substitutiva que 
deve preceuer na votaçãQ. 

C Sr. N'cho"a (pel<t ordem) - Sr . Pre· 
sídente, depois tle eu ter demonstt•a.do com 
:u·"umcmtos que calaram no auimo dos srs . 
r.>ep utados, rlc5de qtte. tempo a. ~:n~ta. Casa de 
Mi~ericordia. da. Bnhu~ tem d1re1to a essa 
gratificação que rE-cebe, o venerando Dep~· 
ta.<lo, o Sr. Rangel Pestana, com que~ nao Posta. a votos, é a.pprovada a seguinte 
tenho sinão relações de receute collegutsmo, emenda da Commissão, substitutiva. da que 
levantou-se e c~~ a sua pala-yra autorizada foi offereci•Ja pelo Sr. José Murtinho ao n, 24 
veiu em abono a JUSteza. de mmha causa. ·do art. 1 •: 

Nem toda a Commissão oppoz-se á eme~da, 
o o illu~tre relo.tor desse ot·ça.meoto d1sse Os gabinetes a restabelecer são: 
tambem : <<qua acceítava esta emenda.» 2' cadeira do 3• anno (mecanica. ~pplicad!!-

Atteudendo a que crrectivamente a S!inta ás ma.cbiua.s. cinematica e dynam1ca applt· 
Casa. de Misoricordia presta os seus h~sp1taes cada.s) do curso geral; . . 
a.o ensino clinico da Faculdade, que nao p óde 1., ca,d0 ira do3• anno (arcbrtectu ra, bygtene 
ser <lisp~nsado, não me parece quo ao Es~o dos ediftcios e saneamento das cidades} do 
assiste o direito de impor o. u ma. confraria curso de engenharia civil; 
religioS!I1 que r'rcsta. seus bospitaes no ~osino 1• cadeira do 2• anuo (explora;,;ão de mína.s) 
de uma Faculdane, sem ter r emuneraçao que do curso de engenharia de minas ; 
tõt• julgada equitativa. 

Chamo a a.ttenção da. Camnra. para esta Aquelles cuja. suppressão é mantida são: 
emenda. porque si ella ~ôr r~jeita.da., ?U _a r a cadeira üo 1° anno (geometria analytica. 
Santa Casa de Misericord1a nao podara m1- e calculo dl:fferencial integral); 
nistrar os meios para etrectivida.de do ensino 1" cadeira do 2' anno (calculo das variações, 
devido ou então, como sabem os medicos, que mecanica racional) do curso geral; 
me ouvem, não poderit. haver ~studo clinico, 3• cadeira do 2• anuo (economia. politica e 
e~-tudo pratico, si não se der a Sa~ta. Casa. o finanças) ; _ . . _ 
auxilio devirlo como era dado antigamente. s~ cadeira do 3• a.nno (dtretto constttucto-

Nem se digà que este auxilio e especial e nal direito :.tdminist r ativo e estatística. e 
diverso, porque todas o.s outras Santas Ca~ sua's a pplica.ções á eugenhari3.) do curso de 
recebem, sem que tenl~am, .como a ~a. ,B<~h~a, engenharia civil. 
este _enc:.~r~o ho_nroso u C!\l'ldade c a. SCleneta, Restabelecidas as gratificações de 100$ mon
(Jitttto bem, mttl to bem.) I sues para os tros lentes das seguintes a.· 

Posta a. votos, verifica.-se não ba-:-er nu- deiras: 
mero no reciuto, pois votaram a favor 55, 2" cadeira do 3• anuo do curso geral, 1' do 
contr-a <19. 3• anno do curso de engenharia. civil e .~"do 

O Sl". Neiva (pela o,·dem)-Sr. ~re. 
siuente, peço a V. Ex. qu e use da me<hda, 
que empregou ainda ha. pouco; ha Deputados 
que não tomaram parte na votação, e outros 
vão entrando; rectifique·se, pois, o r csnl
tndo . 

O Sr. J:>oresidente-A' vista dare
clamação do Sr. Neiva, a. Mesa vae proceder 
á nova verificação. 

Feita n verific~ção, reconhece-se que ::~. re
ferid'' omomht foi approvalla por 61 votDs 
contraM. 

2• aooo do curso de engenhar1a de mmas ; 
sendo supprimida a gratificação de 100$ men
ija.8S para. OS lentes das l a e 2• cadeiras do 
2" anno e para o d'à. 4• cadeira do 3• a nn.o da. 
Eicola de Minas. 

São !1.;nsirl(Jradas prejudicadas ns emendas 
dos Srs .. Jos,~ Murtinho e Paula Ramos ao re
feriuo u. 24. 

E' ttpprovada. a seguinte emenda do Sr. Ca
logeras ao n. 25: 

Escola de Minas-Ele~e-se a 5:600$ a con
signação pam o pessoal sem nomeação (ser
ventes) . 

E' annunciada a votaç-.do da seguiu te E' rejeitada a emenda do Sr . Galeiío Car-
~meuJa.. valha! ao n. 26, 
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E' approvatht n S(>guiute emenda •lo St·. AI· 
r:imlo (j u:~nabara: 

Ao art. 1" n. 31 : 
Accre;,c~n to-se no ma Lm·i:il : 

1. Acqui sir;ão e c:on :;erva~ão 
de livt·ns, jorna•Js e revis• 
tas, mais •.. ...• . ... ..... • 5 :000:"01JC 

O S1• . Pnul:t lfll' :unns (/ll'la ordem} 
- l'eriO a V. Ex •• :ir . Ps·e~ iden t.c , quo mo 
rl i ~a qnal O pal'<'COl' da. C, •tnmi~SÜ.O QUC pt•cjU· 
t:l ic ... u :l mint. a. lJI!JClld :~. 

O parec:· •t' úiz que a em,·ncht est:í. prejuc.l i· 
cada p<:lo Juizo quo foi :n:m i Ct!~tado o:n 1'<~
lar;iío a que foi o ll'or[cirlu pc·lo Sr . ltourigue.; 
Doria., que se acho. o.clc!luto . 

O SR. V M.T" \0,\ It F..S - A do Sr. Dori a é :~ 2. lrnp!'essões c publi<:M,•õc.s, 
mais •.•.. . •. .... . . . . ... .. 1:500$000 mesma. 

3 . Ohjectos de exped iente, 
meis .. ··• •· • • ••···• · . .. .•• 

0 St•. PAULA RA)l03-Mas, estú depois <la 
5()(J$fJOO miuha. 

4. Con>er;·aç:to do predio, 
acrluisíç;io e conservac;iio de 
moveis, repat'Oó c despezas 
cvcntuac,; c~trn.oruioal' ias, 
mais ....•.. .• . .. ...• . .... . I : t)(I0$000 

E' a pprovada. a seguinte em.::nola do :" r. 
M"Fink : 

A' ruhricn 37- :IIaf;istr ntlo;; em olisponibi
lidl\de-Rcduza-~e •le 4: 000SUfJ0. 

E' re.jeila•la a em .. nua do St·. p ,,ula Ramos 
ao n . 2, do art. ~·. 

E' annnnciadn a votar;ão •'a. emenda 
d o Sr. Cuper t íno de Siqueir a sup]rr imiotlo 
o n . III. uo art. 2•, que manda t•ever o 
regulamento d:>. Escdn. de :0.\inas. 

O Sr. Ilenrique Vnz (pala orilenl) 
-Sinto não est ar pre~en te o Sr. Deputado 
Cupertino de Siqueira p:~ra dar -me a razão 
p or que apresentou e.~a emenda. 

Devo inlbrma t• á camara que o actunl re
g ulamen to da E ,·cola de :O.li!l<tS de Ou ro Pre~o 
està em contradicção com a lei . Por este mo
ti vo r etiraram-se os joven~ minei ros que 
a lli faziam o curso U<~ .cng.;nluu -ia para 
outr os E.; tauos. 

A Escola de Minas, que jà t eve 100 a lumnos, 
esti~ boje reduzida a t50 e de;a.ppareceril. jus
tamente quando o Estarlo de i\.finas precisa 
de engeuheit•os formotdvs nnquella. c~cola, que 
tem àa.do tão bons t·rotissionaes. 

Nessas condições, chamo a attenção da Ca
mara pa.ra esta emenda qu e, a meu ver, não 
dsve ser :\cccita.. 

E' approvada a emenda.. 

O Sr. Rodolpho Abre u (pe la 
or<le;;;) r equer ...-eriiicação da votação. 

Procadentlo·sc {~ veri ticaçrio, re~onhece·se 
que 3. emenrla foi a pprovada por 87 votos 
con ' ·a 2!. 

O §a•. P:•esiden.to - V. Ex. tem 
r:tz;;o, Vo u s ujei tar :i v uinr;ã.o a emenda do 
v . Ex . 

l 'Os!n. a Vf>lOS, e app1·ovada a l'C(ericla 
emenda do St• . Pi\Uia !<amos snpprirn in<.J•, o 
n. 6 do art. 2• . 

E' consirlc:•atla prr.,i11dievht a emP-n•la do 
Sr. l{odrigues Dori:t ao refc1'i<lo n. tj do 
art .<!". 

E' approva•la a cmcHlla do Sr. Paula Ramo~ 
mpprimiurlo o n. 7 do art . 2",pot' inconsti· 
tuticional . · 

E' J•Pj ~ita<1a n. emcnua do Sr . Paul"' R..'\mos 
ao n. Vlll do art.2•. 

E' coos idera:b prej wlica.da a emencla. do 
Sr. Antero Bc•telho sup pt·im iudo o JJ . 8 do 
art . 2"'. 

E · rejeitada a ememla do Sr. José ~turti· 
nho no referido n . 8 do art. 2·•. 

São consideradas prej udicadas as emendas 
dos Srs. Neiv:1 e Coelho Cintr.t ao referido 
n. 8 do art. 2• . 

E' raj eitada a emenda do Sr•. Rodrigu es 
Daria r. o referido n . S do ar t . 2• . 

E' appt•ovada a seguinte emenda do S1•. 
lrincu Mach:tdo: 

Accrescente-se uo art. 2° o seguinte: 
E' o Polcr E xccutiYo au torizado a l'G· 

ver a legislação em vig-or c as tabellas dos 
v enciment os que actua:Imente p ercebem os 
medicos legistas da policia, para o fim de 
equtpa.ra l- os em todas <l.S van taooens aos 
4\j uclantes do director geral de E'àude Ptl· 
blil'a. 

O SI-. Cassian o do XascJ
men~o (pela ordem) reqner ver·ificação do 
votação. 

Emeutla dL' Sr. Pau h na.n:o2- "\o n . 6, Pt·ocedeudo-se á YeJ·i!kaçã.o, reconh ece -se 
art. 2'•. - Supprima.-se . fJUe a emenda. do Sr. Irineu Machado Joi r e · 

jeita.-ln. 
0 Sr . Prc;;; ide n to- G.msirlel'O T•l'e-

j utlieitda . • 
E' pos ta :t. v otos e r ejeitada a s eguinte 

emcnll~l do Sr. lt·in<m :O.Iu,dw.•~o : 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:45+ Pág ina 18 de 48 

Ao art. 2"-Accr~sc~ntc-sc onde convio1': 

F:' '' Purler Executivo. nutorizado a rP-
ver o l'C~-,'tlla.mento da Sccret<wia. ria Pr)[i· 
cí:t rio ni~triclo Fedel'al, com o fi111 de cr~ar 
ornohnnento,, ou an;..:mo11tar o·i ji1 cxhtentes, 
pelos netos que elta prntica. a reqnM·im~nto 
<lfl pa1•tes, cahenrlo :t metade cles,o,; emoln
rncntcs ao> empre::;-ado.;; da referirl:1 seeJ•e
taria, eutre os qU<L~s se>'iÍ. p<trlillw.da por 
q uolas. 

O Sr·. !rineu :\.f~ch;ldo (pela 
o:-1/e, ,)-Sr. Prcsidr~oi.e, venho r·equerer· a 
verilic:tção da votação. Evidcnt·mHmte hu 
falta rle exame úo caso que ;e está V(Jtando _ 
Es_ta _emenda teve l'aeecet· favoravel da Com
mlssao. 

o SR. AUGUSTO 1110:\TE:-.EGRO - H:L JlOIICO 
V- Ex. impug-nou uma que tinh11 parecer 
contrario. 

O S1c Im:-~Eu ~L\flJADO-~o c~so a que so 
rerere o nobre D •.puUt<lo,a com missão r.stn.v .. 
dividida; nn ea~o vertente, o pareccl' litvor·a
vel é unanime. 

Pror.adend'J·se á \e~ificaçfío, reconllece-st' 
que a referida emend11 Joí rejeitada vor 7'3 
Vütos cont1·a. 33. 

. E' posto a : ·atos e rejGitado o SC'g"Uintu ad· 
dttn·o oJrerectdo pelo Sr. Coelho Cintra: 

Ailrli~ivo-Pat•a o c:tlcnlo <lo tempo pa.~t< 
aceresctmos rle vencimentos dos hntes cathe· 
d J·aticos, :,ubotitu to>. professores e ~ecret-•J'io~ 
d~ 9ue trata o art. ;!.05 do Codigo Jas dispo
Siçoes_ communs as instituições ue ensino 
super·wr, dependentes do Minis (e rio d<t Jus t iç:l 
e Negocias !nterio~es, contar se-ha. o tempo 
c_omo JUra JUbtlaçao ou aposentadoria, na 
!ormn do § ] o do a1'tígo unico elo det:reto 
n. 230, de 7 de dezembro de l8tl! - isto na. 
vigencia da nctual!ei orçament:HÜ1,' 

Assim emenda,lo, é approvado em 2• dis
cusstío o projecto n. 171, fixando a despeza 
do Mmisterio da Justiça e Negocias Interio
res para 1900 e enviado â Commis,ão de Or
cameuto para re.Jig\l-o de accordo com o 
veoc•do. -

O 81•, I .. residen.te-Estão fin·las as 
votações. 

Passa-se :i. 

SEGUNDA PARTE D.~ ORDEI,f DO DIA 

E' annunciada a 3" discu~sil-o do projecto 
11. I! O B, ne l:S99, com o p:l.recer sobre as 
~mentias off0rfcida.s para 3" A.hcusEão do pro
Jecto n. !lO, do corrente anno, que or1;a a 
1'<\ceit~\ ger<1.! da R·?pul!lica para o Axercicio 
de 1000. 
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O St·. Pr~,.idcnte-Tem a p::~lavrn. 
o Sr. Mlt.t'eclinó Ml)ura. 

O SI•. 1\f:u•colin.o ~lo•u•a.- Sr. 
Pt·esident.Cl, é sempre com gr-anrle ternO!' r1ue 
me approximo desta tl'ibuna, tnmor tanto 
maior qu;wto óe me aligur,t a ansllncia qu~·. 
della me separa. 

E por esse sacrificío, vencendo a minha 
obscurirlad" (tt<7o apoíorio.•). comprehenderà. Q. 

Camara que E6mente levado pelo sentimento 
do derer, venho discutir alguma,s verbas 
do orçamento da receita e sobr~ eU''· fazer 
:llgnmas consider-ações, filhas do momento oo-
l:tico que atraves;amos. -

O orçamento da recei Ln .. Sr. Presid~nte, é 
a mais temerosa de todas as leis; ó ella que 
pede uma parte da J'ortunn. dos particulat·eg 
p:1ra acudir ás nec%sir:\a(lcs publicas. 

Consultando as forças pl'o<luct.ivas rlo .-aiz, 
o lc~-risl;odor deve guard.,r um jU$to recaio, 
jl'lrquant.o o <·X"' '-SSo dr~ impo~to~, em todos 
o~ t·:·mP"~. !'cli ><(,•nrrc considerado como me
did t od,osa c r·tlillll~<t ao p;l.iZ, animando a 
fraurJ•, c o contt·ai,:Lndu, onerando o fisco cem 
cxce:;;;o de rlespc~a~ o uma fisca.l\za.çã.o vexa
toria. 

O orçamento. diz;;t Thiers, não ú súmente 
fnnr\amento 1\o podet· politico de uni povo , 
elle o ,; tmnb:Jm do seu poder milita-r, por
quanto as nações, S ,nhore:;, não teem em 
grande conta. 's povos obera.dos de dividas. 
E' elle que trat-1 da acqui~içiio •1a riquezil e 
J.a sua juEta. distúbuiç:ílo na sociedade. 

E~sa tarefa saria melhor desempenhada 
pelo Cong'!'esso e pelo GoVel'nO ~i não fossa a 
ausencia d~ uma opposição constitucional, 
que Odillon Ba.rrot coasideraria. c1mo e!e
m(mtos necessa.rios de todos os governos e em 
t):.los os tempos, (Apoútdos.) 

A amencht d.n. opposiçíto neste recinto, 
Sr _Presidente, é um dos maiores m3.les, para 
não dizer uma c:(lamidaüe. 

0 SR. GALEÃO CARVALllAL -Não apoiado; 
eu sou opposiçiio ao Governo e aiJ.ui estou. 

O SR, MARCOLI!\'O ?\Inuru.- Dessa nbra que 
chamarei n()fasta , coube a g-loria ao nobre 
Deputaclo pelo Rio Grande dÓ Sul, o Sr. Cas
siano do N~scimento, que sob o nome de -
Concentl'açíio, anniquillou um g-rande par
tido que, apezar de oeu;: erros, tinha servíços 
a Republica, dividi lldo-o nessas fracções mul
tiplas de uma democracia doentia. e desco
nhecida. 

E é com p0zar, Sr. Pre-sidente, q_ue vejo 
Llnqni o nobre Deputado por S. Pa~!Lo, que 
ainda lla poueQ nca.bou de fallar, com esse 
b\'ilhantismo que lhe e peculiar, o Sr. Fran· 
cisco Olycerio, que contempla entristecido o 
auoíquillanvmto da sua obra, vendo aluírem· 
S<l à beira de novns co1·rentes os velhos mol-
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des ele seu pnrti(lo, c t!uctnarem como lnzerna 
eru:ami nl.Ja mlo-~e para esse mar desconhecido 
e tenebroso, que se chanB-Concentraçáo ; e 
que será a ruiiL'\ <la Repuhlica., sinã.o a da 
propt·ia lJatria. 

0 SR, CASSJANO I>O NASCBIBNTO-A Concen
tração é o desconhecido ~ ! 

o SR. MAncout'>o }foüRA-Sim. E' o des
conhecido. 

Pert;unto: porque morreu esso partido, 
que. a.pesa.r de seu~ erros, tinha pr<!Stado tão 
relevantes servi~os á Republica? 

UMA voz-Pot•que o mataram. 
0 SR. MAROOLINO i\IOURA-Porque O ma

taram 1 Qual o seu grande crime r 
VozEs-Ja estava morto. 
0 SR, C.'I.SSIA:-iO DO N ASCDIENTO dá. um 

aparte. 
0 SP .. MARCOLINO :O.!Ot:RA-E~til. para fazer 

tres anno" que ll.S$isti a uma das mais me· 
mot•a.veis me.nifestar;õcs do apr~ço (!. memoría 
de um Morto. 

Era o Partido Repu1 ,licano Federal, qlle lá 
ia no cemiterio d0p.:sitar uma coróa, a mnior 
que tenho visto, sobre o tumulo ctaquel!o que 
elle considerava o immot·ta\ conso!h1ndor da. 
Republica. 

Pois bem, senhores, esta corôa, tiio grande 
como igual só vi no Pantheon, sobre o tll
mulo de Hugo, era. carregada sobre os bom
bras do nobre Deputado pelo Rio Gr:tnde do 
Sul e pelo nobre Deputado por S, Paulo, o 
que me fez lembrar os sofl'rimentos de um 
homem, que Jôt•tt cncontradu na ll;tStilha, 
por ter lançado um. g~·accjo, rruando a Pom
padour pass<tYa por uma cL1s pontes dn Paris, 
dizendo: «Essa ponte e bastante sol ida por
que supporta o mn.ior peso da. França.» 

Senhores, aprendi aqui, logo que entrei 
Desta Casr~, com um grande tribuno, essa 
grande verdade, isto é, que os p:.rtirlos não 
morrem quando se fundam em principias e 
que sómente os homens ê que passam como 
sombras pela superficie da terra. 

Os partidos, que se fundam em princípios, 
são eternos ; modificam-se, mas não morrem ; 
descançam 1•ara continuar a trabalhar. 

Esse desconhecido a que Clão o nome l1e 
-concentração serâ. a ruina da Patria. 

0 SE.. CASSIA.NO DO NASClb!ENTo-Ruina da 
Patria?-

0 Sa. MAR.COL1NO MouaA-Sim, senhor, e o 
futuro se encarregará de o demonstrar. 

0 SR. CASSlA:\0 DO NAECI:IIEN'l'O- Bonito ! 
0 SR. MARCOLI"'O ~10UJ.tA- Vi esse partido 

nos seus dias gloriosos (é preciso que eu o 
diga, apezar de adversario, pm:que pertenço 
ao Partido Republicano Conservador) ter a 

homhrid:vle artui, nesta Casa, mn úpoc.:t ;;mito 
~oml•ri:!, de levantar-se contra o nniquila
tnen to do Con;.[resso, qnanr1o o nobru D"pu
!.ado p~to Rio. Gmnde do Sul pedia o seu adi3.
mento. uizenrlo quo era elle um trambolho 
na. política do >llarechal. 

0 SR.CASS!A~O DO i'iASCIIIIEN'l'O-Nunca disse 
isto. 

O SR. MARCOLINO MoUllA-Perdlio! Ouvi de 
V. Ex. esbs palavras e ouvi maisdiwr ta.m
bem em tom de ameaca quG o adiam~nto ha
via de passar e trouxe a imagem do carr·o 
ue Appollo ..• 

0 SR. CASSIA.NO VO NASCIMBNTO-E não 
passou 1 

O Sn. 1\IA.RCOLINO MoeRA-Ma~. ca.hiu no 
Senado, pela voz eloqut\nte e poderosa do ex
Viee·PresidE'nt.e da nepublica, tí\o m:J.l jul
gado, o n. quem o futuro fnrá .iu~tiça. a que 
tem direito pelos seus talentos e patriotism0. 

Esse partido, Sr. Pr11~irlente, r,uamlo a 
anarchia das escolas ameaçava a lioordad~ da 
tribuna drsta Casa, teve como iuterp1•ete o 
seu chefe, que, su.~penrlemlo a so.~são, exigiu 
uma reparaç·ão ao poderoso Governo de entii.o, 
como dc;ro.ffronta aos brios eles ta Caso.. E a 
de~afft'On ta não s ,~ fez esperai'. 

E o seu maior serviço foi impedir a can
didatura do e>·p!'esidente do ·Estado do Rio 
Grand·J do Sul á Presidcncia da Re:publica, c 
que ser·h um g-ranrlo •lesastre P••ra. a. Repu
blica. 

O SR. CASSIAJXo Do N AscmE:xTo - Só a 
paixão de V. Ex. é qull póde dizer bso. 

O SR. MARCOLINO MoURA-Sim; elle diS.'C 
muito bem que não podia. occupar a cadeira 
de Presidente da. Repnblica um homem 
eivado do espírito de seita condemnada pelo 
paiz e sahido de uma revolução cheia Ja 
otlios e paixões. 

E foi esse, sr. Presüiente,· o maior serviço 
que, a meu ver, prestou o ehefe de~~se partido. 
(Pausa.) 

Um partido, assim dividido, o que repre
senta f Benjamin Constant já. o disse e disse 
muito bem: «Quando cada um faz de si o 
,;eu proprio centro, todos estão isolados ; 
quando todos estão isobdos,- não ha siuão 
poeira c quando a tempestade chega, a. poeira 
se transfor•ma em lama. >> 

S!'. Presidente, é o que se da actualmente 
com o partido de S. Ex., dividido em facções 
multiplas, q,ae não se entendem. 

0 SR. CASS!ANO DO NASCJMENTO-Gomo in
oommocla a V. Ex.; nós só nos devemos r e· 
gosijar por isso. Não· me preoccupo com as 
candidatums, só rne pl'l:~~ccupo com a Repü.
blica. 

0 SR, MARCOLINO Mm:RA-Senhores, pótle 
acontecer muitas vezes a um homem mudar 
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de p :11·tido, o cu acho isso multo patriotioo, 
l\cs,le que se reconh"ce que a. felíciuade elo 
paiz e:>tâ debaixo de uma outra b:J.n,lair:",\, 
xoas é preciso rpce se: couft>.sso isso puhlir.a
mente c flUe 11ã.o se atire tem mais nem me
nos a o a1.a.r e ao desconhecido um partido que 
ainda. hontem era a. gloria dos nobres Depu
tados da Concentração. 

0 SR. NILO PEÇA:-iliA-Nilo sei que pres
tigio é es:e ao Presidentn da j.lepublica, ima

. gína.ndo-õe a todo o momento a succcssiio que 
só se dará chtqui a tres annos. (Risos.) 

O SR. SEABRA- Quem está ima.gina.nrlo ~ 
Quem lmagin;l são VV. EEx. , que teern in
sinuado ·fJUe o gov.,rnador da Bahia é o 
futuro l)rcsidente tla R~publica. 

0 SR . Nrr.o PEÇANJIA-l<'oi o !;!:' . Marq11es 
Guimarães e os meninos do Instituto Com
mercia!. 

O Sa. M.\ttcor..rM ~rouRA-DS nobres Depu· 
tados !levem estar convencidos de gue aó· 
mente a v ictoria definitiva será pelas grandes 
ca1U)aS, Dão ~erá ganha por VV. E i!: X., 
sumentc obterão a victorla parcial, que será 
a victoria. dos interesses. 

0 Sa. CASSIAi\'0 DO NASCIMENTO- Tanto 
melhor para V. Ex:.; nós somos levados 
pelo íntel'esse. 

O Sa. MARCOLINO MouRA - · A cada um a 
gloriil. de ter prest,tdo os seus ~e1·viços á 
Pátria. 

O Sn.. CASSIANO Do NM;o~IENTO- V. Es. 
deve estar 11atisfeito com a degringolada que 
vae nas nossas fileir-.Js. 

Não úeve preoccupar tanto a V. Ex. e~se 
negocio. 

0 SR. MARCOLINO Momu- Eutr<tndo agora 
na discussão do Orçamento, aproveito a oppor· 
tunidade para salientar os serviços dos t\()uS 
distinctos representantes do Parà, um que 
e.<;tá aenta.uo à minha direita, o l!ir. Serze
delJo. 

bio, unic:~. A.pplicavel a um po.iz novo, prin
cipalmente na crise t1;merosa que atraves· 
S;J mos. 

O Pa1·i foi tambem berço de D. Romualrlo 
ole Seixas, o maior sabio cleste t0n-áo, a 
gloria mais pura e mais elevada da igreja 
hrazileira (ai>oittd~s), no tempo em que ella. 
oã.o tinha necessidnde de fazer causa com· 
mum com os estabelecimentos historicos, 
haurindo a. sua. força otn si mesma., chamando 
sobre ella esse sopro divino com que o 
Ch1•isto o.caricia.va todos os povos. · 

Ella contempla-se universal, e eterna e 
nesse duplo c~rscter não póde preeisar de 
rorça. humana. 

A sua fol'ça, e nisso creio estar de a.ccordo 
com o nobre Deputarlo pelo ~[a.ranhã.o, reside 
na g-raça, nesta graça universal e sobre
natural de Deus sobre a terra.. 

Esta na.~ palavras dos ;Lpostolos e nos evan
gelhos : 

«Et 1>cnit tlt ego 1)adam, si ego non abi~ro 
PrM'acletu : >to>t ~e" iat arloo.<, si ego •t/Jie1·o mil· 
lml! eum atl V()S . » 

E sirva isso de resposta ~~quelles que me 
~tccusnm ue haver votado sempre contra 
a perm:ulencia de uma legação em Roma. A 
sepa.-raçã.o do Estado e da Igreja., a. liber
dade de cultos, tornam a meu ver, inoompa· 
tiveis psla nossa Constituição toda e qual
quer depeadencia do poder civil para com a. · 
Santa. Sé. 

o SR. . MALAQVIAS GONÇAl-VES- v. 
está l~;v;, ntand.o a candir.lalura do Sr. 
zeuello . \Riso.) 

Sr. Presidente, um dos homens mais illus
tres que teem passado poi' estaCas~. o Sr. Joa· 
quim Na.buco, a quem o patriotismo do hon
rado Presidente da. Republica. conferiu um 
dos mais elevados cargos na diplomacia. bra.
zileíra, mostrando que a Republica uão deve 
ser sómente consolida;la com os republicanos 
e para os republicanos, discutinclo o orça
mento, em !880. do ministerjo Saraiva, que 
tem tantos pontos de contacto com o orça
mento do actus.l ministl'o, disse que aquelle 
orçamento era. o trabalho mais nota.vel que 
se h&via apresentado 11esta Camam., sobre 

Ex · z·encl;ts publicas. 
Se!'- E de facto, Sr. Pl'esiclento, na.quelle orça-

O S1~. i\'IARCOLINO MoURA.- E seria injusto 
o Pará si não o r<el :gesse, porquanto e elle 
uma t.las mais Lclla' il!ustl\r ções deste par
lamento, pel o seu P<"\triotismo e pureza l ll· 
.-ojavel. (Apoiados.) 

O Sa. NEJ...-,\.-~iuito apoia(lo. 

mento, coxno oeste, se consilgra o principio-
de que o~ fnndos· com destino especial, os 
depositos, em fim, não podem ser considerados 
fontes de receita publica. A rece!ta dosEs
taclos provém dos impostos ou do fructa de
~eus domin~os. O credito tle que usa. um in· 
dividuo, uma a ssociação, o Estado, emfim, 
não augmenta a. somwa das r iquezas, porque, 

O SR . MAnc,,uNo MouRA- O Para foi sem· desde que o Estado contL-ahe um empl·e~timo, 
pre terra de gra.~des tratiições ; foi alli que, receLe um valc•r de que um outN t-em a 
nasceu Souzu. Franeo, o rn<tior tinanceü·o da l p l8Se, e do qual ficê\ sobrecarrGgado. Os em· 
mon:1.1'chia.. cuja escola vejo com desvaneci- pre;;timos oneram as- gerações futuras e 
roeu to seguida. pelo Sr. Dr. Mur.tinho, actual animam a '[>l'odigalidade dos goveroos, o que 
Ministro da Fazenda , a escola do livre ram- 1 é sempre um mal. 
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Po.1•a se acu dir ús nrcessltlades Ul'.Zentes do 
paiz. equilibrar o orçamento, sú ,:ejo dous 
meio~ -a11g·meuto <ie impostos e ec.momias. 

Quanto a. outras metliilas, ellus só SUI'tem 
elfeito em J'u turo remotl) _ 

Dizendo essas palavras, Sr. Presiclenle, não 
poderia •leixar de vir neste momento com
bater uma das emendas apre~en t.adas ao orc-a· 
meuto d<t Receita pelo nobre Deputado por 
s. Paulo, pelo Sr. Nilo Peçanha e outt·os. 

Ne>so orç.tmento estabelece-re o imposto de 
passagem. de 508 a lC$ e <ó ~;ão exceptue
dos os mendigos o os membros do corpo di
'Dlomatir.o. 
- Não ha. medi,[a. mais ooliosa, vexatoria e 
m ais inconstitucional do QUt.l este imposto de 
transito, que a Constituição garante livre a 
todo o cidadão; e assim como todo o embaraço 
nn, circulaçã-o tlo sangue n1f~cta a saude do 
corpo, do mesmo modo emb:~,•r.çar o livre tran
sito no pa.iz e fóra delle a!J'ecta a vida na.
ctonai.Com queftm so fecha a porta àquel!es 
que, desilludidos, querem volver á sua pa
trit~. 1 

Para prender o immigrante ou o trabalha· 
dor ao sólo 1 Natla conseguirão com seme· 
lhante vexame para todos. 

Quando, Sr .Presidente, diriG"i :~- lnspectoria 
de Immigrantese Colonização, notei qne uma 
das c..tusas que mais embaraçav"m no estran-

Si quereis animar a immigraçã.o, tra.ns
tot·ronc-o. olll inuuigT;tÇão espontanea; essa 
imouigração tio sa.lario não é a mais con
veniente, o, sobretudo, tratae de uar-lhe 
boas terras, transporte barato, boas estratlas 
e mercados proximo:;. 

Acabae com es~e;; lt~tifundios que fazem a. 
rui na do paiz. 

$r. Presidentn, ba uma outrn emenda, 
offer1\Ciola. pe!n nobre Deputado por Pern:un
buco, o Sr. Coelho Cintra, estabelecendo um· 
codlj:!'o de pen1.1s entre os cxactores do tl~co 
e os importadores. N<!~sas ememlas dupli· 
('nm-sn as multas e dítllcultam·se todos o;; 
recursos. 

Ha. outras que depeu•lem ole um processo 
1ão longo .que nunca mais a. parte con~e
guir:i. fazer chegar ·ao Ministro da Fazenda o 
seu di r e i to. 

Sr . Presidente, a Camara. .jâ está. bastante 
fatigada e é com ditflculdado que ella me 
poderá ou";r (r. cio Clpoiados) ; mo~, quero 
pr~stnr um serviço iL RP.publica.-e não sou 
smpeito, a.pezar de adherente. 

Senhores, a Rcpuulica. foi o sonbo da. 
miuha mocidade, c o.ppeno· para. a. memor i<l. 
dos meus companl1eiros, e està. nos Annaus, 
para que elles digam si é ou não verdade 
IJUe, ao entrar pel:t primeira vez no 
recinto da Assemblea do mell E,tado, então 
provincia. da Bahia, não fôra esta a. minha 
profissão de f e: 

. geiro a. immigr-ação para o Srazil er3m os 
2$ que os consules cobravam pelo P<lS>aporte 
do immig1•ante. 

E foi preciso uma lucta de longo tempo 
'Para que se abolisse ~a especie de imposto 
tão prejuclicial á vinda do immíg1·ante; por
quanto, quem diz immigran~. diz pobreza 
de recursos, }Jois hoje já nlnguem emlg1·a 
por perseguição politica e religiosa. 

A unica. cau&a deter minadoi"a rle~sas cor· 
rentes estü. na miseria. que nssolla aquellas 
populações. E' diflicil a. emigraç-ão quando 
l1a !::em estar em um paiz. 

«Sou liberal, mas assentado às portas do 
grande templo da R·•publica. » <Apoiados.) 

Achava naque!le tempo prematum a Re-
publica sem abolic;ão, po1·quanto a. aepu
blica, como governo mais pe1•feito, não lJodia. 
:~sscntar-se nesse terreno tlo lama. - a escra
vidão. 

Eu t inlla bem na memoria as palavras uc 
Vergniuud , de:;enga.nado, nas -vesperas de 
seu supp1icio, quando diz!a.: « Julgavam o-nos 
em Roma e estavamos em Paris . Este Eolo 
é ainda bastante fraco para conter as raizes 
das liberdades políticas». 

Esse impo!>to assim v~xat.orio irá echoar la 
nos centros da immigração, levando o desa
nimo âquellas popuhçõçs e npressarà a volta 
daqueller que ~e acham aqui 11os centros 
agrícolas. 

Si quereis prender o immigrante ao sólo 
olferecei-lhe melhores vantagens . 

O immigrante que tivEr de entrar nesta 
terra, ao npparecer nos nossos portos e sou
ter que para voltar á, sua pa.tria, quando 
desilludido ou levado p~las nostalgias tão 
communs áouel!es que a. deixam, tem de 
pagar 40$. SO:'i ou 20$, contbune ,;mt con
condição,ha de ter. na ~ntratla (la nossa l•a\Jia 
aquella visã.o rio· DJllte no seu Ir.[e1'M: 

O uot che c-11tro t,;, lascü:lc cyni ~pC!"<tfl.:a ! 
_Em nem e da immigração, :reco n suppres

sao deste Jmposto, por odioso e il~ccnstitu
cional. 

Esta histeria de adberentes e não adhe· 
rentes ~ ó r óde fazermal à Republica. 

Na França elles teem prestado melhores 
~erviços de que c-s proprios propagandistas, 
que só teero !déaes, sem pratica e sciencia de 
governo. 

Adherente foi Thiers. a quem Gnmbetta 
abria. um grande espaço na Camara dos Depu
tados para apontai o como libertador. do 
t~rritorio da Republica ; adhercnte foi De 
FaUJ·e, Remusat, Casernlro Perit:r, e tantos 
outros. 

Eu, pois, pergun to, ao r_obre Deputt:do 
pelo Rio Grande do Sul, quol o inimigo 
commum que fez com que S. Ex. despeda· 
çasse um grande partido para estauelecer a 
concentroção, isto é - o desconhecido? 
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Sr. Prc>iuent~. eu conhe~.~ . pela historio. cret' o nobre D';puta.do, entiio to'la. a Nação 

política. e revolucionaria, n.lguns exemplos se formllr ía em conccntraçií,o republicana em 
tlu conc,nlração republicana. torno úo seu presidente , que represen ta a. 

Na. Hespanlw •• por exemplo, C"stel lar nos opiniü.o tr iumphante d.e um grn.nde pn.r
seus ultimas dias c1tamava a pos tos a concen· tido. 
tração democratiett de Ca.diz e de outt·os Mas não, senhot•es ; os nobres Deptt t;~dos 
pont os, quando elle vi:.t a possibilidade do r e· proseguem oes~a teimosia de uma. victorb 
gt•esso óas reacções, devendo o governo da [Htrtidaria, e não podem perdoar ao nobt•e 
sua. pa.tria. fazet• caU$0. commum com a thco· De'[lu tallo por S. Paulo o ter coml:la.tido n.ca.n· 
cr:.cia. e com twos esgos elementos reactores, ditlatura., aliús muito natural pr.ra. S. Ex., do 
IJOndo em perigo a liberdade. seu chcf(l, no IUo Grande do Sul. 

Na Fraoça, a com:entraçã.o dos j :Jcobinos. O aniqu iln.meotn desse partido por SS. EEx. 
e nã.O me refir·o :•os jacobinos do Terror- só teve um fim~ vingarcm ·sc do nobre Depu
prest".ram t•e!eva.ntes serviços, é força. con- tado por S. l'aulo. 
fess;:t r, O ahi. est;1 ° te~tr;.munho im;uspeil~ 0 SR. CASS!ANO DO NASCIMENTO- V. Ex. 
de Ch;üeau\Jrw.nd, em ],g, , so~rc elles, an te~ presume isto? 
de enveredarem-se pelo ramtnbo do torrur, , 
npparelhando <t uegolla, o i!lceodio e o exter- O 81' •. M :I.RCOLINO MouaA-Perl'eitl\mente. 
minio. O Sa. CASSl i\NO oo N.>..scmEõ'\To - Tem 

Dizia Chatea.ubri(IDtl : graça. Só V. Ex . pensa. assim. 
«Muito se tem fo.l l:ldO<los jacobinos,e poucas O Src MARCOL!No MouRA - Todos estã o 

pessoas os teem conhtcido. A maior parte se convencidl'S •listo; não sou eu só. 
lanca em ~eclamações e public:~ os seu;; Na Republica, depois de ta ntos desastr es 
crimes, sem nos dizer o J>l'incipio ,crera! que constílucionaes,$erei sempre republicano con· 
dirigiu as Sll:tS vi:itíls. For;l!n elles que ser·va.Jor. Tenho muito medo das dictacluro.s, 
deram á. Fl'ança exercites numerosos, Lr·;Lvos e multo ma.is da anarchiu. 
e disciplimldos;e achare.m meios ele os pag.,r, o SR. CASSlANODO NAscmENTo-Fel\cito·me; 
de abastecer um grande paiz sem recu rsos e v. Ex. já vae fican•lo commigo . Jã. temos 
cet•cadode inimigos; fCiram elles que cre;,ram dous t raços de união. 
uma marinlt;L como por mil3.gl'e, e C(Jnser
V<tr-aiTI, pela. intr iga e pelodinheiro,a neutra
lidade de muit<~ s potencias ; 1oi sob o seu 
reinado que se fizeram grandes f1 escoberlas 
PID histori(l. natural e se forma.ra m grandes 
generaes ; elles deram vigor a um corpo es
gotado e organizaram, por assim dizer, a. 
anarchia.. » 

O Su. ~iARCOLtl-!o MouRA - E no dia em 
I)Ue eu entender que a fe!id dade do pa.iz 
está. sob outra ba.ndeira, confessarei isso pu
blicamente e retirar-me-he i da. l' id;1 política. 
pant nuncn. mais entrar nella . 

0 Su. CASSIANO DO J:iASCJMI!:NTO- Devia 
!ucta1' deuaixo de outra llanJ.eira. e uiío r eti-

El!es t inham dcante de s i um inimigo rar-se. 
comrnum, que a.mfaça v a colligado contra a o SR. M ARCOLil'iO Mo1llu. - Deixo isso aos 
republica. e invadia o solo saurado ela. grandes genemes, e não poderá se~ o prece· 
patria . Mas aqui, no melo desta fi.epuhlica dimento do humilde orarlor, qu e nunca. passa 
pacifica, qual é o inimigo commum que nos de simples pr aça de pret, e qu e não ser ia, 
nmeaçn e que justifique essa concentraçcio de a!!retlita.tlo si o flzesse. 
forcas anarchicas ? ! O Sa. C.-~..ssi o~.No Do N.ücn.n:NTO - Não 

apoiado ; V. Ex. tem uma glorios~ tradic.;ão 
atrás do seu honrado nome. 

Mas, a monarchia é hoje planta exotica ll[t, 

America, e só poderá. apparecer peh~ des· 
truição que, na phrase úe Léon Say, fallaodo 
da. França., seria a destruioão, não só da o SR . M.uwoLrxo MotiRA - Recorda-me 
Republica, como ds. propria P atria; porquanto agora · uma ópoca em que um dos maiores 
quem teria forç<~s para fazel-a. durar~ Neste homens do ant1go reg!men e que bRixou á. 
paiz ~ó devemos temer as dictaduras . sepultura depois de haver p restadl:l grandes 

Qua.l é, poi:::, esse inimigo commum ~ Será ser viçcsá Republ1ca, a que eHe dedicar a o 
o partido republicano, que vem de eleger o seu apoio tlesinteressado e pat r iotico, o Sr. 
illustrndo Presidente da. Republic:t, que se conselheiro 83-raiva, e que, apontado '(lara 
v ê a braços com os compromissos do pa,s3.do, I chefe de píl.rtí<:lo consenador, no governo, e 
oriunilos dos nu::so~ erro,;, das nGs:;n.s di;>en· sob cujas bandeiras roilita.v<l. , ahaodo
ções intestinas, cvmpromissos pa1~.1 cu}.t ~ntis· nando es~e par tido viera para as fileiras 
fação ci!e empenhara a sua respc!JSab~lidade do partido liberal , que, naquelle t empo, se 
polí tica e bom-a pes:::oal 1 ! achava. em opposiç;.\o, explicando nesta 

Sr. P residente, não lta, pois, esse inimigo Ca.mar i:l a. sua passagem, a lias muito 
commum, porque si o houvesse, como taz p:tiriot ica, e os motivos que o le,·aram a 
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assim proce11er, disser~.: « que tinha sido con· 
servador o qn'3 muito se honrn.va de ha.vel·o 
sido qur.ndo a anarcl!i:\ loYantava o colo em 
Pernambuco. e no Rio Grande do Sul era 
anwa.çadn a integTi<1auc do Imperio; m t\S. 
vendo depois que o pai7. apotl r·l)cia. •le servi
lismo, h1\Via g rande nec(asidndc de dar-se 
forç.a. ao elemento democratico da Constitui
ção; e nesse sentido buscava as 1Jleirt~s do 
partido mera!. » 

Devo concluir. Sr _ Presidonte, e o faço de
clarando que presto toda a minha adhe~iio ao 
actual Gover·no da Rel'ublica. porquanto o 
"Vejo a bt·aços com os w mpromissos do pns· 
sado e na. deiesa da honm e tio credito n <t
cional. A honra de 11m a n~çüo é muito mais 
delicada do que a de um )'articular : a deste 
:póde ser reconquist<~da •te um mom(>nto pnra. 
outro ; mas a daquella é a ue um povo ; de
pende de gran1les sacriJicios e de tempo . 

Ella representa, na. phrase de Boileau «essa 
ill1a escnrpnda e sem margens para obde 
não se póde entrar depois de b;t ver delLl 
sahirlo.» 

São e~s<tS as razões que me teem levado a 
dar o meu voto pelas economias da Commis
são e aggrava.çiio dos impostos, sem o que 
não set·ia possível aprest-n tnr um orcamento 
nivelado, que é a ma.ior necessidade d<t nossa 
Patrh\. Votei apem1s contra a extincção dcs 
arsenaes, dessas estações m:tritimas avança.~ 
das no Oceano, e que servem de defesa e 
abrigo ás esquadras, e que convem crear e 
forta.lecer, e vão extinguir. N~guei to.mbem 
o meu voto ao imposto exagger::tdo sobre o 
fumo e seus preparados. e que tem t ido, ôa 
parte do meu collega o Sr. T'lsta, o mais ex· 
trenuo detensor ,e com tod~ a razão. 

A la.vcura do fumo não · ú corno a do café; 

grata ao Pará, e que nttnca se esqnecerà dessa. 
pklla.nge tlc bravos dai li onvia•Jos Jmra dc
tcSil. de ~cu territorio. l\ão posso deíxa1' 
passar sem um protesto :o. inj astiça do noln·~ 
D•~pntado JlClo Porú, :liacnndo gratuit:J men te 
o governador (ia minha tet'l'a., que, dul'ante 
o tempo que tem dirigido os seus destinos, 
tem sabiuo alliar :1 firmeza do político a. mo· 
r<;. !idade e tolerancia do administra•lor. 

E si os instinctos e ;1.s paixões popnbrcs 
daquelht nobre o aliiva terra pudessr~m cchoo.r 
no espi:·ito de S. Ex., elles •liriam bem alt o o 
quanto fôra. 1:-'. Ex. injusto par<t com o go
verna.Jor da Bahia. (Pausa. ) 

Termino aqui dizendo r1ue p:-c~:; to ainda o 
meu apoio ã. política financeira do actual 
Ministro du Fazenda, pois que ella. tem tantos 
Jlontos ne contacto com a po:itic~. financeira 
do conselheiro Sar:tiva e elos melhores e;t:t· 
distas em crises semelhantes. A S. Ex. alem
brarei o apologo de G!adstone, citado na ut
timit "'e;·ha de Léon Say, e qne deve servir 
:!e guia a toJo )Iinistro da Fazeuda. 

O apologo t•ept·escnta o Ministt·o li a Fa
Zénth. 11m homem tenrlo nas mãos uma b;t
Jança em equilíbrio . Forçado é!. atravessar 
uma floresta cheia <'le ~o.lteadores e perigos 
sem numero. elle julgar-se-be. feliz, e nin
guem lhe recusa rá o grande merito de ba ver 
sahido del!a couservando·a sempre em equi
l íbrio. 
. A este respeito. diz Gladstone, os saltea
dores aTi.o os proprios amigos poli ticos _ 

E, senhores, deante das difficaldades que 
a trn vessa.mos, dar M paiz um orçamento 
equi librado é o ma.ior serviço que podemos 
p!'estar á DC•S::ia. Patria.. (Jfv.ito bem ; mt<il·• 
úem.) 

ella é de tcdDs ~ ma i ~ nr,!ua e penooa . o Sr. Presidente - Tem a palavra 
Si yiajasseís um di;t p ur aquel :e interior 0 Sr. Neiva. 

h a \'i eis de Vi? r que quasi todos nquelles la· 
vra.dores sTto homens pobres e habitam as o Sa·. Xeiva-Sr. Presi1lente, u ;;o d . .t 
peiores terras, a. q ue elles ch;,m<~.m tabole:ros, palavra pela o1·uem pa1·a lemb1·a.r a V. Ex. 
e que sõ protlu ?.em o rumo e um pouco de que é das p r-axes parlamentat·es que a um 
mandioca: h" vieis de vei-os doe ntios e cur- vrador ~ ucceda outi'o que rospond~ aquelle, 
va.dos o d ia in tzir.;; ao pé das planta~. desde soiJJ·etwto quando um 0,;,; q Utl t eem de .-uc
que e lias nascem. r'er;;egui'1~s pelos vermes ceder au •il'im~iro e um U•:->S te1u1e,·s , la cama1'a. 
a a terra; a collleita e feit•< e levada p:1ra o Compr~·beuu•~ v . Ex. que n"o tenho outr·o 
interior de sua;; pobre~ c<1s:~s, prejudican•10· al vilre ~ieão ceoJ.:r a pa.Jc:.vr._ ao i! lustre 
l.hes a saude, a ponto de entoxicarem-~e pela leader. 
nicotina .. 

Não é assim a lavoura du café, cuias flores O Sa. Pl{E~lDEi'i:l'E-Ha \':trics Deputados 
e folhagem :per fu.mrun o ambiente. c embel- iuscrii>tc~:< , mos ueohum uecl<~l'VU que fallaria 
lezam os camp)~ oxyr;ena.ndo o a.r, tã.o ue- a üvor ou contra . 
cessaria á "lida daqueite;; que a ella >e dedi- ~ 0 SR. NEIVA-No caso ve1·tente, !ta Depu-

ca~.:preciso Mutlui;·, Sr . Presidente, •o n:nes ~!f~:ta!u~u~f.I:.ovil.m alguma~ emendas e 
de o tazer·, devo t;m~. !Jg<:l; a r cspost:\ :w 
nobre Deputado pelo P;•.!·il, o Sr . Eue,,~ o SR. :-iiL•J PEÇ'ANHA- Logó, não c p::J•sivcl 
Martins, tão inj;Jstu nos seus cor:ceitos p;\!'a a :Mes;~ est .. bell'c .. r o cl'iteriu p~ra S<Lix!r qual 
com o .gorerna<lor d<'. minha terr·a., sem pro o Deputado que vob. conLra. 
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0 Sr:. NF.tn.-N;to estou Iilzen110 ÍllCl'C· r Q11e lhe sangro em hora o coração, C aCa
paçõcs á Me:-a, mas llecla.ran:':o · quo cedo a mara bem comprellcn ,Je quanlo lhe dó0 se
palavra ao SL Cas.<iano do ~a;;cimento, como parar-se do seu honrado amigo, chefe por 
pot"vúz€s tenho eedido a rnnitcs,de Lomgrado todo~ os tituh.'S, pelos iuestimaveis serviços 
a V. Ex_ e outros distinotos oollegns que prc~tados à Republioa, pela tradição imrna· 
convem fallem em occasião em que se acha culadn. do seu nome; mas, como S. Ex.. neste 
plen:~. a Camar(l.. Aguardt~r-me hf!i, portanto, momento, o orauor está. no seu pcsto, cum
para occupar a tribuna em qualquer outra prindo um dever de honra, do qual não lhe 
hora, hoje ou amanhã. é licito fugir, qualquer que sejam as conse

quencias que delle advenham. 
O Sr. P••e!;>~de:nte-Tem a pala na 

o Sr. Cassiano do N nsciment o. 

O Sr. Cassiano do :'Vaseli
men~o começa ngrDdecendo ao nob~eDepu
tado pela Ballia o ter-lhe cedido a palavra. 

Nilo vem discutir o Orçam:mto da Receih, 
vem responder ao illu~tre arnigo, SL'. Mal'
cclino Moura, e fazer algnmas ponderações ao 
discurso do nobre De1Jntado por S. Paulo, que 
diss'.' serem exc0ssivas as contribuiçües petli
rla& ao povo bJ azileil'<J no projccto do imposto 
de consumo, em debata na Camn.ra, serem 
ainda essas contribuições injustificaveis e que 
é censura.vel o procedimento do Governu, 
fazendo deste po!ltO questão fecba.da, 

O orador não tem tempo para demonstrar, 
como queria. que essas contribuições não são 
e~cessivas, que são pet'feitamente justifica
vais. 

Uma crise economica e financeira, origi
nada no Imperio e perpetuada na Republica, 
gerou a actual, que deu logar ao accordo 1lc 
18 de julho. 

Acham-se :1 Camara e o Governo da Repn
bliea em fnce de um contracto perfeito e aca
bado, que implica com a honra D<lcional, a 
cujo cumprimento nã.o podem fugir. 
Ne~tas condições, escass(·ando os recursos 

da receita ordinaria da Republica, pelo de
crescimeJJto excessivo das rendas aduaneiras, 
e os generos de importação. não comportando 
maiores ta::;::\s, e facil de ver q uc as vistas 
do Governo se deveriam voltar pafa. outro 
ponto, e e;;se foi o imposto de consumo. 

Si o seu honrado amigo, o Sr. goner,ll Gli· 
cerio, não justifica o encargo, porqu·~ é dos 
ma!s vesados, ninguem se illu-Ja svbre o mo
mento actual da Republica; ou o Potler Le
gislativo, em perfeita harmonia de vistas 
com o Poder Executivo, COJJsegue pôr um 
freio ao desbarato nacion<Jl, ou os que pen
sarem em desaccordo com :t p1·oposição que 
acaba de ennnciar, ao oraflor dirão llepois o 
que é feito dos destinu':i rl<t Republica. 

O que resta lwje acs patriotas, a quantos 
sinceramente nmam a Republic.'1., é encerro.
rem-se na mais estreita economia. dos di
nheiros pulJ!ic0s e armar·em o Gover·uo dos 
recutsos neceS:>arios para dar fiel execuçuo a 
palavra nacioual empenh~da em um cc-mpro
mis~o solemne. 

De a.ccordo com o pcnsamen to poli ti co e 
financeiro do honrado Sr. Presidente da 
Repul íca, julgantlo, comu S. Ex.·, que é pre· 
ciso tleixar de lado esta politica. de partidaris
mo que está., diz o orador, a nos divjdir e 
esmagar no enwe-chr:que das opiniões,sendo, 
pois, indispensaYcl apoiar e prestigiar o Go
verno da Repu'bliea, espera que os seus 
amigos politíco~ da Camara nií.o se desviarão 
desta iínha de cond.ucta nestas palavras tra
Çililas. 

Responilendo assim, a largos traços, o dis· 
cur~o o o hoomd.o Deput~do por S. Paulo, o 
orador volta-se :tgor,t para o nobre Deputado 
pela Bahia. 

Mostra que a. Concentração não é um pe
rigo nem é a ruína da Patria, como se afi
!!urou a S. E:L; tanto não é, q_ ue basta 
iittentar para a fecundida1e dos trabalhos le
gislativos, actuaimente, sm face do;; unnos 
<tnteriores. 

A Conceutraçã.o Republicana formou-se por· 
que o orador e seus amigos não queri(lm o 
Governo da Patria nas mãos de partido al
gum, no momento actual ; porque enten· 
diam: que havia uma temerosa crise economi· 
ca e financeira a resolver; qne precisava do 
concurso de todos os brazileiros e patriotas. 

Organizar um partido com um certo nu· 
mero de idea::; precisas, muito~ repuolicanos 
se julgariam incompatíveis com essa orga
nização, poe divergencias em um ou em 
outro ponto; uma. Concentração, pOl'ém, de 
elementos l'epu blicanos e c~noenadores, po
deria enfeixar todos ess~s patriotas, ~em 
indagar das pequenas nuances em pontos C.1r· 
deaes de doutrina e, com elh\ assim forma· 
da, auxiliar o vens.>mento financeiro e eco
nomico elo Governo, atirar para segundo 
plano as quesrões pnrtida.rias e só attend~r á 
crise morrwntosa que atra. ~esm a Republlca. 

Portanto, organizando a Concentração Re· 
publicann, longe t1:1 crea.r á Patria, um pe
rigo, libertou-a. delle. 

O Goven1o da Republica, graças a essa 
conjugação de elementos republicanos e con
Sol' vauorcs, que nada pretende mas que o 
apoia livr-e e desassombradamente. tem o seu 
ca.minbo desbravado e segue por deante a sua 
direotriz politica, sem a :preoccupação do que 
pensa este ou aqueHe chefe politico. 
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A Republica, nm d ia, quani[O l'<llnr as pa-1 O S 1•. Irioe n l''fnc hado-St•.Prn
gínas deste ~ nno legislativo, ha de ag1·n· sidente, sou portador d e uma mclamar:ão <JUe 
decer esst' serviço, pelo orndor e seus amigos :c Sociedade União rlos P1•opr ietar ios cm•i:L i1 
prestado às instituições. camara. dos Depu tado;, a respeito do u w ou 

O orador rebate varias pontos do discm'$o applicaçã.o do hydrometro e tia interpret.aç;ío 
do nobre Deputado pela Bahia; recorda factcs que tem sido d<tda á lei do orçameu to pela. 
de sua vida política, e, respondendo :1.0 Sr . Repartição Ger3-l de Obr;ts PulJiicas . 
Marco li no Moura, diz fJUe, como o do Dr.Julio Peço a V. Ex. que m n.nr1e, com a sua lm
de castilhos, julgave tambem dignos outros bitnal benevolencia, publicar essa reclamação, 
nomes de serem Jembratlvs para a Pr csideucio. em sua íntegra., no Di<uio do Omgrt:fso e k::n 
dn. ~epublica.. A!!irma. , que o SI' . Julio de assim o dout_o pnrecer que a. respeito de h l 
Cas t1lhos náo era nem qneria ser candidato a a~sumpto f01 apres~n tailo a Ac.1 demm Na
esse elevndo cargo, C)Ue queria, enl!·e tanto, cional de ;:>.Iedicwa. pelo e tninente prolessor 
fosse confiado a u m republic:•no de con- Souza Lima, p<trecet· on;.\e }â.o rcfn~1.das a.s 
vicção. Pensava t ambem S. Ex:. que, si doutrinasco!'renle3 a r espeito da ncces~idade 
nome h~tvia digno de ser adaptado por c:tn· da applica<.:ão do bydrometro . 
didato republicano, esse ,·, o do immacnlado De facto , em principio. n inguern tentou 
Quintino Bocayuva. Faz o elogio do Dr.J uUo demonstrar com tanta proficienciaque e u ma 
de Castilhos como admlnistractor, c diz que a nece~sidade a applícação do hydrometro como 
o~inião dos rer.ccionarics não a balará o.s crc- ~ o meu honrado co !lega, o Sr. Ca.logeras, Depu
dltos que aquelle eminente estatllsta republi- tado por 1Iinas. 
cano tem conquistadc,e, si porventura, 1ossem Mas, em r elação ao Districto Federal , h~ 
os seus serviços esquecidos,encontraria ;:; . Ex. uma série de circumstanclas especinlissimas, 
nas conscicuciase nos cornções rio·gl'andenses qu o, na opiniü.o (\a maioria• dos medicas cli
o altar onde tem um verdadeiro culto. (Jluit11 nicos e dos hygienistas, tornam um porigo 
bem ; muito bem ,) publico o uso do hydrometro. 

FI d" . ,- d" 1 1 h Em uma. cidade como e~tn, de nm clima su· 
ca a 1~u.~ao a 1ac a pe a orn . j eito MS assa-ltos de u ma terrível epid<:mkl, 

Passa-se a hort~. destinada. ao expedien te. no verão, não ba maior necrs,;irh~ode do que a 
do u so de agua para fins llygienicos e mesmo 

O Sr·. 4 ' Secrelat•io p rocede ü. lei· o seu abuso, 
t u ra do seguinte O que convém P. arloptar med ida;; mais ne-

EX PEDIENTE 

Officios : . 
Do Sr. Depu tado José Rorlrig-ues Dor ia, 

eommuoica.tt.:lo que, por mot\vos superiores, 
deixa de comparecer a algumas se~Csõe>, au
sentando-se desta Capit(ll. -Inteirada. 

Telegmmma: 

S . Felix , 15 de ou tubro de 189!:1 - Ao Con
gresso Nacional- Rio. 

Ultima emenda Govorno imposto fumo 
arruína nossa industria. Deve-se sustentar 
taxa especial charutos estrangeiros e abolir 
sellos oito reis cbarutos nacionaes, que ao 
limite proposto serve somente para cont ra
bandistas . Pedimos imposto 20 r éis parn cha· 
rutos nacionaes até 200$ preço fabrica, 
100 réis supar ior 20~, taxa esp~cia l 200 réis 
charutos estrangeiros Sl~m distincção preço . 
Pedimos decretar lei permanente nesic s·m· 
tido . Fabricas sem })edidos consequencia dis
cussão lei imposto consumo. Esperamos deci· 
são breve possivel.-D.ome'''ann & Comp . 
Simas Roclem&•ng . -Owa Fe1·reira Pe;t;w .
Je:sler llamin[J . - Zacarias Novos Milha:es .
G1'imal'"ães Soledade. - Fer.-eim Cardoso ,- A' 
Commis~ão Especia l ele Consumo. 

cessarias á. resistencía cootra a.s epidemias, 
do que ao desperdício da agua. O maior mal 
a evitar é o pel'igo, ó à ameaça. contra a 
saude publica . A m aior necessidade é at
tender as exigencías da hygienc. 

Lembr-arei o.s palavras vibrantes com qoc o 
illustt·e Sr. Ruv Barbos.o1. cri tic:wa no Senado 
Fe<lera l á disposição do orça;mento, vutado 
em !S!l7, p~!ra o .exercício de 1898, no qual -
se impunha •• applicação de hydrometro: 
isto Yae ímportat• a d ccc•etação !lllcional da 
febee ama.rella e tia porcaria . 

Felizmente conseguimos naquelia occasiiio 
alguma causa ; consegu imos li bertm· d<t ar1-
opção do bydrometr o os casos de consumo 
da a.gua. para usos domesticas. 

Não conseguimos entr~tanto, com rolação 
aos estabelecimentos onde é mnis denS<\ a 
população e maior a necessidadG do consumo 
de agua, evitar a passagem d a medida que 
mandon adoptar o bydrome tro. 

E - note bem a Camara - ahi é que j us
tamente sempre s .~ tornam m:1is !i:·equentes 
os co.sos d e epidemia., e pm•tanto iudecli· 
navel a exigench desse consumo de ngaa 
que não póde estar sujeito a medilla. ou 
ração. 

Cumpre evitar o mal que é trernenilo ; 
cumpre libertar do lly<lrometro, por exem
plo, as 6sta.lagens e <'a~as de pensão, por isso 
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qu e :1. consequoncia se1 ú. uma deplora..-el 
cwnomia no consumo de agua, dalli resul
ta)J(Jo g t·a ves da.mnos em detrimento rla sande 
pul•!ica. 

C<>herente com as idéas Que já su stentei e 
constam dos Annacs de 1897, sou agora, como 
sempre, contrario ao hydrometro. 

E[n 11i07 o combati ; hoje peço a revogacão 
da lei que tornou obrigatot'i:t a sua aclopção. 
Venho pedir o estudo dn Camara. para esta 
questií.o, que c\ d>\ mais alta importancia. e da. 
maior gravidade. (.illuito bem , mt!ito /.Jem . ) 

DOCU~!f.~TÓS A QUE: o E REFERE O SR . JRINEU 
>JACI[Ar>O, PARA SEREM ENVIADOS ,\. COM· 
~l!S.~,i.O l.>E OHÇA)II;;NTO 

Esse serviço publico er<'. porêm . ajurlado 
pelo dosperdicio de agua uos partioula1·es, 
desperdício que cessou perante o hydro-
metro. 

At t<t competencia seientitica. Lrazileira dis
se em escripto notavd que a primeira condi
ção para a sani!icaçi'io <10 Rio de Janeiro era 
a agua; a segunda, muita agua e a terceira, 
ainda mais agua. Só de:pols d isto é que esse 
homem de sciencia enumerava as outras 
prov!denci:l.s. 

Pondere-se mais qun não faltam manan. 
ciaes abtmrlantissimos nos arredores do Rio 
de Janeilo. 

O serviQo de ngua, tnl qunl está, deixa um 
grande saldo, como o demonstrou em série 
brilhante de artigos o illustre publioista 

Exn1s. Srs . il!embros do Congresso Federal Ruy Barbosa, Senador Fer.leral. Esse saldo 
- A Sociedade União dos Propriêtario~ vem póde e deve ser a ppli<'arlo na acqnisíção de 
à presença do Congresso Federa.! pedir a re· novos ma.na uciaes, porque em nenhum paiz 
vogaçiio da lei que ordenou a collocação ele <lo mundo a rencla de a.~u;\ fa2: parte das 
hydrometros em casns de c.:tmmercio, i n- rendas do E~tadn. qne pú.lem ter destinos 
dusti'ia. e habitação. diversos. 

A Sociedade União dos Proprietarios ni'io A Sociedade Guiiio dos Proprietarios nã.o (;· 
ignora qu e os llydrometros estão adaptados uma il11portuna, rzue &o tem em vista os in
em q uasi todas as grandes cidades da. Europa, teresses de seus associn.uo!!. Quando se tratou 
como tambem que ioi este o meio un!co que do imposto da pinnade agua, fui da Sociedade 
as a u t.oriclades encontraram para. n. canse- Uniã.o dos Proprieta.rios que pa!•tiu a decla· 
cução da melhor distribuição de agua, e vi- ração rolernne do que esse imposto era baixo 
tanúo os desperdícios, íãC' naturaes quando de mais e q ue, portanto, sem injustiça 3.lgu
<t agun não e dada e não é paga. por me- ma, poderi<' sotrrer um i\Ugmeuto. 
d id;\, Ni\o, Srs . Membr"s do CongreS&o Federal, 

compre, porém , Exms. senhores, não pre- a Sociedade União dos Propríetarios, atim de 
tcod~r hauspbntar para. esta Capital l~is manter o alto pre~tigio de que felizmente 
que roram leita.s para cidades que se acham gosa., prefere delen1ler os direitos a defender 
em c(lndiçües muito outr·a.s . os interesse; do seus associ11dos . 

1~111 a \g llllHts cirla.des o hydrümetro impõe- Agora ella. não defen1le só os direitos dos 
se, porque niio lla possibJlidaue de melhOl' se seus socios; 1lcf6nde ta.mbem os di1·eitos de 
prov.-1· ao ul!a.stecimento de agna , como por todos os habitantes desta. Capital. 
exemplo. rtuando não ha mananciaes a que O primeiro d ireito que o homem tem, o 
l'cconc\'. direito rlo qual promanam todos os di1·eitos, 

Jo;ru outra.s, o hyu romet ro é toler:. Yel por · é o de viyer. 
que o clima o consente. Defendendo a s:tlubridade publi~. a Socie-

Mas a cidade do Rio de Janeiro, que du· dade Uniã.o dos Propriet<trios defende a viela 
ra.nte lres meze~ por anno scffre um calor da população. 
de :JG• e 38'. que em outros seis mezes, cha- E' por estes motivos que a Sociedade União 
mados de ou~ono e de J.)rtiD!J-Yer,a., s~ppor~a dos Proprieta.rios e~pera a revogação da lei 
calor~S QU!tSl sernere SUpe.nor~s a .:>0', nao que tornou Obl•in·n.torio o USO dos hydro-
porm!lte u a.pphcaçao do bydrometro. I metros " 

A sa lubridade publica tem tllllo a lu~.rar · 
com o desperdício d<J..~gua, e ta.b3ll&r essa 1 Capital, 17 de setembro de 1899 .- Directo
agu:t é o mesmo que mandar cultivar com ria c Conselho da Socied:ule União dos Pro
cuidado carin!wso o mioroilio da malaria. pz·ietarios : COronel Jose J>e>·aira de B arros 

A e,Jificaçãa da cida·le, em alguns pontos Sobrinho, presidente interino. - Antonio Atves 
a.oaixo do ni.,.·eJ do mar e cercada de mon- do i11lll:, 1• secretario.- l_qydio Dias Pinto 
tunhas em outros pontos, e mesmo tt~lvez .Heixo, 2" secr etario. -Da;licl Fen·eira dos 
ce!'ta imperfeição do systema. dos esgotos, S:mtos, 1 • thcsoureiro.-Jo,To Jo,.ge Gaio Ju· 
acon:;elhnm ft·equentcs lD.vagens dos enC<ma.- 1 n ior, 2' thesoureiro.-.tliltoniode Freót:J.s Gon· 
m cntlls. çaloes Guin14r<Tes, procurador.- Cooselho: 

As aut.,t·it!a.tl.cs sanit :\rias. é certo, faze:n I Commendo.dor An.<elmo Jose Bo.rbeito.·-Ven
e ,;:;,ls lava.gcus, b.nn·que sem a frequenc!a tur,~Ferreil'a da .'Mllct .'}.dwo.:a .- Albino Ro~ 
,)C~cj:wd. que das Sa-ttos.- JosrJ ilfm·ia Pircs.-Jose 
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F.-,mcisco da Sil-.:a Pe;·e;.-a.- Jose . latrmio ' Decorrcrn.m tres anuoo e com os succes:;os 
S'1a i'~s Leitr<o.-Domúl.f!OS Fcwia Teixeira rlc que emergiram. com a c:x:tincçâo do man
Jlattos . - Jesus A;1tonio Lo tu ·ciro.-,~cu r,stir7o dato con íi.:nlo aos represcut:mtes do Governo 
Josd de Oliveira.-ltm ela Silva Figuei;·erl.o . Municipl:.l , recolheu-se :;.os archi vos da nos~a 
-Comm·~ndador Antonio Valent im <l'' .Yas· historia mais U J!l llocumenl:o, acamarlo sobre 
cime•tto .-Josd Par:h%o A lve<.-Jor7fl L?w·r.·t1· o de outr;~s muitas commissões anteriores , 
ço Sechettino .-~ll:elia~ Coelho úa Costr.l. - A' con•lens:1ndo, na phrase inspirada do pa.
Commissão de Orçame.nto. reccr ern questão «um longo e dolorido 

Academia ~V.1cio;1al d,• Jicdic ina - Pa -,·ece-r
oJ!i·esen tado e Udo ~ta s~ssao ti~ 14 do cor· 
1·ente sob1·e a questao •lo saneamento d o R io 
de Ja.Hei,·n, pelo pr·es!·d,~nte d•t :-<erçiio d e ~H"· 
d ici>ao. 1nc!J /ica, D1·. "tgostinho J. de .Sou:o. 
Lima: 

passado tle incessantes reclamações, que Ee 
to:.em perrlido no espaço, como notas de umo, 
elegia anonyma, enct.ereçadns a potesto.dcs 
sem ouvidos» . 

« Mais uma. vez é charn:uliÃ 
a. cmponhnr-se ua questão do 
Rio de Janeiro. 

Yem de longe esta fL•rma par ticular de 
interesse e preoccupação administrativas, 
apNssando- se a. nomeJr commi~sões, cujo 
trabalho é logo esquecido ou desprezado ; o 
que fez dizer ao Dr. Vieira. Souto (!} que é 

esta. academia esse o meio prcdllecto •!e que se servem 
saneamento do.l os Governos para sepultar uma. questão. 

Foi a ultima ha oito aunos. em que ella 
occupou·>:c v ivamente deste assumpto, a.ca· 
bando por formular e l evar ao conhecimento 
dos poderes publicas a indic<\Çno das medidas 
capitaes attioentes àquelle d-:sideratum, ba
s~aodo-se, sinlio mesmo louvando-s·- substan
cialmente , no luminoso p:n-ecer apresentado 
em !SSS ao segundo Congresso de Medicina E\ 
Cirurgia., por uma illustre commíssão cl.e que 
foi relator o rlistincto professor de hygiene 
Dr. Rocha. Faria. 

Nada conseguiu nessa occnsião o appello da 
academia, onde me coube a. honra de redigir 
a representação que teve o apoio un~nimG da 
mesma, como já não h:\ via tido melhor sorte 
;L palavra autorizada do referino Congre~so, 
cujo mais assignalar.lo esrorço havia sido em
Pl'C,"'il.do justamente no estudo e solu~.\io de tii.o 
momentoso problema.. 

Em l89ô novomovimento manifestou-se nas 
a ltas regiões. administl'alivas. no intuito ex
pressivo das melhores disJ>osições de fazer
se mais u m ultimo estmlo min ucioso e com
pleto, revendo e cornpulsaodo todos os pare
ceri!S ou relatorios at é ·então J?ublica(los e 
conhecidos sobre o assumpto, e a Commissão 
eutiio nomcad<\ desempenhou-se magistral
mente dessa incumbencia, t r <\zendo a SUl\ 
busca retrospectiva desde tempos colon;aes. 

O bafejo altamente official com que foi sa
grada esta nova tentativa, as esperanças que 
a aureolavam, firmadas no promettido e an-· 
nuncb.do apoio rlos pnderes compctmltos, a 
:proticicncia e a. llonorabilidade uos llygienís· 
tas e en;;enh0iroe q_uc 0orn~unha.rn a cor!l .. 
missão, se b ::. presidenci;~. elo então Vice
Presidente d:, h.epuclica, po<' sua ve;. medico 
e professor illustr~. tu<:lo reprcs(,nta v~1 \ l.m 
coojunct0 de elementos f,s mais auspici0sos 
:para que afinal fo;;;;~ uma realidatle a en
cantada e suspirada obra do saneamento desta. 
Capii<t!. 

simulando !igar importanci<' ao clamor pu· 
blico. 

Com rcferencia ao melhoramento das con
di~·ões hygienicas desta cidade , põde·se re
petir , com o mesmo illustrado engenheiro, 
que as obras e serviços para isso necessRrios 
teem sido já t•epetitlas vezes apontados 
pelas associações scientiticas. pelas juntas •le 
hygiene, pela imprensa, pelas commissões 
nomeadas ad hoc e por diversos profis. 
s!onnes. 

De onde ~e conclue que não sã.o os estu
dos, mas os recursos e a fol'ça de vontade que 
ate hoje nos teem feito f<:~lta. 

Assim parece ser,ruas cumpre lembrar que 
duas circu mstancias concorrem para atte
nnar a. s<~veriúade daquella increpação ao 
procedimento dos goveruos, vem a ser : ue 
um lado a i m;tabil idade üos altos funcciom\
r ios na occupação dos seus rc~pectivcsca.rgos, 
e de outro a versatilidarlc e ·incertezas das 
doutrinas medi~ . 

A primeira, verifica-se não só com refe· 
reocianos funcciona.rios que nelles teem, pela 
nossa ot·ga»ização <ulministratíva, tempo rtxo 
e determinado de exercício, em geral muito 
curto, insllfficien te para proverem a c:>(e· 
cuç-.ão de grandes obras, como tambem a 
ou tl'os (ministros, part icuhtrmente), cuj<l. es
t-ada nos r espectivos postos ou pastas obe· 
dece apenas ou a conveniencias partículares 
ou a convenções e cxigencias _politícas ; e 
esta~ . infelizmente, promovem tão froqucntes 
mulaçücs no scenario administrativo, no 
el<,nco dos seus represcnt:tntes, qt1e cmbara
Ç<\ill a rea.lizaç-ão de empr-~hendimentos de 
certa moata, que, ou ficam por eoncluir, ou 
não são começ~\uos. 

Nao fallan·:lo nos edificios qnc, depois de 
acabados, te~;m tido cle1;.tino differ•:•nte ilo es-
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tahelecido no primitivo plano de sni\ con- túo llispendiosa, como n$S:t, acoimad~, qt_tr.m 
~t l'uc~.ão, l1U:l.ntos ~ .hi ::,;per:t:n qu e a. aeçiio sal/e si com l':i.zão, de inut íl, para m~o u1zer 
del;truidora. do tem(•O complete a sua. obJ~:t, mesmo arriscada , sob o ponto de v ista. sani· 
pel'!1cndo-s<) todo o materiv l já empregado t.ar·h durn.nte sua e:x:ccu<:lío ! 
sem o mínimo provei to ? Confesso que sinto minha c()nv icção tão 

A outra circumstanciaapon ta da comorelati- abalad•t neste particular, que iulgo prudente, 
vC\mente attenua.ntedàproteh~~'Úo indeftnhh. ;~ ou ·'e bom conselho, na o so dever ins.lstir 
qut\ o~ governos entr('.gam a ?Olução dos para que S1:lja, pot• emqua.nto, incluída. a. . re· 
mais graves problam:1.s ele hygu~na publ1ca coustruc<:ão dos esgotos entra as methdas 
1>rocede não só das <liv~;rgencias lsva.ntadas mais p~lpitantes no sa.neam~uto_. . 
entre hy:denist."lS e outro:; prorissionaes de At é que se fn ça. a luzmtetra. sobre esta 
to<h a competencia. sobre o f'un•la.me!1to e que:<tão, exerça, de um lado, a policia sani· 
valor de cer·tas medirla.s, como tambem <ius ts.ria municipal toda <1. vigi lancia. possivel 
mu<ian<::,s'tjuc em 6poca.s succe-. .:i •as, muito sobre a.s in~tall,ções domicilia.rlu.s, e por 
proxímas, se oper;~m n:~.s <loutJ·inas medica.~. outt·o. p1•ovideneie o GoYerno da União para. 
spja. ~m a. aq uisi~:iio de factos novos , 'Pja. que se torne eltectiva, re:tl, inilludivet, a 
com melhor int.orpre taciTn dos .iá c"nhecidn!'. tiscaliz.~ç~o do serviço, no que respeita. á. con· 

Ot'fl, não póõe deixar de porturl.m.r aaHi- tinuidarle inint~n·rompida. rl:\ c.:\U&Iiza<:ão, e a. 
tu<l.H o ro~.pou~ll.billd arle fios f!OV~>rnns, por úesin f. ·cção completa no.s collectores tcl•mi
exemplo. na e.<lop<;t'to do grantles me.l itlas do n~tes, chamados casas rle machinas, das ma
~aneamento, ain>l<t mesmo for:11uh/ti.s por terias qne teern de ser lançadas ao mal'. 
mã.o de me-t.res. a im pu::n:•~ ii.o o!T<>!·cdrl~ pvr E dest01. fórm<~ , c~ssando ou diminuindo 
quem tenll(l. titnlos tli'm:ulos <le não m•m<1 t' considera.vdmente um:t grando fonte de im
compctcucla, J>Or quem não seja nhsolnta- purificação das ;tguas que banbam o líttorai, 
mente, na classilic:,ção humot•istiea ,lu. com- porque a de outra !lr*em representada pelos 
missão úo 189G- «nenhum Ufsoccupado ou t•esiduos da popuiaçao fluctuante d<J.S nu
interesseiro a. !ltzer da hygiene uma. e;pccie merosas pequenas ilba.a da ha llia, de nen!Jurn 
de to•.rreno baldio para as l!Uns inopinadas rlestino di:lferente e facilmente susceptível, 
correrias». púrle tambem ser adiada a construcção do 

Assim, por exemplo, no plano d~s provi· lon"'o cães cot•rido em t odC\ a. extenlõâo mar· 
clencias aconsellta.das por essa commis:;ã.o cad~, que, com o. beneficio da Si!PPressão de 
figur;\ o. reíorm:~o completa da. canaliza.ç;io de praias immundas e lodosas, trara. Igualmen te 
esg•Jstos. que, nn StHt opiniiio, _nã.o tem di- a <.lo> trechos limpos das mesmas, aprovei
rcitos a. úefe:;:,L al;;umn, e tem Sttlo nccusalla ta.das para ban!1os de ma1· por fr-''\nde pa.t·te 
pO!' tod<-'S os in~pectores e directnre;; de hy- da população, não só como meio de refl'iger io 
giene de contribui I" co !Do um . dos fo.ctor~s e acei0 corporal a que a ca.rencia ou escassez 
ll1;tis poderosos p;~.ra a IUsnlubrtdadc do Rw da agua potavel obriga, ma~ ta.m~m como 
de Janeiro, sendo que jiL tem ~ido assígn~\ lada u tilissimo recurso therapent1co. 
e o foi no se<;,'Undo Congresso de Medicina. e Com o assentamento do cães corrido,pi"OPoSto 
Cirurgia pela l:locca do cmerito :prof~ssor " · b 

1 Nuno de Andrade, a coincidencia mui h SJgni- pela commissão de 189u, a unlca zona s. -
ficntiva d t\ di::;sem inaçiio de febre umarella. nt><l.rin nã.? abrangida por elle (r ela.tíva.mente 
acompan h<tnrlo os proloogunentos da. r ede de a. mcmos frequen lada pela. su a. Jon~tudel, e. a 
<,sgotos. desenvolvendo-se nos lagares novos da. Copncal!ana; eSila. mesmo sert:l preJUdl
oncle clla tem .sido ou va<~ sendo as:;entada. ,~ada. sinão intcir;mwnte in utilizuda, COIJ!- o 

Pois bem, sa beJU todos a contestação formal projectado lançamento de tod«s as ma. terias 
r t • · - d()S esgotos da cidade CJ)l uro ponto daquella 

que a. esta. opinião . oppoz um t t& i_nc.~sstmo l:mlissima. c soberba prata. (Ponta do Vld!g<tl ; 
engenheiro sanítar 10, nosso consoc1o,. .Ja fnl· sem fallar no inconveni0nte, possivel, sin.ão 
l ecido, pa.ra qu()m os esgostcs do Rto de J:t· t ~ d 
ne1ro t eem sido inJ'uotamcnte críminados, provavel, da pene r'1çao e a.guas,. assim 

contnmina <las , dentro da lago.'\. Ro<lngo de 
como causa de molestias om cujo desenvolvi- Freitns a tr;\VÓS do cll.nn.l de contmunicação 
mento e propngar;ão elles não potlem rigorosa- ucrmn.n:ente com o mar' conforme a idéa da 
m onte iaJluir. ccmmiSSiio de JS\lõ, embora o.bct•to esse Ctl.!la! Não ú fa.cil de;shuir os &l'gull.lc·ntos com d 

· · - em um ponto opp.::sto s distante, denomina o qu~ o Dr. To.::-quato Tapa.jõz e ou tros seeta~!OS Pedr:1. B::thiana, j ustamente no i11tui!o de 
de sua. doukina def~ndem a nossa ca.naltz:t· evitar ess~. inconveniente. 
Qão de esgo)stos, mo.;;t e:.mdo o~ vicios ou erros 
de inter1wetução em qne teem incorl'ítlot oclos Esta;: apprehensões _accrescem á ra~ã?. j il 
os q1te â teem cun(1em,tado. expenúida., p ura. qn~ nao convenha _pl'CC!pltar 

Ue.'\nte desta. !li:51!h1encia ha de forços:t· :~ ~ubstituiç;.ío tlas galerias de esgotos. cotn a. 
nt~llLJ (luiel'-,;;t} VU<:iliJ.nte 0 _l)~l'pl<:X <t <L aJtni- lllOJifiCM.:ÍO f tl'Ofuud;t l'« l <tiil·;~ ; f{) llOV<.J des
niSll'<>~<'\.0 l>ttbiícu. ~llllUtttiJl' JUit·JS a Ullla ul.J}-'' Uno prujectv.do P"'D'· _g~ .ú~p~J<! . ~~-Jl~tJt·r,~,, ,., 

~ .. ·~, ....... """"' ~- :,.;- - -~----.. · . -· .-:.· • • -:· .~.-:~: , -- ... - "' •. :.:....:.--.-.. - · .• · .• . • . ·- · -· · · .·· ·- -· ~ ~""'';-o<.-..., • ...-..; -·1- -.--- - . ~- ~ 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2510012015 15:45- Página 29 de 48 

3()8 ANNAES DA CAl!AR.A · 

d~Js resíduos excremcnticios ;le t oda a popu· 
laçiio urbana. 

A esta contro,•ersi;t. sohre a inllu;·ncia. do~ 
esgoto.~ nn. prorlnc t;>.ii.o tle f]Ufl.lquer tlns mo
lesthls dominanws ent1•e nós. vem ultima
mente juntar-se a nova orientação annunciada 
em relação ao ub1: prerlilecto dos germens 
&marelligenos, declarados agora conclominos 
do homero, hosperles t raiçoeit·os e ·ingt·atos, 
occultos nas suas ha.bibções, em c\Jj.ts pa· 
redes aguardam, na disfarçada mansuebtdo 
do seu mtsomonismo. o fatal consorcio com 
as muce·.iinea.s, que são a condiçãt> da sua vi· 
rulenta prolifernção ! 

Os ;·ecentes e&lu·lus feitos neste sentido por 
Sa.narelli e Lacerda, este um do;; m~mbrosda 
Commissão do I!'%, como já ha,·ia s itio do 
Segun•.lo Cor..gt•e:;so •lo Medicina n CtrUI',!!Üt, 
revelam com ,· i se s de venlad" a rota a segu i I', 
àt• preferencia., na. pesquiza c destruição 
daquelles agentes e explir~tm '' el hor os meios 
c mo<los de sua propagação. Aiud:t qt1e c.'l.ro
cemlo c dependendo •lo confirmaçiio , por·~Cbser· 
vaçües e provas ulteriores, semelhan tedoutri· 
na,,·, ate certo ponto per rei tament() .imtificavel 
:t reserva que m~nil~stou a. muiorio. •le uma 
Commissãodo ConselboMunicioa l. eu len•lenr.o 
devar esper ar os resullâdos deíiniti ,·os 
daquelles estudos, adiando por m:ti~ alguns 
mezes a execução de 11m compli~o.do pbno 
de moea rnento, cuja p1·incipal, u5o uoica 
preocupação, como a de todos os outros, vj;m 
uaturalmante a extincção da. febre. ama.rella., 
menos. de certo, llelos prPj nizos materiaes 
calculados com o numero de vi,dns por ella sa, .. 
crificadas, muito inferior ao das victimas do 
}laludismo a da tuberculose, no.s suas mult i
pias fôrmas clinicas, do q ue pela índole par 
t icu!Q.I' daquella pyre:xia, nev<mdo a sua vot·a· 
cidade letili fera, de preferencia. na população 
não aclimada, cuja maior par·te é consti
tuída por estrangeiros, perante os quaes é tal 
circumstancia apregoadi!. e exploJ<lda como 
um espantal ho, uma fonte ded escredito, ver
gonha e a.tra.zo para o nosso pa.iz! 

Como, porém, vindo rnesmo a ver-ificar-se 
a perfeita e:xactidão das novas pesquiws, 
ellas importam uma questão de policia sani
taria, e não prejudic<~.m as linhas geraes tra
çadasno plano de saneamento de 1896, cujas 
medidas, directa ou indirectamente affectam 
todas as causas conl.tecidas e a~signala<las de 
insalubritlade, todas as condições cndemo
epidemiogenicas, é Jót•a de duvida que esse 
plano, calcado sobre o do segundo Congresso 
tle Medicina e Ciru rgia., conviria s~r exe
cutado em quasi todo o seu contexto, s i o 
permittisse o estado das finanças munícipaes, 
sem a sobrecarga dos novos e pesadíssimos 
impo~tos, constantes d.o proj.~cto envi>J.do pelo 
Conselho da Intendencia. a a;;ta. Acadomi:~., 3 

que importam uma b:trbara oxpol iaçiio tle~te 
pobre c infeli t: !lOvo. um a.l!alio á sua. bois;~! 

Não nos compete entrar no exame o ap r e
ciação da parte economic:t do magoo pro
blem•t · rnesmo nada ter íamos que adiantar ás 
ju<liciosas pondera~ões. re_itns n,este , sentido 
pela maior1a da Comm1ssao uo conselno Mu
ni.nipal, corno indi\· idua trnente por ~ lguos 
protis~iona.cs abaliw.nos. ent re os quaes o 
Dr. P.mlo Prontin, ·um dos membros da com
missão de JSiltl. um dos s!gnaturios do respe
ctivo rei a torio. 

.j;\ ant~g d elle, no mesmo il nno do ISOl>. o 
Dr. O li v eira Rulhiíes, en tão cligno presidente 
do Cln h •le Engenharia, tinha demomtratlo 
exhube ranlemente, com os <lados fornecidos 
pelo relatorio da commis;iio. qu~ . não es~ 
ta,ndo comprel1enn idas no orçamento dus 
;;eis milbtics ~ terlinos . ou 150 mil contos. :t.s 
uespez,, s com dasapropr ia·;lit·s. com a con
st rucçã.o <In cáes a3sentado em a.guas vivas. 
com a encampação d~ Companhia City Im
prnvements. etc., podia-se calcuiQ.r q ue 
orçal'b m em maiB t1e 280 mil contos ostra
balhos julgados nece;sarios ú hygiene da 
Capital. 

Contandn uatur.tlmentc com a inste.bili
tlade dos depositarios da. alta administração, 
e com a bonorn.bilidatle duvidosa dos que 
vi~rem sul.rslituir os actuae~, pergu nta com 
nmit~t razão o Dr. Bu lhões : «Quem nos ga
J':tnte que o monstrno>o c oneroso empres
timo não terá outro destino que não o.s des· 
pezas do s11 neamento, quando temos o ex
emplo do desapparecimeuto do deposito ouro 
que devia por lei g-arantir as emissões ban· 
carias, substituídos por apolice.'>, que ~ãovcr
d ll.rleiros títulos de di vido.; e, a esses mesmos 
tltulos de d ivida , esses mesmos recibos ou 
vales de ca ixa, in t.cnt.a·se agora dar ou tro 
destino ? Quem llCS garante que ossa falta 
ue escrupulos 11ão se ha de r epetir , documen
tando- a ~~om a necessidade que, torlos sa
bemos, bate à porta 1» 

O Dr. Frontin reforça estns fu uJ a.das ap· 
prebensõas dizendo q ue os seis milhões !>ter
i i nos (e repete que a.liú s niio abrangem todas 
as despcz;ts com as obras de saneamento) 
exigem a5 'f ,, de juros e I '/o de amortização, 
360 mil lil;ras annuaes, que, ao cambio de 8, 
ou 30~ a Jil;ra, prefaz~m 10.800 contos, 
cerca de metade da renda. actual do muni
cípio. 

« J.fas, pondera sensatamen t9 o emerito 
professor, porque, levantar- se seis milhões 
par:L a execução de oln·~s ou ser-viços que 
não podem ser effectuados simultanea
mente! 

O que fará o Governo i\[unici pal desta som
In<\? Entregal-a-ha certamente ao Gover no 
tl•~ l'uião, n um cambio conven~ion::t. l para 
rece\Jel·t\ po1• patceJlas em papel-moed<J. ~ 
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O funesto exemplo ~tl C~m~nnh i,, Eo;tr<l<1a 'I t:l.nto (\ne o r~~ult.:ulo corrospondosse àe(o.ct/.1 

c Forro Oeste ~c ~'liDas <! nmd;l mmto rc- ao gr,mde dcsulcrut,•m, povpando a, este povo 
ccnte p~ra qu~ na~ nos oppouhamos ioruH<l· mais uma das tremendas decepções d~ que 
mente a sua soluçao. )} tem sido victima com as emprezas, e p1·ovi-

E' feira tle duvida pois, que st:\m fip,fenller <lencia.> em 9ue se teem consumido a.te aqui 
absoluta.mente a. auopçiio de meia.s Jne<l i<las sommas Jn!LJS ~vultada.s, pa.:ra se chegar ao 
em materh~ tle hygiene, uma vez que não são ~stw;lo de penm·1a que _todo~ t'!ster:nunhamos, 
tortas as do p lano em q11esttio exequtveis a faltando a agua Cjuas1 o ?Ja mte1ro nos so· 
um tempo, e as conJiçiles preec•rissimll-S dn. ~rados e nos morros, ate mesmo durant e o 
Municipalid<J.de !orçam irnperia>amcnto a par- my-crno, recebendo a a~ua. o povo pBia ta
cellal-o; de;;tMo.rei t!elle as inrlica,çiies mais mma do hydrometro, CUJO excedente terá de 
~-rgcnt-es que devem ~?r po~tas em exoc1.1çi1o pagar! _ _ . 
Ja. pela. o.ctua.l admimstração municip:.tl , fi- Os me1o~ de re fo rsar o abastecimento da 
cando as outras a.os cuidados 0 sol.iciturle dos agua., de tornai-o tac abi;J0•1a~te que .d1spen· 
fltturos administradores. sem os hy<irometros, ah1 estao consignados 

no relatot·io ue l B06, cujas indicações acceito, 
«Em uma cidade como a nossa, di?. o menos quanto à ld:'<a de supprímir-sc o ac;ude 

DI' . Viei1':l Souto (li- onde quasi tu .lo o que do Ma.c..co, :tproveitando-se dil·ect ameute as 
intero:ssa a coosei'Va~<io da viela csti~ em pl'o- aguas do respectivo mananciaL 
jcct .. , L<ir:~ absurdo pretemlar nm~.t rClforma Niio e q ne discorde da commissão. relativa. 
gel·al. immctli:üa. Cúmcc0mos pelo mai.:s ur· mente no e~t:do deptora>el daquelle ao,:ude e 
gente, JlOl' :~quillo quo e intuitivo estar nos ao receio que iuspil·a :t rcsistcncia de sua. 
?a.u.:;n.ndo .:;mude 1lamno e fJUe, in felizmentP, con~trucção; poi.~ ji~ tive occasião de refe
,Ja c nnllt:l. cousll; os complementos vi r ito ao rir-me a c~sas cn:1diçõ~s , com cures ainda ml:\is 
sou tempo. can'egadas, si e possível, em documento cuja 

Querer immed iataménle pôr em pratica minuta. deve existir noa.r chivo da Directoria. 
todos os mei!Joramentos materiaes lembrados, de Hygiene e Assi!tencia Publictt, do tempo 
é compt•ometter o exito daitléa., acreditu1· em em que estive á testa de5ta repartição. 
mag ias, corr·er atrnz do op!imo para não Mas si o açude interposto a um curso de 
atti n~ir nem o solfrivel , não realizar nem o agua. desti11a.da. a ser bebida é uma provi· 
indispeosavel. A impos.;ibilida.do de obtermos dencia. !Jygienica, visando a seJ;laraçã.o por 
o melhor, dizia Mer!tni, não rleve impedir·nos decantação das mn.iores ou ma1s grosseiras 
de executar o bom.» impurezas da agua, parece mais razoa.vel 

Por mais difficil que se afigura esta sele· que se deve restaurar o do M;tC800 e appti· 
cção entre melhoramentos tão impol•tames, cm·-lhe, bem como n outros congeneres, o 
ella impõe-se. a meu ver, attenr!endo a duas dis]lositivo e cuidados de que carecem para. 
ch•cumstancias que se antepõem a. todas a;; ?reencherem aquelle papel: revestimento es
considerações de etiolog ia e pa.togenia. espe- t anque das -paredes e do fundo, limpeza. pe
cinl de cada molestia ; uma s001·etudo, e vem r iodica dessas superficies e cobertura com 
a S<:L' o <tbastecirnento de agna, que deveria- uma grade ou rede mstallica, que, permlt· 
mos ter com fartura., alé 0 desoet·dicio, si tinào o o.rejo 11eoessa.rio da agua, impeça. ou 
fosse possível e que entretanto nos falta de emb1:.race :\ queda casual ou projecção de de
um modo clamoroso, mesmo para os usos vr- trictos organicos, mesmo de animaes vivos e 
dínarios da vida. attentanJo co!2tra 0 mais ató de pessoas que a hi se aroguem e apo· 
primordial de todos os preceit os hygienicos. dreçam. 

i?.' nara lamentar que em geral os nossos 
Sem agua. bastante para lavag-em do corpo, reservatorios ou caix::tS de agua não tenham 

(1s.s habitações, das vias publicas, dos esgo- esta protect;ão, e seja,m completamente ex· 
tos e das galerias de o.guas pluviaes, tudo o postos a qualquet• uso, até o de servir em , 
mais será. inu til e perdido. E' por ahí que segundo _consta , P!l-ra banhos! Essacobertu_ra. 
cumpre começar, de accordo com a sábia. só poder1a ser dispensada. nos reser-vator1os 
commissão de 1896, quando diz no seu pa- ct~1vidamente em:pa.redados e fechados. 
r ecer que «nenhum dos fa.atores da salubri- Quanto á lavagem da.s ruas, é inquestiona
dade local supéra em importa.ncia a da agna vel que seria muito mais pro-veitosa. si estas 
fornecida. ás populações ... » fossem primeiro revest idas de calçamento 

Seri'\ este um serviço inestimavel e de su· estanque ; mas além de que tal melhora
prema benemerencia para a actual adminis- mento só podera ser posto em pratica. depois 
t ração Municipal, quando nada mais ella. po· de ~sentad:J.s definitivamente todas as cana
desse realizar em prol do s::mea.monto da Iizações subterraneas, nem pot• isso serà im
cídade . Está orçada só essa despeza, segundo proticua aquella medida., _mesmo ~om o calça. ~ 
o calculo do Dl'. Fl·ontin em 20 mil contos ! meuto existcuto uas vms publlcas em que 
Não importa ; seriam bciit empregados, com· , não esteja inteiramente estragado, atteudeudo 

Cama.L·a V . V 1 ·i7 
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i1 iu1!uencia benefica e salutar, reconhecida. f Assim, pois, as duas indicações destacadas 
por totlos, das grn.ndes chuvas periodicas, do p!ano ger:l.l de 1896, referem-se á. agua, 
reputadas, sobretudo durante o verã o, a. que é dema.is no sub-sólo, e de onde precisa 
nossa verdadeira. providencia. ser reduzitln ao m ínimo possível e que falta 

P erfaitamente de accorclo com a. commissão p~ra os u~os ordinaríos da v ida •. ta.!! to. ~ara. a. 
de 1895, que considero. indispensavel a lava- alnnel?~açao, como para o asset? mdlVldual, 
gem das ruas e p1·acas regularmente calçadas, doi~llcJ.ha.r e urlm.oo! que symbol!~a a.formul!" 
esta deverá ser feita por projecçito tubular . .o::a18 sunple~ e rudtmentar de hyg1ene prt
uma ou duas vezes por dia, confo1·me o vada. e publica. 
transito e movimunto ne'las ; podendo ser Emquanto isto se faz o saneamento da ci
empregada neste mister, Súm inconveniente, a da de, particularmente no iocante á propby
agua extrahi!la do sob·solo por meio de poços laxia da febre amarella, da. variola e da tu
tubnlares a cinco metros, pelo menos, de berculose, tem tudo a esp:lrar <la s medidáS 
profundidade. de policia sanitaria, executadas com o maior 

A outra circumstancia a que alludi , entre rigor e com a mais ampla autoridade possí
as mais urgeot~s e iuadio.vcis, vem a ser o veis, sobretudo no que respeita á bygiene das 
enxugo do solo, especialmente promo"Vido habitações, jú. que para ellas, agora mais do 
pelo. drenagem superlieial, conforme propõe a que nu nca, volta-se a preoooupação sanitaria 
commissão de 1896, até ;-. profundidade de desperta1la pelos ultimes estudos sobre o vi
dous metros ou até a do nível do mar, nos veiro predilecto dos germens amareligenos, 
pontos de altitude inferior aos mesmos dous o modo e condiçues de sua propagaçiio epide~ 
metros; observando-se as mais indicações mica. 
coosi.gnadas no ~espec~ívo. r e1a.torio .ou out~as Antes quo se consiga, si tanto se puder 
que a en~cnharra. sanrta~u1. sug~errrem, c1r- attiugir, subordinar todas as habit11.ções da. 
cum!rt.ancms occurrentes 1mprenstas. cidadà aos preceitos. hygienicos que devem 

Tanto mais se justifica esta medida, quanto regular a sua construcção, possam ao menos, 
é muito limitado o auxilie que ao enxugo do os encarregados da saude publica dcsem
solo póde offerecer a arborização da cidadt>, penhar livremente as suas funcções, com 
qua.si impraticavel,namaior parte das nossas tanto mais autoridade, quanto t em de lucta.r 
ruas, por falta de largura sufficiente ; no com a ma vontade, ignorancia. ou capricho de 
em tanto, ella deve se fazer nas ruas e praças grande parte do povo, e por outro lado, com 
que se prestarem a isso. a. tibieza e condescendencia do Poder Judi-

Para o dessooamento do solo contribuirá ciario, compromettedoras da sua r espeitabi
muito mais a utilização, em grande, das !idade , amparando e provendo quantos re
aguas subterraneas, para os fins que lhes cursos são levados ao s~u conhecimento e 
estão assignalados no plano da commi~são de decisão, com desprestigio das a utoridades sa-
1896, · nitarias e em prejuiw dos interesses da sa.ude 

Ora, a ninguem é dado desconhecer e con- pubica. 
testar o grão de humida.de que impregna o _Haja vista. o fatal mandado de manutenção, 
aolo desta cidade, as...c:eutada, como foi e tem manto de pretecção escandalosa, obtido por 
continuado a. ser,pa.rte sobre terreno conqu.is- quem quizer e puder intentar o respectivo 
tado ao mar e parte, em muito ma.ior exten- processo, contra a ordem de fechamento ou 
são, sobre pantanos ater rados com toda a demolição de qualquer habitação isolada ou 
especie de solido, inclusive o lixo. collectíva, condemuada por absolutament e 

A ninguem e dado desconhecer e contestar iosandavel ou perigosa ! . 
o papel pathogenico dn. h umidade, obrando Quantas, talvez, ahi se ostentam em esca.r
como cansa predisiJonente ou occasional, das ·neo as autoridades sanitarias, abrigadas sob 
mais assignaladas em relação a certas mo- aq_uella égide inViola. vel e sagrada '? 
!estias. E' assim que,mantendo e perpetuando Quanto tem:po zombou das intimações rei
a condição palustre do nosso sólo, ella. explica teradas por d1versas autorida.des a celebre 
a endemia malárica, por conta. de cujas m:t· e<talagem conhecida JlOr Cabeça, de pprco, 
nifestações clinicas proteiformes, corre n1oa c.:jos rendimentos, dizia-se, davam de sobra. 
avultada porcentagem da morbilidade e da para· u mantetençao daquelle mandado ~ 
mortalidade desta Capital, em que peze á opi- E, si cahiu afinal, pela vontade energica de 
nião dos que recusam, por exagerado e hy- um Prefeito, que na sua faina demolidora 
perbol!co, este conceito. desses e outros antros de infecção, collooou-se 

O beneficio do úessec!lmento do só lo íi.tr-se- acima da lei, desobedecendo a uma decisão do 
hia sentir igualmente com relação á tuber- Poder Judicia.rio, sabem todos o que tem 
culose e outras affecções, cujo desenvolvi- custado ao agourentado erario municipal, 
mento encontra na h umidade um element'J essa arrojada arbitrariedade da.quelle honrado 
avorüvel. e distincto funccionario, 
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Emquanto, pois, fa.llecem recur~os adminíS· 
trativos para providenciar sobre construc
ções bygienie:\S, destina.rlas ás classes po· 
bres, não se t olha as autoridades sanitarias 
no exercício penoso de suas at tribuições, 
com r elerencia. aos cortiços, esta.la""ens, e 
peioL' do que isso, ás casas de commo8os, qne 
:por ahí formigam,e em que se tem convertido 
a maior pa rte dos grandes predios do Rio de 
JaMiro, tornando-se os principaes fócos de 
disseminação epidemica. 

E' o que se obser Ya. neste momento com a. 
varíola. 

Molestia. essencialmente, reconhecidamente 
eviiavel, em .uma cidade como a. nossa, onde 
existe e Cuncciona. um scniço perfeitamente 
organizado de vacctnação, é uma vergonha o. 
desenvolvimento epíclemico dessa a.ffecção, 
só explicavel peia. rebeldia do povo em 
convencer-se llo valor daquelle poderoso 
meio prophylatico, e por falta da precisa 
autoridade nos funcciona.rios investirl.os 
della, em sujeita-l -o uo cumprimento rigoroso 
da lei que estabeleceu, desde muitos a.nnos 
entre nós, a obrigatoriedade da vaccina.ção 
e, ma.is r ecentemente, da. r evo.ccíon.ção 
tambam. 

Nem é só no que concerne ã.s habita.ç~es 
que uma vigilanciu sa.nitaria a.cti va e atncaz, 
independente de novas e custosas medidas de 
saneamento, póde melhorar consüleravel· 
mente a salubridade publica, e apenas com 
despeza relativamente pequena de instal· 
!ações, que -poderiam depois constituir a.té 
fonte de renda. 

não peru1anecer m;\iS naquelle cargo : e 
salli, deixando o~ alfandeg& o referido m~te
ria.t , cujo clestino ulterior ignoro. 

Ainda. outra questão de mr}ro expediente 
:),11ministrativo edos mais relevantes, é a que 
a.ffecta o abastecimento de caroe verde á po
pul<tção, e que continuo. a realizar-se nas 
meomas condições lastimaveis, desde o mata.. 
douro a te os açougues, já. assignalados por 
todos os inspectores e tlirectores de hyg!ene. 

Por ultimo referir-me-hei ao leite de vacca, 
cujo exáme deve ser objecto da mais severa. 
vigilancia sa.nitaria ; mas não poderá sel-o, 
no que respeita á.s adcliç/5e.s fraudulentas, de 
que é suscepti vd t.ão precioso alimento, sem· 
o laborator\o municipal de a.na.lyses. Quanto 
as alterações do leite, devidas à. presença de 
germens inl'ecciosos, e particularmente da. 
tuberculose, será completamente improdeua. 
e ineffica7. para a fiscalização sa.nitaria. dos 
estabulos, a intet'dicçiio das va.ccas,que se ra. 
conheça ou suspeite doentes da.quelle e outros 
mates transmissi reis, sem uma enfermaria 
veterinaria., onde sejam recolhida.s para tra
tamento ou observaçiio p<1lo tempo couve· 
niente. Fó!'a. disto set'ó. burlada. ê perdida 
toda a acção da autoridade no intuito de im· 
ped1r que, perm&necendo nos estabulos ; con· 
tinucm ta.es vaccas o. ser clandestioam~nte 
aproveitadas para. o fornecimento de leite. 

Refiro-me em varticula.r à. ti.scaliza.ção dos 
generos alimentícios expostos ao consumo, e 
para cuja analyse, nos casos de alteração ou 
sophistificação, estava. coDSignado no primi· 
tivo :plano da. gra.ude reorgani7.açã.o munl· 
cipal, como a primeira. das installações de 
a.ssistencia publica. a seu cargo, crear-se 
opportunamente, segundo uma ordem deter· 
minada, um laboratorio de bromotologia.; 
visto que o do Estado, annexo à Alfandega, 
niio poderia supprir as exlgencias deste ser
viço, feito como devera ser, em todo o 
Districto Federal. 

Fiz o que esteve ao meu alcance aftm da 
levar a etreito a. realização de tii.o utilmelho· 
ramento, para cuja insta.llação o então Pre· 
feito, coronel Dr. Henrique Valladares, pro
curava com empenho local apropriado, qu_an-
do deixàmos ambos os nossos respeet1 vos 
cargos; e, no emtanto, seria um nucleo para 
a. fu.tura escola veterinaria, tio necessaria 
entre nós, e tambem prevista na reorgani
zação municipal da Republica.. 

Concluindo, sou de parecer que : 

1. • Se promovam todos os meios de t-ornar 
eJl'ecti va e proveitosa a fucal ízação sani taria. 
das habitações, dos estabulos, das casas de 
comestíveis, mercados, açougues, etc., dando· 
se aos funccionarios dclla encarregados toda 
a autonomia, todos os elementos de pres
tigio e força. moral para que sejam cumpridas 
suas determinaÇÕeS, de a.ccordo com o regula
mento de hygiene e posturas municipaes. 

Quando director de Hyg iene Municipal to
mei a peito esta. creac.tão importantíssima, c 
foram o desejo e a esperança de ligar & elle o 
meu nome que me fizeram demorar mais na
quelle posto de sa.crificio, de onde ha mais 
tempo me teria r etirado, assoberbado pelos 
embaraços insupera v eis que êncontrei pa.ra 
desempenhai-o a contento da minha propria 
consci encia . 

Canse gui que fosse. adquirido na Europ:t e 
aqui chegasse todo o material para a. monta· 
gem do ~tlludido lab~ratorio. Faltava-me só
mente a. <.'.a sa pa:ro. a sua. instal!ação, a cuja 
espera fquei até a occasião em que entendi 

2•, que em relação ás medidas de sanea
mento consignadas no plano da commissão de 
1896, na impossibilidade absoluta de atwn· 
der já a todas, se indique como as de maior 
necessida de actual : 

a) o supprimento abundante de agua. po
t (wel a tOtta a popul&ção, com aproveita
mento das aguas •lo sub-sólo pa.ra os misteres 
a que ellas se prestarem (usos industriaes,. 
lavagens de ruas, etc.); 
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li) o enxugo do sólo pC!Ia Jrenngem super
:ficial. segundo os proce~sos mais r.dequados. 
a juizo da r.ngonhar in. ~anftarhl. 

Rio de Jnneiro. H de setcmi.Jro de 1899,
Dr. A!J')$tilcho Jos<' de .'i<J!';a J,ima. 

O 8r. Leo,-illiildo Flleuelrnl!l 
-Sr. Pr~sidente, a.lmJ'"en.•a clebon•,em , i~to 
é, a. imprensa com 1 mn.iusculo. publicou um 
resumo do discurso do illustre Deputado pela. 
BJ~bia, o Sr. Seabra, e terminou com o se
guinte: 

q: O Sr. Filgueiras, tratando da política 
bahlana, dis;;et•a: 

<t-Sr. Presidente-O Sr .Luiz Vianna, go
vernador da fiahia, como cesa.r, mandou que 
saue soldados ficassem de~monta.dos com rc· 
ceio de que abandonassem e fugissem á Iucta.» 

O Sr. Seabra respondeu : 
«-Sim, Sr. Pr~idente, C8$ar, o conquista

dor das Oallia.s, o ~·encedor de Pompeu, em 
certa occasião, mandou que suas host~s se 
desmontassem, não com receio que fugissem 
á lucta, como affirmou o nobre Deputado 
pela Bahia, mas para que, montados em ca
vallos deEca.nçados, pudessem depois perse· 
guir o inimigo em detianda.da.. 

«0 governador da Bahia, ccmo Cesar, tem 
os seus part!darios desmontados,afim de que, 
bem mootados, depois do pleito de dezembro, 
possam perEeguir o nobre Deputado e o seu 
pti.rtido, em derrota. . 

«Este topico toi acolhido co~ appla.usos.» 

Esta. noticia vae por conta do reporter da. 
Imprensa, mesmo porque o Sr. Seabra já ile
clarou que não Ee responsabilisa pelos resu
mos publica.dos em qua.esquer orgã.os da im
prensa, a.pezar de vir entre aspas, dando a 
eutender que isso :&,i lido nas proprias notas 
tachygraphicas. 

O Sn.. LEovrGtLD:> Ftwur.mAs-Sr. Presi
clente, I)Uando o illustre Deputado pela Bahia, 
darruell:l. tribuna, ameaçou-me de ir á Bahia. 
faze•· eeuti "'celiltffS para combater a minha 
cnudid~tura pelo 1" districto daquelle Estado, 
tive occnsiiiodo responder a S. Ex . que seria 
mais curia.l que o nobre Deputado am vez de 
ir fazet• mcel•n[Js par•• combater minha ca.ndi· 
datut•a, fizesse-os em favor da sna. 

O Sn.. MALAQUIAS GoNç-ALVES - Era mais 
n:~tural. 

0 SR.LEOVIGILDO FILGUBIRAS-E accrescen· 
tei que a.s suas ameaças não aterravam o meu 
partido, porque, (e foi nestes termos que 
terminei o meu discurso) (1<1) «tive o cuidado 
de prevenir aos meus amigos, eu~ discurso P•l· 
blico, I]!,IC o momeMo polilico para a RepuiJlica 
era identico dqMelle em rzue Julio Cesur 
mandou rcti1·a>· do campo de batalh!t todos 03 

caU!llos, a começar pelos ~e~ts, pam que o.~ sol· 
dados sentissem a necessill·llle de -ocncer pela 
impossibilidade de ji.l.gir,, 

Eis, textualmente, o que cons tn. das notas 
tachygra.pbicas do ultimo discurso qne pro· 
feri, em respo~t& ao Sr. Seabra. 

Ora, essa. phrase é, substancilllmente o 
formalmente, differente da. que a I mprei!S<I 
hontem, no resumo elo discurso do Sr. 
See.bra., publicou entre aspas, como tendo sido 
proferido por mim, pois que , nesse t opico do 
meu discu,·so, nem alludi, siquer á pessoa do 
Sr. Luiz Vianna,goveroador ela. Bahia. 

Entendi dizer hoje mesmo, em b1•eves con
siderações, fllzer esta protesto contra esse 
modo de se traduzir o que os Deputados dizem 
na. tribuna dessa. Camara, e mesmo para que 
mais tarde, em seus meetings, não diga o Sr. 
Seabra que consenti em que tal cousa fic.'LSSC 
editada, como tendo s ido proferida, desta 
tribuna, em resposta ao seu discurso sobre a 
o.dministração do actual governado!' dll Ba• 
h la. 

O que não posso deixar passar, porém, sem 
protesto, Sr. Presidente, é a facilidade com O St·. Bueno de Andrada (I) 
que esse orgão da imprensa publioou entre - St• . Presidente, pedi a palavra nara solici
aspas esse trecho do meu discurso, quando, tar de V. Ex. a. exoneração do 'togar, que 
realmente, tal sandice não proferi nesta tri· occupo, na commissã.o de Orçamento. 
buna, como passo a. demonstrar com a lei- Mereci essa prova. de confiaoça. do illustre 
tu r a. das notas tacbygrapbicas q ua acabam de Presidente da Camara.; procurei exercer esse 
ser-me en tregues e que nem ainda. revi. logar a bem do paiz, contrariando sentimen-

Respeitando a. ausencia do illustre Depu- tos. r 11sistindo a pedidos, não acceitando a ca.
tado pela Bahia, deve redizer, com lealdade, bala , quer ele collegas, quer de pessoas estl'a.
que S. Ex. já declarou que não assume a. re· nhas a este rec,_iuto . 
sponsabilida.de de resumos de seus discursos Proaurei, Sr . Presidente, na qualidade de 
publicados em quaesquer orgãos da imprensa 1' membro da Commissão de Orçamento, fazer 
desta Capikll. Mas, o topico, de que se trt~ta,. com que este fosse sujeito :~o voto da. Camara, 
e~tá entre aspas e é atlri buido textualmente de modo a consultar o mais possivel a O!'ien
a mim. tação de economia que el1<1. tem revelado; con-

O SR. R,\NGEL PEHANA-Eu tambem já fui 
victirua dessa. leoJ. t da,lc. (I) t!s l.e di;cur;;o não foi rev i>t.o pelo or:ulor . 
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exigido pelas circumstancias de'\ !ortun:~. pu- Todos os que conhecem a minha attitude 
blica. do paiz. política podem attestar que ào Presidente da 

o SR. NILO PEÇAXHA.. - Ah ! é :tccusoÇão ao Republica já mais me approximei, e dando· lhe 
d o mcm apoio no Congresso, o faço com a.b-

governo passa 0 • soluto desinteresse; e o nobre Deputado por; 
O SR. FRANCisco GLICERIO - Não faço s. Paulo, a. quem respondo, sabe que e)Ji 

accusa.ção ao governo passado •• · nosso E::~ta.do, politicamente, eu não recebo' o 
O SR. BtrENO DE ANDRADA-Porque não se- menor favor do Sr. Presidente da Republioa.. 

remos francos 1 O proprio Sr. Campos Salles Por conseguinte, o meu apoio é desinteres-
concordou antes de assignur-se a moratoria. sado. 

O Sa. FRANCisco GtrcERro-.. antes, acre- E a attitude que eu tomei, aconselhando 
dito que os governos :passado e presente que á Camara a rejeição do pr ojecto de impostos,. 
se envolveram neste contracto, proceder~m não visa intuitos políticos, mas tão sómente 

levar a conscieneia do nobre Presidente da 
de' bQ.a fé ; o que digo é que a mora.toria. não Republica. as minhas impressões, no intuito 
era _Il.~essaria, porque os recursos da fortuna. 
publica.~o Brazil bastavam para. a. solução de fazer, por intermedio de seus amigos na. 
normal e''t)ffectiva. da nossa divida 0 0 . estran- Ca.mara, retirar o projeeto de impostos. 
geíro. O SB.. NILO PEçAl'\!iA - Exactamente o 

E' simplesmente isto o que digo, não ac- projecto mais importante do Governo. . 
cuso a boa fe, a lealdade administrativa, nem 0 SR. FRANCISCO GuCEaxo-Eis as pa!a.vras 
do governo passado nem do presente.. . que devia proferir para. defender-me das ar-

O SR.. BUENo DE ANDRADA.-Viu·se que os guições quo me dingiu o nobre Deputado por 
recursos não chegavam e tivemos a prova no s. Paulo. s. Ex. tinha. necessida.de de ar· 
momento em que o Thcsouro não tinha um guír.me de incoherente, porque, em sua. con
rea.l. scíoncia, S. Ex. sentia-se morti1lcado por não 

o Sn.. FRANCisco GLlCERro-Não é sómente poder fallar e votar commigo contra os i.lll· 
quando se tem numeraria em caixa. que se postos.· · 
podem solvar compromissos. Tratando-se de o SR. BtrENo DE ANDR.A.DA.-Peç<(a. pa· 
credito publico, outros elementos deviam ser lavra. quatro palavras apenas. 
consideta.dos. 

Não poderei discutir esta questão, porque O SR. FRANCisco GLlCERro- ••• dentro dos 
não e opportuno, apenas faço as seguintes seus sentimentos republicanos, dentro dfl: sua. 
decla.raçoes : si fosso go~erno, não faria 0 tradicçii.o de energia moral, S. Ex. sentiu-se .· 
accordo financeiro de 15 de julho; não sendo mal, porque é_ incoherente; S. E!'· ~á.ma.i~- ·' 
governo, não tendo nas minhas mãos outros ~restou a. nenhum governo apolO mcon· 
meios efficientes para reconduzir o Governo cicional, · · · 
brazileiro a seu estado anterior, o meu dever o s:a. BuENo DE ANI>RADA-Nem a. este . 
é colla.borar, aintla que mudamente, :para. 
que o Governo brazileiro se desempenhe O Sa. FRANCISCO GLICERio-•• • e de 1891 
desses compromissos, que tomou, julgo eu, para cá tenihypothecado incondicionalmente 
de boa fé. o seu apoio a. todos os governos. 

O SR. BuENo DK ANJ>RA.DA-ü t11.odo de col O SR. BvENo DE .A.."ioB.A.DA - Agora. m o.is 
laborar não é votar a.ugmentos de venci- duas palavras. 
mantos. o S&.FRA .. "!crsco GuCEJUo - De modo que 

O Sa. FRA.."!CISCO GLICERio..:...votei contra v. Ex., que est ava galhardamente em seu 
os impostos, porque penso lloje, como hontem pedestal de independeocia pessoal e poli~ica. 
pensava, que são sufficientes os recursos que sentia que sua gloria, o seu passado cah1a.m 
o Thesouro Nacional tinha e tem para solver zombando do longo tràbalho com que o con· 
os seus compromissos no exterior; julgo que quistou. . 
não é necessatia a. decretação de novos im- E' por isso sórnente que S. Ex, sente-se 
postos. Neste sentido me manifestei, pro· yaxado por não querer ter nesta. Oa.ma.ra., 
curalldo manter a maior cordura possivel, como é de sua consciencia, de sua indole, 
atim de que não se irritasse a opinião publica, uma. posição independente, fóra. das couve
porque não julgo utii fomentar agitações nienc1a.s partidarias do Governo. '· ,,, 
neste momeuto,em que o Governo sente-se em Mas S. Ex., por quaesquer considerações 
serias difficuldades para solver taes com· que eu ignoro, 2ubalternas a estas exigen
promissos. Não sou opposicionista, nem ao cias, sente-se pisado, e por isso não perdoa. 
governo P<'SSildo, nem ao governo actual, a. qu e o seu coUega de representação tenba. 
quem prestei o meu apoio complet,o e desin· uma attiiude que não pertence a elle, mas 
teressado . . pertenceria. com mais direito ao nobre Dep':~ 
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tado por S.Pa.ulo, a quem rendo ainda agora, 
a.pezar de tudo, as minb~s mais sinceras ho· 
menagens. (:llaito bem, muito bem.) 

O Sr. Bueno de Andrada {l ) 
-Sr. Presidente, estranho a linguagem do 
nobre Deputado. 

S. Ex. acba que me faltam a independeu
cio. e a elevação moral para apoiar um go
verno. Mas, S.Ex. , tambem apoia esse Go· 
-verno, est:\ cama.ra toda o apeia. 

Apoio o Governo, é verdade, mas o apoio 
quanto à.s economias, e o fuço intraosigeute
mente, o faço Mntra. a vontade do Sr. Cam
'{los Salles, contra a vontade dos Srs. Minis· 
tros ; contra a vontade dos illustras lcacler .<, 
porque SS. EExs. hão de lembrar-se que se 
pediram ~tqui 30:000$ para a festa de Colombo 
em nome do Governo, e eu em a parte me ma· 
ntfestei contra. o pedido, e neguei ta.mbcm o 
meu voto 11. meditfa.. 

Nesta parte sou intransigentt~: emquanto 
o Governo fizer econorni:~s , e8tsrei com clle . 
Com o que nã.o posso concordar é qua se 
adapte o pt·ogra.mma de economias e pratica· 
mente a.ugmente se a. de~peza. como fez llo je 
o Sr. Francisco Glícerio. Neste ponto nj,o 
estou no mesmo nh·el a que hojtl, pela pri· 
meira 'Vez, desceu S. Ex. 

Escolhi t:irectamente S. Ex. para alvo 
desta. censura, porque entre todos os Depu· 
tados aqui presentes, talvez com excepção do 
Sr. Rangel P estana , nioguem poderá. com· 

· ~ parar-se com S. Ex. em responsabilido.tles 
republicanas. {.-1 poil2<l<~s .) 

O SR. JosÉ MAIÜANO - E apeza.r destas 
responsabilidades e desse . pres tigio repu. 
blicano, o Sr. Prudente de Moraes e Berw\r· 
dino de Campos estão a frente da campanha, 
pretsndem evitar que S . Ex. continue'" re· 
preseutar o seu Estado na Camara. 

0 Sa. BL'EN:O DE ANDRADA - Peço no nobre 
Deputado que não me lere para. o terreno da 
politicsgero. 

Poderia., Sr. Presidente, dirigir o ataque 
a um des>es c<~balistas menores: não o ftz, 
en tretanto, porque S . Ex:. é quem tem as 
maiores responsabilidades republicanas nesta. 
Camara. 

Nós temos obrigação de exigir do povo 
novos impostos para, com o seu produc:o, 
pagar-se, não só a. herança da. mona.rchia, 
como as despezas com as infelicidades da 
Patria, da revolta, e ao exigirmos esse sacri· 
ftcio do povo nós temos tambem de nos com· 
prometter a fazermos economias. 

Mas S. Ex:. faz justamente o contrario, 
diz que não são pr ecisos mais impost<>s e au
gmenta com o seu voto o orçamento da 
despeza. 

(1) Este disr.m·so não fcoi I"o vi~to ;.elo ot·•dor. 

0 SR.. F IUNC!ECO GLICEIUO-AO contrario, 
votei sempre com a Commissão. 

0 Sa . BUEN O DE ANDRAD.<\- Na emenda de 
50:000$ pa.l'a o Hospital da Bahia, V. Ex. 
votou contra a (',omroissão. 

Assim, Sr. Presidente, estou no mesmo 
pedesbl, edellll, procuro, com o meu modesto 
voto, com a minha humilde palavra, auxiliar 
o Governo, prestando·lhe os maios necessarios 
para que elle honre o nome do nosso paiz, 
~úlv.endo tcilos os nossos compromissos. 

D1sse, Sr. Presidente, que estava no mesmo 
pedestal mEl.& vou recti!icil r a pllrasB. 

Não, nunca. estive em nenhum pedestal. 
Jamais governei Estados, nunca fui secretario 
de gover.no! !luucn fui leade~- de partido, 
nunca fm mmtstro. Portanto, Sr. Presidente, 
nunca estive em pedestal, nem no topo da· 
quelle que S. Ex. occupou. 

(~ttaorio a Republica estava na rua, eu na 
t·ua ostive com ella. 

Portanto, não estive em plldesta l, e si nl
gmn tlia e~tive;;>e , creio que n:lo desceria 
como S. E :f. para vir pró"ar economias e 
votar esbanjamentos. 

0 

Agora, duas ultimas palavra~. 
yotci hoje pelo pagamento da. divida do al

mirante Gouçalves ... 

0 Sa. FRANCISCO GLICERIO-EU tambem 
votei. 

0 Sn. BUE:NO D'E ANDRADA-.,. não é um 
es banjamenr.o. niio é um augl!lento da rlespe7.a., 
p ropriamP.nta, não é uma dadiva, é uma di· 
vidu. 

Pagar d ividas conlr<lhidas e div idas da· 
que\la o ~dem elevadan1eote moral. nii.o é ser 
e~banjador, não é a.ugruentar vencimentos a. 
pedido de amigos. 

Eu não conhecia sinão de vista o almirante 
Gonçalves, conhecia-o de nome, fui testemu
nha do grande set•viço que cl!e prestou á 
Pat ria e da divida que o ooder publico com 
elle contrahiu. -

Apenas , dei a mioha asslgnatura, o roeu 
?lace~, :1 minha approvação, para que se 
mclmsse no orçamento uma despeza já feita, 
porque toda divida é despe1..a já 1eita. 

Agora, appello, como v. Ex., para a opinião 
sensata, para que eHa. faça a. differença ent re 
o voto dado a. tres ou quatro pharmaceuticos 
e o voto dado ao pagamento de uma divida 
ao Sr. almirante Gonçalves. 

Deixo isto á opinião publ!~a e si ella. fôr 
injus~ para ccroroigo, eu at>pellarei para o 
propr;o nobre Deputado. (Muito bem ; 1mcito 
bem.) 

O S1•. r.;.erzedello Oorrêa -
Sr. Preside-nte, não abusaria da. a.tten
ção tlos meus collegas, si por moles tia mais 
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ou menos grave, nã.o estivesse afastado de. Ca-
mara. durante alguns dias. · 

zido na occasião um alto alcance tlnance1ro e 
economico na vida. da. Nação. 

Foi justamente em um desses óia.a quo o 
meu il!ustrado conterraneo, relator do Or· 
c;:amento úa. Fazenda, cujo nome p eço licença 
para declinar, o Sr. Dr. Augusto Moote
degro, defencleu o seu orça.mento das accusa.
ções formuladas pelos varies oradores, 
que discutiram o a.ssumpto. 

\ L i, em pequeníssimo resumo, des>e, na.-
1 turalmente, importante e brilhante discurso, 
\como todos que S. Ex.. costuma. aqui pl'O· 
1 nunciar, uma ret'ercncia á fusão bancaria e á 
1 emissão de bonus. 
i Vi que .S. Ex., para. juõtitlcar uma emenda. 
; que, como relator do mesmo orçamento lla
[ vio. apresentado, emenda_ ~e gnmde impor
\ tanCJa e grave responsab1l1dade, tinba apro
\ veitado a opportunidade par<"l digcutir a 
:questão da fusão b;mcaria e da emis>ão de 
bonus . 

0 SR.. AUGUSTO Mo:-<TE!\EGRodá. um aparte. 
O Sa. SERZI!lDELLO CoRR!i:A.-Pelo menos, li 

no roaumo publicado hontem ou ante-bontem 
a seguinte declaração: que S. Ex. não se 
ha.viá arrependido de ter votado contra estas 
duas providencias e nüo se havia arrepen· 
dido, porque conaidera:va es~as medidas 
como verdadeiro desastre. não só debaixo 
do ponto de vista :financeiro, como debaixo 
do ponto de vista. economico, 

Felizmente, para. mim, Sr. Presidente, 
aeudíu prompto, com a ma.xima lealdade e 
com grande sincerldade,o meuillustre cbefc e 
rlignissimo republicano o Sr. Rangel Pestana, 
para com a rcspon:;a.bilidade do seu nome, 

. para. com a responsabilidade de sua palavra 
pa.ra com a ímmacularla. honradez, que e 
traclicção viva. de todos os seus aetos, - acu· 
diu prompta.mente á tribuna para defender o 
Governo e por conseguinte o Ministro da 
Fazenda, que, em uma emergenci? critica, 
havia praticado esses dous actos. 

A defeza de S. Ex. não carece, Sr . Presi
dente, de minha palavra; S. Ex. é um destes 
homens, que tem trilhad6 .uma. vid,, de pu
reza, de nobreza, de sincerid~Jde e de leal
dade; (apoiados geraes) S. Ex. 6 um destes 
homens, que fazem honra aos sentiroenks 
republicanos de ·nossa Patria.; é um de~ses 
homens, em quem sinceramente descansa a 
Republica, pot·que S. Ex. piza, por assim 
dizer, toda a sua existencia um tapete tão 
alvo como neve, tapete que pôde servir de 
estimulo a muitas gerações. 

A palavra de S. Ex. dispensa que eu venha 
r eproduzir os argumentos de que lançou mão 
para justificar esses dous actos; actos que 
S. Ex:. decla.rou que haviam sido de provi
dencia patriotica, actos que haviam produ-

Sooad o V. lll 

Esta. declaração, Sr. Presidente, tem para. 
mim q11e !la. via sido o minist ro que pratú~ára 
esses dous actos , importancia tanto maioi' 
quanto é certoquu S. Ex. declarara que, não 
só na. imprenss, como tambem na trihuna do 
Senado, e ainda. junto do Presidente da Repu
blica o Sr. Marechal Floriano Peixoto ha. via 
empreg(l.(]o esforços pa.mque esses doosactos 
não se realizassem, mas uma vez na direcçã.o 
do . primeiro estabelecimento de credito, S. 
Ex. viu que r:r Governo havia obedecido a. al
tas suggestõcs do patriotismo, estabelecendo 
a fusão que foi um acto de salvação publica 
e praticando a emissão cte bonus, como ne
cessidade iudeclinavel, decorrent~ da. mesma. 
fusão para. ma.nter o estabelecimento que se 
crea.va, para solver a crise, crise tão forte 
e tão grande como jamais este paiz soifreu. 

Lastimo que o meu illustra.do collega, 
digno conterra1teo, cujos talentos sou o 
primeiro a respeitar, cuja eftlcaz colla.• 
boraçã.o na gestão dc,s negocios legisla.tivos 
sou o primeiro a. atteetar, tivesse qua.Hücado 
a.~tos que reputei, como reputo ainda, neces· 
sidalles indeellna.veis, de de>astre financeiro, 
de desastre eco no mico. 

s. Ex. me perdoará. que lhe diga. que não 
tinha. necessidade nenhuma. de !a.zer essa 
aggreesão, porque eu podia bem reta-liar ao 
meu illustre collega, dizendo-lhe que maior 
desastl'e ,debaixo do ponto rle vista financeiro, 
maior desastre, deba.i~o do ponto de vista. 
cconomico, foi essa tarifa que alli está na qual 
tão saUente parte tomou o meu íllustrado 
collega, tarifa que em vez de produzir, em 
substitui.ção á. anterior,cerca.de 24.6.000:000$, 
lll"orluziu apenas 180. O:lO e produziria. a\nda 
menor renda.,si acaso não tivesse ocorrea tivo 
dos 10 °/o em ouro, que vier~m compensar a$ 
ba.ixas taxaa estabelecidas. . 

Não o faço, Sr. Presidente •.. 
0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO -Mas esta 

fazendo, esse systema de argumentar é co
nhecido. 

0 SR. SERZEDELLO CoRRÊA-- •. não O faço, 
Sr. Presidente, porque não tenho absoluta· 
mente o intuito de retaliar ao meu illustrado 
eollega. 

Quero, sim, defender-me, pedindo a S. Ex, 
que com á maior brevidade que lhe fôr p ossí
vel, com essa actividade ~egura que S. Ex. 
dispensa a todos os estudos e deveres que lhe 
incumbem, promova a ·publicação do seu dis
curso e:ttraordinario em defeza. do Orçamento 
e que ahi traduza todas as duvidas, objec
ções e accusaçõ~s que S. Ex. tiver tido, pen-
sado e meditado sobre a fusão dos bancos e 
emissão de bonU$, pata que eu, quando tivel' 

4S 
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de .tratar do Orçamento da receita, possa. dar 
tão prompta quanto etflcaz a réplica que 
S. Ex. merece. 

va.m no que realmente eram, verdadeiro 
papel-moeda eontra. o Thesouro. 

Foi nesse sentido que desenvolvi algumas 
considerações sobre o que eu entendia que 

O Sr. Augusto ~Jon'teneg~.•o tinha sido um erro financeiro. 
(')-Admira·me, Sr. Presidente, o que acabo Disse tambem que, sob o ponto de vista 
de ouvir do nobre Deputa(Jo pelo Pa.rá. economi.co, os bomu não tinha.m sa.lvo as in-

Ef!ectivamente defendendo uma medida dustrias qus pretendia. salvar. 
que tinha proposto no Orçamento da Fn- S. Ex. não precisava, em honestidade, im
zenda, tive occaaião de referir-me á. historia macu1abilida.de, pontos em que não toquei, 
do Banco da Republica.. Naquella. occasião e cobri~se com a autoridade do nobre Dopu
a respeito da fusão, disse simplesmentA que tado pelo Rio de Janeiro, porque bastava o 
tinha sido contr& e lia, declaração qut não seu nome. 
podia. causar estranheza ao nobre Deputado ReCeri-me unicamente á fusão dos bancos e 
pálo Pará, ao qual communlquei todas as mi- á emissão de bonus e tive nessa o~casião o 
nhas impugnações ao dec!-'eto de 7 de de· nra.zer de ouvir o nobre Deputado pelo Rio 
zembro. ae Janeiro decla.rar que só contestava do quo 

Referi-me simplesment~ á fusão para esta- dizia, o caracter absoluto das minhas affi.rma· 
belecer a verdaaeira situação do Banco da. ti vas, porque S. Ex •. mesmo era de opinilio 
Republica no momento actual. que os bonus não tinham produzido os etreitos 
· Quanto a.os bonus foi que me externe! no que eram esperados de seu estabelecimento. 
sentido a que s. Ex. acaba. de se referir, A questão, portanto, foi deslocada e não 
dizendo que a opereção de bonus tinha sido tem a importancia que o nobre Deputado 
um verdadeiro desastre financeiro e eco- quíz da.r, e nessas condições contlnúo a, aJUr
nomico. mar o que disse no pt'incipio das poucas pa-

Até recordei-me de que já tinha ouvido lavras que estou proferinâo: admiro-mil do 
aqui S. Ex. dizer que os bonus, sob o ponto que acabo de ouvir ao nobre Deputada sobro 
de vista financeiro, não tinham dado os re- o discurso que proferi, cujas notas tachigra
sultados esperados pela. lei de sna creação; phicas ainda. não tenho e que farei publicar 
isto é, que os bonus não tlnha.m se co o ver- o mais cedo que fôr possi vel. 
tido no que deveriam ser, tanto que acaba- Tenho concluído. (Muito bem; n~uito bem.) 

Rli:DACÇÃ.O 

N. 144 D - 1899 
: . 

Reda.cçl!o final do pt'ojecto n. 144, deste anno, ![Ue fixa a despe~a do Ministerio da Fa
zenda para o exet·cicio de 1.900 

Art, 1•. O Presidente da. Republica é autorizado a despender pelo · Ministerio da 
Fazenda, com os serviços designados nas seguintes verbas, em ouro 22.459:583$507, em 
papelll6.001:703$580. 

Duro 

I. Juros e mais despezas da divida externa............ 16.387:075$556 
2. Idem e amortizaç!to dos emprestimos internos de 

1868, 1879 e 1897........... . .... . ............. 2.352:957$500 
3. Idem da divida interna fundada ..•.. .... .•.......• 
4 •. Pensionistas . ..... .......................... ... . . . 
5. Aposentados .••..• . . •. • • •. • ••• .• ••••• •. - .•••••.• . • 
6. Thesouro Federal, augmentada de 900$ para consumo 

de agua .••••••....••. ••..••.•.....••••.•.•••.... 
7. Tribunal de Contas ................... ... ......... . 
8. Recebedoria da Capital Federal. ••. , •. ·.; •.•.•••••••• 
9. Caixa de Amortil!ação, augmentada de 360$ para con-

sumo de agua.... •. .• • .. • • . . .. . • . .. . .. • . • .•. .• . . . 100 .000$000 
10. Casa da. Moeda., augmenta.da. de 2:340$ para coDSumo 

de agua. .... .. , . .... ............. .... ... ....... . 
11. Imprensa Nacional e Diario Officiat, a.ugmentada. àe 
· · 2:340$ para. consumo de a.gua.... .. ..... .• .. . . .. 1.134:600$9<JO 

Papel 

9.600:000$000 
26.142:354$000 

3.889:082$000 
3.500: 000$000 

994:785$000 
. 393: 000$000 

355:790${100 

272:742$500 

738:540$000 

1.134 :600$000 
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12. Labontorío Nacional de Analyses .... , .. , .... , ..... 
13. Administração e custeio dos proprios nacionaes., .•.• 
14. Delegacia. do Thesouro em Londres .. , ........... ,, 
15 .. Delegacias Fiscaes .. , . ..•..• lo •• 1o ••• ••••• , •••••• , .. .. 

16. Alfa.ndegas, augmentadade: 50:000$ para a.cquisiçã.o 
de uma. lancha. a vapor para a Alfandega de Ma· 
náos; 9:520$ para o pessoal da mesma lancha; 
o:OOO$ para combuativel e lubritl.cantes da mesma; 
3;000$ para acquisicão de um escalar para a. Alfan
dega de Santa Catharina; 20:000$ para concertos 
na lancha dest<l, mesma A.lfandega ; 18; 000$, para 
o pagamento do aluguel de al'mazens da Alfa.ndega 
de ·Maceió ; 11: 700S para manutenção e custeio dos 
novos armazens dA Alfandega do Pará; 36:000$, 
para el~var a 0,55 •;. a quota para o pes.eoal da 
Alfandega de Santos; 20:000$ para acquisição de 
u tensis e apparelhos nece~sarios para. a descarga 
nas aH'andegas dos Estados; 2;340$ para o consumo 
de agua da Alfandega da Capital Federal ; 360$ 
pan consumo de a.gua. da. llha. Fiscal ; 61:081$ 
para iostallaçio e custeio da. Al!andega de Santa 
Anna. do Livramento (dec. n. 417, de !896), assim 
distribuída : · 

P~I!So~l Orde11u.dos' Quota~ 

1 inspector ............. 3:200$ 20 
5 I<• escripturarios a. .. 2:000$ ]] 
7 2•• eacri pturarios a .• 1:300$ 8 
I thesoureiro, q a e b r a 

2:4~ ;!00$000 •....•.....• 14 
1 fiel .................. 1:2 8 
1 porteiro .•........•.• 1:400$ g 
I continuo ............. 480$ 3 

165 quotas a 4 '/o sobre 300:000$ •..••• 
10 guardas a. 1:000$ ................. . 

Material. ............................ . 
Installação da. alfandega.. , ............ . 

3:200l 
10:000 
9:100$ 

2:700$ 
1:200$ 
1:400$ 

480$ 28:080$ 

12:000$000 
10:000$000 
6:000$000 
5:000$000 

17. Mesas de Rendas, considerada., d"' 1• classe a Mesa. de . 
Rend.asde Ita.ja.hy .............................. . 

18. Junta Commercia1 .............................. .. 
19. Empregados de repartições extinctas ..........•..••.. 
20. Fiscalização e mais despeza.s dos impostos de consumo. 
21. Com missão de 2 •;. na venda de estampilhas ....... 
22. Ajudas de custo ..•....••.•....••.....•............ 
23. G~titic!l-ções por serviços temporarios e extraor-

dmarws ........................ , .......•.... · ... 
24. Juros dos bilhetes do Thesouro .................... . 
25. Idem dos einprestimos do Cotre de Orphãos ....... . 
26. ldem dos depositas das Ca.ixa.s Econo~n.icas e Montes 

de Soccorro •.•.............•.•.•.......•....... 
27. Idem àiversos ...•••..•...•••..••..••.....•••.•••.. 
2S. Porcentagem pela. cobrança executiva das dividas 

da União •...........•.•........................ 
29. Commissões e corretagens ....••..••.....•••.... , •.. 
30, Despezas eventuaes ............................... . 
31. Reposições e restituições ......................... . 
32. Exercícios findos .... ; ............................ .. 

Ouro 

36:600$000 

Papel 

65: 400.~00() 
79;840$000 

1.496:818$000 

8:652$240 8.955:158$102 

624 :226$000 
29:774$000 

206:824$978 
1.500:000$000 

150:000$000 
30:000$000 

30:000$000 
. 480:000$000 

65.0:000$000 

5.:l®:000$000 
50:000$000 

80:000$000 
20: 000.$000 

150:000$000 
500:000$000 

3.000:000$00() 
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33. Obras, seu<lo : 

na Capital Federa.!. ... .... ... . 
nos Estados ...... .. ......... .. 

60:000$000 
340:00G$000 

34. Creditos especia.es................................. 2.379:267$291 

400:000$000 

35. Resgate de pape1.moeda, nos termos do contraoto de 
15 de junho de 1898......................... 44.869:379.j;OOO 

36, Fabrico de moedas de nickel. ........ ... . . . . . . • . . . 1. 195 :024$960 

Art. 2.• E' o Governo autorizado : 
1. o A abrir, no · e:tercicio dost<1 lei, creditos supplêmentares at6 o maxirno de 

8.000:000$ ás verbas indicadas na tabella que acompanha a presente propos ta . A's verbas 
-Soccoros pubUcos - e - Exercícios findos - poderá o Governo abrir credites supple
rnenta.res em qualquer mez do exercício, com tanto que sua tota.lida.de, computada com a 
dos demais credito;; abertos, não exceda. o ma.ximo ftxado, respeit.-~.da., quanto á. verbi. -
Exercieios ftndos-, a dls.Posição da lei u. 3.230,de 3 1le setembro de 1884, art. 11. No maximo 
fixado por este artigo na.o se comprebondem os creditas abartos aos ns. 5 , 6 , i e 8 do orça
mento do Ministerío do lntet•ior. 

2. o A liquidar os debitas de toda a cspecie a que os Bancos estão obrigados para com 
o T)lesouro, pela fórma. que julgar mais conveniente aos interesses deste, submettenrlo a 
divida de bonw do Banco da RepubUca. do Bt'<lzil ao regimen da divid& geral do m&Jmo 
banco, devendo neste caso tlxat• prazo rara a respectiva a.mortiza.çã.o ou liquid~l·a em di
nheiro nas condições acima indicadas. 

3.• A eonceder o premio de 50.~ por tonelud~ aos navios que forem construido~ no 
paiz e cuja arquenção sej<t superior a. 100 toneladas, podendo abrir os preeisos creditos. 

4.• A entrar em accôrdo com o Governo do Estado do· Pat'á. p~ra. a. o.pplicaçã.o do pro
dueto do imposto no mesruo Sstado percebido. sob o titulo de - auxilio á União ; 

5•. A transferir para a cidade de Ol:iidos a. Mesa de Rendas de Cametá, elevando a 
respectiva. categoria., sob o mesmo regimen e com attribuições igua.es ás que teem as Mesas 

· de Rendas de S. Francisco, Antonina e Itajaby; 
6.• A reformara contabilidade publlca, de modo a uniformiza.l-a. e pór os respectivos 

regulamentos de accôrdo com a lei de organíza~:.ão do Tribunal de Contas ; 
7.• A proceder á mu·la.oça. da. Alfanilega. da cídnde de Para.naguá. para o Porto d' Agna. 

podendo para esse fim abrir os precisos credites destinados ao aluguel dos predios par<t este 
fim neeessarios ; e a fazer a acqu1sição de dous esea.leres pa.ra. as Mesas de Rendas al fande · 
ga.das de ltajahy e S. Frau<iisco, em Santa catharina. 

8.• A mandar fabricar no estrangeiro, ca.so seja. preciso, estampilhas do imposto de 
consumo e de sello. · 

9.• A r estituir às municipalidade3 o que estas tiverem pago de direitos de importação 
duf~!onte os exercício~ de 1897 e 1898, por materiaes em obras, machinismcs e ~ccessorios 
d~tma.dos ao abasteCJmento de agua e ao saneamento das cidades dos Estados, e 1senta.s na 
!orma do a.rt. 13 da. lei n. 427, de 9 de dezembro de 1896. · 

lO. A crear armazens alfandegados em Nictheroy. 
. . li. A abrir, para. a exeeoção da lei n . 199, de 30 de julho de 1894, o credHo .neee~

sa.rlo para etfeetuar o pa.ga.mento das ditferenças de vencimentos durante o tempo de m a.ctl· 
vtda.de, calculando-se pela tabella. minima de comma.ndo. 

12. A vender os proprios ua.cionaes, me·lian te con~urrencia publica, podendo a.pplieat• 
o seu pl'oducto á. acquisição dos que precisar para o serviço publico e á. conservação e 
~econstrucção dos existentes. Aos Estadvs e municípios, esta venda poderá ser feita. 
lndependentemente de coneurrencia . · 

13. A entregar aos E~tados os proprios na.cionaes em que funceionam os r espectivos 
poder~ e~ecutivos estaduaes, podendo tambem o Governo receber por troca, com os Estados 
e munrCiplos. 03 edificioa que convenham aos serviços federaes. 

14. A annullar todas as apolices exístent9s no Thesouro e a elle pertencentes . 
15. A permittir que os terrenos a que se refere o art. 15. n. IH da lei n. 191 B, de 

30 de setem?ro de 1!!93,. sejam incorporados ao patrimonio da irmandade do S:~.c~a.men~o 
da Ca~delarta. d'esta Capttai, afim de que ella., como mantenedor a. do asylo para. a mfanct_a. 
desvalida, denominado - Gonçalves de Araujo - nelles installe tambem uma escola. agn-
cola profissional. · 

. 16. A dar nova organização ás Caixas Economicas, dentro dos· recu rsos da.s mesmas 
ca.1xas, sem onus para o Thesouro. 
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Art. 3.• Ficam a.pprova.dos os creditol4 constantes da. ta.bella annexa.. 
Art. 4.• Da. despeza. em ouro dos diversos mlnisterios, 25.627:876$593 deverito ser 

pagos em titulas úo (unding Zo<tn, na fórma. do a.ccordo àe 15 de junho de 1898 . 
Art. 5.• Todos o3 pagamentos de despezas de ma.teriaes serão centralizados no 

Thesouro e Delega.ciu.s, cum excepção daquelles que forem feitos pelas Secretarias do Con• 
greoeo, mordomia do Palacio do Governo e dos que desorganizarem os respectivos .serviços e 
pet·turbarem a. sua marcha., os quaes continuarão a ser etrectuados pelas propria& repar
tiÇÕes , depois de habilitadas, meui.\nte registro prévio de distribuição de creditas, ouvido o 
Tbesouro sobre a conveniencia. de serem feita.9 as referidns despezas pelas contadorias 
respectivas. Qunlquer pagam~nto que nã.o esteja na.s condições a.cime. niio será. a.ltendido 
na tomada de contas dos respectivos responsavels. 

Art. 6.• Continua em -vigor a autorização conferida. ao Governo pelo n. 9do art. 23 da. 
lei n . 490, de 16 de dGzembro de 18il7, para. entrar em a.ccordo com a Compa.ohía Oeste de 
Minas, no sentido de rescindir o contracto feito pela. mesma companhia. a 5 de abril de 1893, 
ou de encampar todas as suas linhas. 

Art. 7.• COntinua. em vigor o a.rt. 10 da lei n. 360, de 30 de dozembro de 1895. 
8ala das COmmissões, ·16 de outubro de 1899. -F. 1'o~entino. - Arthur Peixoto. -

Affonso O<ma. 

TADELLA A 

Le~ n~. 580, de 9 1lt s~teruhro de mo, ~rt. 4•, § 6• & 2m, de 25 de agesto a~ 18n, art. 20 

Mínisterio da Justiça. e Negocies Interiores 

E:X.EROXOIO DE 1898 

Decreto n. 2894, de 9 de maio de 1898 

Abre • o credito e~pecial para gagamento ao lente da Faculdade de Direito 
do Recife Dr, Jose Joaquim Seabra e das cuataa do processo • • • 

Decreto Jn. 2908, de 13 de junho de 1898 

Abre o credito especial p:.ra complelar o credito aberto pelo decreto n . 2l>'94, 
de Q do m~io ulLimo . , , • • • • • • • • . . . . • • 

Decreto n . 2924, de 'i!'1 de j unho de 1898 

Abre o credí oo êSpeciai pan pagament,, de vencimentos e cus~s devidos ao ·nr_ 
Clncinalo Americo Lopes • • • . • • • • • • • , • • • • • 

Decreto n. 2947, de 25 de julho da 1893 

Abre o credito espe~:ial para pagamento de vencimentos do tenente da Brigada 
P ol icial Vicente PiniO da Sant' An11:>., de 24 de maio de i894 a 8 de fevereiro 
de :l8\l7 • • • • • • • _ • • • • • • _ _ _ _ • _ 

Decreto n- 2961, de 1 de agosto de 1898 

ALre o c~edil? espac!al para _p~g_amento dos ordena.dos de mag-istt•ados aposentados 
que reverteram a d1spom b1lidade- • • • • • • • • - , - • • • 

Decreto n. 2996, de 12 de setembro de 1898 

AJ.t·~ o credito ~11pplementar ás verbl 8- Snbsid\os de Senadore&- e- Snbsidios 
de D~putados- do exeroicio de 1808. • • • . • • • - • . • . • 

Decreto n. 2997, de 12 de setembro de 1898 

Altre o c>•edito supple1nenlat• ás v~rbas- Secrcl:.l'ia do Senado - e Secre tat·ia. 
. da C:~mara dos Dcpu~(\os - do ~xe~cicio ele 1898 , • • , • • • • • 

8:028$523 

8:253$3'.)() 

11:934$440 

9:S3l$Ui 

14.6 :000$000 

6f8:7õ0$000 
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Decreto n. 3041, de 19 de outubro da i89S 

A l1re o credHo aupplementar á ve1·ba - Soccorroa publico9 - do exercício 
de 1898. 

Decreto n. 3057, de 25 de out ubro de 1698 

Abre o credito supplementar :í.s verbas- Subsidio dos Seno.dores -e-Subsidio 
dos Deputados - do e:~:ercicio de 1895 • • . • , • • . • . • • • 

Decreto n. 3058, de 25 de outul>ro de 1893 

Abre o credito suppletnentt~.r ~s "er-bas - Sec~ato.rio. do Senado- e - Secretaria 
da Camara dos Deputados - do exercício de 1898 • • • . . , • . • 

Decreto n, 3133, de 24 de novembro de 1898 

Abre o credito supplementar as verbas - Subsidio dos senadores- e - Sub
sidio dos deputados - do exercício de !898 • 

Decreto n. 3134, de 24 de novembro de 1898 

Abre o credito supplementar ás verbas - Secretaria do Senado- e- Secre
to.ria da Caznara dos Dex>utados - do e:rercicio de 1sgs • • • . • , • 

Decreto n. 3159, de 26 de dezembro de 1895 

Abre o credito supplementar ás -verb~s - Secretaria do Senado - a - Secre
\aria. da Ca.mar(). dos Deputados - do e:<:ercício de 1898. 

Decreto n. 3160, de 26 de dezembro de 1898 

Abre o credit-o supplementar ás verbas - Subsidio dos senadores- e- Sub
sidio. dos Deputados • • • • . . • • • • • • • • . . . • • 

Decreto n. 3219, d.c 4 de março de 1S99 

Abre o crP.dlto supplementar :i verba~ Soccorros pu blicos -do exercicio de 1898. 

Ministerio da Guerra 

EX.EF.OXOXO DI-~ 1898 

Decreto' n. 2933, de 4 de julho de 1898 

Abre o c;edito e~J:leci:~:l par~ as despezas com a inslallação da Escola Prepa
ratorxa e de Tactlca do Rea.lengo , . , . , • , , • • • 

Decreto n, 298S, de 30 de agosto de 1898 

Abre o credito especial para despeza.s com a substituição de um . fogão e eon
strucção de uma chamine no edificio da Escola Preparaloria e de Taclica do 
Realen!jo. 

Decreto n. 3026, de 5 de outubro de 1898 

Abre o credito espec1al para occorrer :-.o pa::;amenoo da e tapa conespondente 
aos respecti~os postos do pessoal docente dos institutos militares de 
ensino. • • • 

Decreto n. 3054, de 24 de outubro de 1898 

Abre o credito especial para pagamento dos ordenados dos professores d~ e,;o
tincta Escola Militar do Ceará, que ficaram em disponibilidade e das grati
:ficações especiaes dos commandantes dos institutos milHares de ensino • • 

Decreto n. 3108, de S de novembro de 1898 

Abre o credito especial para pagamentCl das despezas com as obras de que ne
cessita uma parte da fachada princJpal do edificio em que funcciona a 
Escola Militar. 

152:711.~22."1 

Gl8:750.ji000 

76 :200$000 

618:750$000 

76;20().~000 

508: !25.~000 

S7:808$9i9 

3.200:35i$046 

68:494$900 

24:150$0ll0 

113:40ZWO 

20;773t333 

i19 :784-$592 
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Decr eto n . 3126, de 14 de novembro de 1898 

Abre o credito supplement ar r. varba-Etapas-do Cll:erolcio de i89S • • 

DecrQtO n. 312?, de 14 de novembro de 1896 

Abre o crodito espacial para attcnder tí.B de~petD.s com o atpedionte ela E~cola 
MilHar do Brazil e co!Il o aHeeio e conserv11<;ão do reepccU yo edlficio, • • 

Decreto n. 3172, de 30 de dezembro de 1898 

A lJre o credito especial para attender ás de!pe~as relativas aos institutoe mil i~ 
ta.res de ensino . . • • • • . . , . , . , : • • . • . . 

Decreto n . 3221, de 7 de março de 1899 

Abl'e o credito supplemenbr á ver ba 16>-Material- Consignação n . 36- ~raus
porte de tropas - do exercício de 1898. . • , , • • • • • , . , 

Decreto n. 3239, de 28 de março d e 1899 

A hro o credito supplement:~r á Terba - Etapas- do exercício de 1898 

383 

i .5t.0:5i6$000 

7:000$000 

S74:906$492 

61:037$141 

2.569:295$896 

Ministerio da Industria, Viação e Obras Publicas 

li:X.EROIO'IO DE 189S 

Decreto n . 2878, de 18 de abril de 1898 

Abre o credito extraordinarío para occorrer ao pagamento das differenças de ven• 
clment~ dos teleg~aphistas da Estrada. de Ferro Ccnkal do Bra:ál. . • 

Decreto n. 2888, de 30 de a b ril de 1898 

Abre o credito ex~raordinario para indemnizar a Companhia Brazileira de 
Phosphato de Cal dos projui•os~ e damnos resultantes da rescisão de seu 
contr acto. • • • • 

Dt:creto n. 2962, de 1 de agosto de 1898 

Abre o credito extraordinario, como complementar ao anteriormente votado, para 
pagamento á Com-panhia d.e Navegaçã-o Lloyd de Bremen. • • . • • • 

Decreto n. 316:, de 28 de _dezembro de 1898 

Aure o credito extraordino.rio par~> pag~menlo a «Socíété Géné~ale de Tra nspú<'tB 
Maritimes à vapeur de Mnrseille• . • • • . . • • • . . , . • 

Decreto n. 3237, de 18 de março de 1899 

Abro o credito supplementar (I verba S• da lei n . 400, de 16 de dezembro de !897 

Ministerio da Fazenda 

JllX.EQOJ:O:tO DE iS99 

Decreto n, 2931, de 30 de junho de 1898 

Ab~ o cr~dito extraordinario, ao cambio de 27, para pa~ento dos juros o 
amortização do empreslimo de !! 2.000.000, çont~a!Jido em Londres, no cor• 
rente e:tercício. . • . . • . . . • • • ~ • ... . . • • • 

33:3-ti;$598 

600:000$000 

!.0:816$550 

500 : OOU.ji()OO 

2(): 59"21000 

1.164:750$t48 

9.783:333$333 
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Decreto u. 2985, de 26 de agosto da 1893 

Abre o c•·cdito e.tl'aort!inat•io para occorrer ao pa gamento cb.• ap~lic,, s r.ujos 
possuidores nã0 ac<"eitaram a c0nvorS":lO de que trata o dect•eto n. 2\JC7, de' H 
de junho de fS\JS 

Decreto n. 3024, de 5 de outubro de 1898 

Abre o credito especial par::. p~~:am~n~o rle dcFp37.a~ oriundas da conversiio dos 
juros de 4 % ont•o, das apoliM~ da divida publica interna em jut•os de 5·;~. 
papel. 

Decreto n. 3039, de 1? de outubro de 1698 

ALrc o credito especial pat·a re.üituiçi'io no E~tado de i\Iinas Gerae.• do imposto 
pago pela. impor la,.iio de m:>.terlu.cs para a construcç[o da nova CapHal. . 

Decreto n. 308~, de 7 de novembro de 1898 

Ahrc o credito especial para. a restituiçiõ? ele imposlos devirlus :i Companb i:• 
Luz SLearica . 

Decreto n. 3201. de 23 de janeiro d e 1893 

Abra o cr~dilo supplcmen ta r ;i verba- E xercieios F i ndo~- do exercício dG iS<JS. 

Decreto n. 8207, de 30 de j aneiro de 1899 

Alw~ o cr~dito snpplementa~ :i. verba - J uros e :trnorlização da d ivida interna 
- para occorrer ao pagamento da dilfereo.ç:l. de juros da conversão de 
apolices do 4 °;'0 ouro para 5 ' /o p::~pe l. , • 

Decreto n. 3213, de 20 de fevereiro de 1899 

Abre o eredito suppleruantar par~ pagamento de porcentagens devidas aos 
empregados de divers;~s repa•·tições a rrecadadoras, no cxercicio de 1898 

Dàcreto n. 3228, de 14 de março de 1899 

Abre o credito snpplementar á verba - Ajudas àe custo - do exercício ele 1S9S 

Decreto n. 3241, de 23 de m arço de 1899 

Abre o credito especial par:t- p!l.gamento de juros - do emprest imo de !.S<Ji. 

Decre~o n, 3242, de 28 de março de 1899 

Abre o credito snpplementar á ,·erba - Caix<~. de Amortização - do e:.:ercicio 
de 1898 _ 

Decreto n. 3 :243, de 28 de ma.rço de 1899 

Abre o credito suppletnenlar i "Verba - Com missões o corretagens- do exercicio 
de 1898 • 

Decreto n. 3244, de 30 de março de 1899 

Abre o creei~o supplementar á. "Verba- Juros dos deposites das Caixas Economicas 
e Uonles de Soccorro -do exerci cio de i893. • , . • • • • • . • 

Decreto n. 3245 A, de 31 de março da 1899 

Abre o credito supplementar a verba- Jur os divers0s - do Bxercicio da 189S, 

520 .200~0\)0 

378; OS3} 120 

i..t02:60Q~760 

280: OOOf;iOOO 

4S:i25}7SO 

3.600:01)()$000 

7:200~00 

30:000$000 

59:954$566 

575:000SOOO 

21, 679 :73()$541 
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Verbas do orçameut.o Jma as quaf.S o Go!ClllO po•ler;i aiH-ir r.rc.ltf~l !lljiplcrncuhr no mrtÍGÍO tle mo, rlô 
acmdo tom as lcie ns. 35S, de 9 de setembro rlc ts;,o, ms, d~ 25 de ~gnslo 1le tm, c m, rle 10 de 
dtzcmvro de 1890, m·t. 8°, n. 2, e art. ZS h lei n. 4~0. de 1G de ~czemlJro de 18~7 

MINISTERIO DA JUSTIÇA E NEGOCIOS INTERIORES 

Soccorros publicos. 

Sv.bsidio aos Deputados e Senadores - Pelo que fór preci·so durante as proroga
ções. 

&cretaria do Senarlo e da Camara dos Depulaàos - Pelo serviço stenographico e ue 
redncção e publicação dos d~bates uurante us prorogações. 

MINISTERIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Extraoràinarias no exterior. 

MINISTERIO DA 'MARINHA 

Hospitaes- Pelos medieameutos e utensis. 
Reformados- Pdo soldo de ofliciaes e praças. 
Munições de bocca- Pelo sustento e dieta di1S gu~~ruições llos navios <l•L Armadn. 
Mun.içOes nav:u~s- PeJos caso~ fortuitos de avaria, naufragios, alijamonto .Je objecto5 

ao mar e outros sinistros. 
Fretes -Por diffcrenças de cambio e commissões de saque~, tratamento de praças 

em portos estrangeiros, e em Estados on(le não lm hospita.es e enfermarias, e :para despezas 
de enterro, 

Eventuaes- Pelas passa~ens autorizadas por lei, ajudas de custo e grntific,tçües extra
ordinarias tambem determinadas por lei. 

MINISTERIO DA GUERRA 

Hospitaes- Pelos medicamentos, dietas e uteusis a. prnças "e pot. 
Praças de 11ret- Pelas gratificações de voluntarios e engajados e premios aos mesmos. 
Soldos e g7·afijicações-Pclos soldos c gro.tificnções p~ra. os qu~ forem uomeados tLlferes· 

alumuos além do numero actual. 
Etapas- Pelas que oecorrerem além da importaneia com;igon.da. 
Despe~as rle cm"Pos e qua1·teis - Pel<1s formgens e ferragens.· 
Classes inactiJ:O:S -Pelas etnpas das praç.l.~ in..-alidas e soldo de ofil.ciaes e praça~ 

reformados. 
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Ajudas de custo - Pelas que se abonarem aos officiaes que viajam em commis,ão 
de serviço. 

Fa~nca.s - Pela~ diet:ts, medica.mentos, utensis, etapas e dia.rias a. colonos. 
Di~sas despe::o.s e el)entuae: - Pdo transporte de praças. 

MINISTERIO DA INDUSTRIA, VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS 

GaYantia de j twos ás Escracks de Fen·o, aos Engenhos Centraes e tJortos - Pelo que 
exceder ao decretado. 

Correio Ger aZ - Para. conducção de mala.s. 

MINISTERIO DA FAZENDA 

Juros da di~ida interna fundada - Pelos que oceorrerem no caso do !undar-se p:.wte 
da divida.fluctua.nte ou de se fazerem operações de cr edite. 

Juro da di t-ida insc,·ipta, etc.- P elos reclamttdos além do algarismo orçs.do. 
Aposentados - Palas aposentadorias que forem concedidas alem do credito vota•lo. 
Pensionistas - Pela. pensão, meio-soldo do mont!:!pio e funeral, quando a consignação 

não fôr sufficiente. 
Caixa da Amortizaçifo- Pelo feitio e assígnatura de notas. 
Recebedcwia - Pelas porceo.ta.~ens aos empregados e comtnissões aos cobradores, quando 

as consignaçães não fot'em sutllclentes. 
Al{andegas - P~ltlS porcentagens aos empregados, qua.ndo as consignações e:tcederem 

ao credito votado. 
Mesas de Rendas - Pelas porcen tt\gons aos empreg,\dos, quando não basta r o credito 

-votado. 
Commissão dos 1lendeclCires p .,rtiwlare$ de esla >npilkas - Quando a. consignação -votad~ 

não chegar para occor rer â dcspez11.. 
Ajudas a~ custo- P elas que forem reclamadas além da quantia or·ça.da. 
P orcentagem pela collrança executiva d.ts clividas d.~ U11iao - Pelo excesso da arreca· 

dação. 
Juros diversos - Pelas impot'tancias que forem precisas a lém da.5 consignadas. 
Jtwos dos bilhetes do Thesouro - Idem , idem. 
Commissões e col'1'et.Lgens - Pelo que tôr n ecessario além da somma Mncedida. 
Juros dos emp>'esli.nos do Cofre dos O,·phiZos - Pelos que forem reclamados, si a sua.· 

importancia exceder á. do credito votado. 
Juros dos dep,sitos das Caixas Economicas e elos Montes de S oocon ·o - Pelos que forem 

devidos além do credito votado. 
E.ce?cic ios findM - Pelas aposentadorias , pens\>es, ordenados, soldo e ou tros v enci · 

me[ltos m· t•cados em lei, e outras tlespez'.1s, nos caso,; do ar t. 11 da. lei n . 2330, de 3 de 
setembrv de 188!. 

ReposiçiJes c restiluiçiJas - Pelos paQ"amentos rect \maLios, q uao lo a impot·taucía <.lellas 
e:tcecler â. consígna~-ã.o . ~ 

Sala da.s commissões em 16 de outubro de 189:) . - F . Tol~ntiao. - .!rtliur P .;i· 
:coiCI. - A ffonso Costa , 
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Vo.e a i 111~rimir o seguinte 

N. 55-189'3 

3&7 

1

-Art . 4.• Enleurlt:t·-s~-ha por diploma 1.-·gi 
tJmo o _tlo?um·•r!to lfUe ti ver sido expedidO 
pda m r. lOJ'Ia da. JUnta apurao!Ora. 

I J\rt. 5.~ lnstallarla. a mesa., •J pres!dente, 
ll'e:midcs os _diplomas, nomeará uma com· 

Reforma atr;w,,as cU<rnsições do &gimcnto j m•~>ão de cmc~ membros, ~ue orga.niz~rá, 
interno da Cama1·a dos Deputados, soh em lJreve prazo, a VJsta dos d1plomns, a llsta 
indicaçao do S1·. A 1<gU$/O Mon/e;regro e í JosDeputados lt>gít imnmente diplom:l.dos,quer 
01.1t1·o~ pelo Uistr icto F€deral, quer pelos Estudo~. 

enumerando as contesta.ções que t enham si elo 
A Commüsiio de Policia, te-nllo exnminndo apr,~sentadas . No c·lt:::o de ~er a pt•esent..tdo 

a materia. da in•lica')ão a_prescntada. por va· algum diplom:l. assigoado pela minoria. lia. 
r ios _Sr~. _Deputados, na qual _são propootas junta, con~idorar-se-ba simples contestação. 
modtficaçoes a alglms <los ar t1gos do Regi- § I . • Approvada. a lista }leia Cama.r·a, me
mento int.Jrno tlesta Camara, na parte rela· diante votação do resp€ctivo parecer, na 
llva ao trabalho preliminar da verificaç;"ío qual só tomarã.o parte os Deputados legitima
dos poderea !los candidato!! eleitos á. repre- mc.nte diplomado>, serão tirados á sorte de 
sentação perante este ramo do Congresso entre os Deputados nell:l. incluídos, cinco 
Nncíonal: commissães de cinco membros cada uma. 
ConS'ider~ndo que a. moditleação do art.4·' Art. 8", §L ' Nas eleições du\'id.o~a~. a re-

tende a. definir precisamente 0 que tleve ser qucrimento de qualquer Deputado e );i assim 
c?nsidera.rio como diploma, afim de evitar ddil>erat•. a maioria dos presentes (o mais 
quaesquer eontroversia.s a r espeito, sempre como esta) . 
em prejuízo da discrímJDação que tem de, Sala das sessões, 13 de ou tttbro de 1899.
servir de buse á. composiçã-o das .commíssões Av.gtWo Mo11 tenegro . - Cassiar~o do N~.tsci
de verificação de poderes ; mwto.-Nilo Peçar~ha . -Gonçalves Ramos.-

Considerando q_u~ a nova redacção dada. ao José Boni(acio.-Ualoger,ls.-.4.1t:aro .Botelho. 
artigo VflOl removet' ·~ ditHculdatle verificada -Jor<o L«i~ .-Ff·ancisco Veiga. - :llayl·inh. 
pel!\ pratica úe, por occasiã.o da alludida Alfredo P into. - Pa.dua Reze»(le .-A!mcid<t 
composição ·das mesmas commlssões, reco- Gomes .-Edua1·doPimenteZ. - Matw Machado. 
ohecer o valor das conte~tações e dos do- -Rorlolpho Ab1·ev. .- Arthu1· Torres. - Pedro 
cumentos apresentados, o que mais propria· Bqrges. - A ugusto Sctiero. - Tl.cfJares deLym. 
meu te deve constituir object.o de exame e - Etoy de SlJ-u::a .- Tho?na~ Accioly .- Joao 
discussão perante as :eespec.tl vas commissões L~pes . - Leonel Pilho . -.Julio de Jiello.-Ju
de inquerito; lltncío de Ag11iar . - ü·mir io Coutinlw.-Mci-

Consid<!r~ndo que o§ I• do art. 5', moillfi· l(iljuias Gonçalves. - Xavie'r da Sikeiro.. - Ti
ca.do, tem por fim obstar que, para o. appro- motheo da O;sta .-rlfl'onso Cnta. - Seo.!ll"a.
vação da lista. dos Deputados legitimamente Jiaroo!ino Mov.m.- He;·c«lal>o Bamleü·a.
di plomados,concorram índístinctamente todos Francüco Sodrê. - .4.. ilfilton . - Galaino Lo
os candidatos; r<to.- Castro Reõello.-Pav.la Guimarires.-

Considera.ndo finalmente que a modificação Alcindo Ouanab.wa .- Pa.u!ino C{lr!os. - Do
ao § l • rlo art. 8• contribu irá para que não mingues da Caswo.-Jlanoel Caetano ,-F;·e· 
sej:~. procrastinado o r econhecímen:'), durante derico Borges.-Frtm cisco TolerttiM . - Leor1et 
as sessões preparatorias, dos Depu tados elei· Lorcti. - Sá F1·eh·e.-Alv/J$ de Brito.- Ranyel 
tos, o que retardar ia a constituição defini- Pestaaa .-Ban·os Franco Junior.-Deocle
t iva. da. Camara.; cicu1o de Sou::.L- Tei:,:eira de Sd.-Jlo1·eira 

E' de parecer que seja approvada a. indica· Al1les. - Cornelio da Fonscca.- .Bueno de An
ção e assim modificadas as disposições do Re· drada. .-Alfredn Enis.-Edniundo da Fon
gimento Ioterno a que se l'efere. sec ~.-.Menear Guimarães .-Bra::ilio da Luz. 

- La"!enha Li» s.-Leoncio Corrêa .-Anizío 
Sala dasCommissões, l4 deoutubro de 1899. de Abreu.- Etias Faw to.- Neiva.-Vespa· 

- Carlos Va .= de Mello, president e. - Carlos sia•w de Albuque>·que.-Silva Cast;·o , -Arro-
de .Novaes, l 0 secretario.- Heredia de Sd, ( 0 · s 
vencido.-Angclo Josd da Sil~a N e,o , 4• secre- a.oellas ;al,;iio.- t!pe?·tlno de iquei1•a.-Eu-
t ;1 r io servindo de 3•. -Eu!Jenio Tourinho. genío To«rirlh•J . -Ur·bano SantO$.- Augusto 

1NDICAÇ10 A QUE SE RE])'ERE O PA.REClm 
SUP}\A. 

Indicamos que se reforme o Regimento In· 
terno da. camara dos Depu tado;; nos segui o t ·Js 
pontos: 

Clenw~lino,-Aug'ltilo de Vasc.onceUos .-Igna· 
cio Tosta,-Lamou~~ier Godofr·eâo. 

Foram apresentadas na sessão de 16 do 
corrente, ao projecto n . 133 B, de 1899, fi. 
xando a. despeza. do Ministerio da. Jndus tria., 
Viação e Obras P u blicM, as seguintes 
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E!I!ENDAS 

A o projecto n, 133 B, do 1.899 (O•·çamento 
da VictçltO) 

A' rubrica -Subvenção ás companhias de 
navegação a vapor: 

Mantenha-se a verba propost::~. pelo Oo· 
verno para o serviç.o da. n:tveg-ação do ba.ix:o 
S. Francisco. 

Sa.la das sessões, 10 de outubro da 1899.
A r rozcUas Gal'!7áo.-Angch l •leto, 

O art. 13 substitua-se p.;lo seguinte: 
Art. 13. Fica o Governo autorizado, na 

vigencia desta lei, a entro.r em accordo com 
as !erro-vias Recife a Limooiro, Conde d'Eu 
e Natal a Nova Cruz,a.l!m tle transfel'ir· a essas 
em prezas ~s obr:Js executadas no~ trechos tlG 
ligaçilo entre Tymb;<inha. ao Pilar, Mulungú 
a C:J.mpin::t. e G"arahi ;·a a No\·a Cruz;, obri
gando-se essas emprezas a concluir essas 
ligações e tl'afegal·n.s ~em on us para. a. 
União. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1809.
C. Ciatn!. 

Rubrica. n. 4 do art. l o: 

Supprimam-se as consignações destinadas 
aos s erviços de navegação do Estado da. Ba · 
hia, a cargo da ex-Companhia Baltiaoa e de 
rebocagem, a cargo da A;Ssociação Sergi
pense. 

Sa.la. das sessões, lô de outubro de 1899.
NiU:J Peçanha. -Bueno de Andrada, 

Ao &rt. 5•: 

Substituam-se as palavras «para e:fl'ectuar 
esse sel'viço entre os portos do Rio de Ja
neiro a. caravell.as » -por estas outras: 
«para effectua.r o respectivo serviço:.. 

Sala das sessões, IG de outubro de 1899.-
Gaictino Lo reto. · 

Accrescente-se onde convier: 

Artigo unico. Fica o Poder Execut ivo au
torizado a prorogar até 31 de dezem bro de 
1901 o prazo para a conclusão dos 100 pri
meiros kilometros da Estrada ds lt'erro de 
catalão a Palmas, de que é cessionaria. a 
Companhia Estrada de Ferro Alto Tocantins; 
revogad:J.s as disposiçiies em cont~ri~. 

Sa.lada.s Commissões, l6 de outubro de !899. 
-0-oidio Allranres . 

No a.rt. 7•: 
Supprima-SCl dllsde as palavras-no sent i

do do melhorar, etc., - a.tó-direitos adqui
ridos. 

Sala, das sessões, 16 de outubro de I 899. 
Nilo Peç-.mha.-Bv.eno 1.le Arld?·ada. 

Accrescente-se onde convier : 
Fica o Governo :JUt.orizado a deS}lender a 

quanth.l de 187:000$ para. prolongar o enca· 
na.mento do largo do Cattete até o morro da 
Viuva, afim de melhorar o abastecimento de 
agua no bairro de Botafogo. 

Sala das sessões, 15 de outubro de 181Xl. 
lkt'cclia. de Sli. 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado a. proro· 

gal' pol' mais um anno o prazo concedido à 
Companhia. Mogya.n& para. conclusão das 
obras da. línlla de Araguay a Catalão. 

Sala das sessões. 16 de outubro de 189.9.
Hc>·mencgildo de 11foraes. 

No § 10 do art. 7': 
Supprima-se a phrase-a juizo do Go

verno. 
Sala das sessões, 16 de outubro de 1899.

Heredia de Sà. 

O Governo é autorizado a providenciar no 
sentido de ser concluido em um a.nno o pro· 
longamento da Estrada de Ferro Central de 
Machado Portella a Barra de Macella., no 
Estado da Bahia, mediante accordo em novos 
ajustes com os éoncessionarios._ 

Sala. das sessões, 16 de outubro de 1899.
Tolcntim dos Santos.- Edua.rdo Ramos.-&· 
dr igues L i ma .-F. &dd. 

Ao art. 1•, n. 13: 

Accrescentem-se, após as palavras-deti
ciencia de verbas-as seguintes:-incluido o 
pagamento a Francisco Ferreira da Silva, 
telegraphista de 1" cl9sse da Estrada de Ferro 
Central do Brazil, da importa.ncia. que lhe 
fôr devid<• por vencimentos que deixou de 
receber em consequencia de acto da adminis· 
!;ração, po:steriormente nullifi.ca.tlo. 

Sala das sesões, 16 de outubro de 1899.
A'l.lgusto de Vasconcelws. 

Ao n. 14 0:.1. rubrica-Obras novas; novas 
canalizações: 

Em vez àe:-para. linha auxiliar das ca· 
uali7.açõos do rio Xerem e Mentiq_ueira,etc.-
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diga-se:-p:tra canaliz:t,ão de agua potavel 
dos Asylos do Galeão() s. Bento, situados na 
ilha do Govcrmtdcr, bem como as Uhas ad· 
jacentes, etc. 

Sala das sessões, 14 do outubro de 1899.
s,; Freire.- ,iv.gusta de Vasconcellos. 

A' rubrica. n. 4 do art. I•; 
Restabeleça-se a consignação da proposta 

destinada à Companhio, de Navegação do Ma
ranhão. 

liano Algermun Sydney Schieffiel', major Ale
xandre Carlos Barreto ê i 0 tenente da ar
mada Themistoc!es Nogueirct Sa;vio os ven
cimentos integraes que deixaram de receber 
no periodo comprehendido entre a data de 
s~a:; demissões de ~rol'essores do Collegio 
Mlhtar e a de suas remtegrações; 

3~ dí~c.~s.são do projecto n. 4.6 B, de 1899, 
que eXJg"'l q_ue as sentencas fina.es da compe
petencía do Supremo Tribunal Federal e 
quando este julgue collectívamente, na. tõrma. 
da Constituição e das leis em vigor, sejam 
proferidas com a presença de dez, pelo me
nos, dosjuizes desimpe1lidos daquelle tribu· 
na!, e dá oukas p[•ovidencías: 

2• discus~ão do projecto n. 82, de 1896, 
reorganizando o Poder Judícíario DO Dis~ 

a díaría trícto Fe,ler8.l, e d•tnda outras providencias; 

Sala das sessões, 16 de outubro de rsgg,_ 
Urbano Santos.-Guedetlut Motwiio,-Yí~eiros 
-Cunha Mtlrtin8 .-Luiz Domingues. 

Ao n. 14, rubrica-Material: 
Da verba-Material-deduza-se 

de 5$ para o conductor geral. Discussão unica do projccto n. 170 A, de 
!899, aom pa.recer sobre emenda otl'erecirl;t 

Sa.la das sessões, lG de outubro 
Rodolpho Alweú. 

de 1899.- na 2' discussão do projecto n. 170, deste 
anno, que fixa oa vencimentos de alguns 
fu,nccíonarios.da Directori<L Geral de Sa.ude 
Publica o crco. alguns loga.res na me5ma. Ao art. 7• § 2• accrescente-sr:: 

A! agencias da 1' e 2' clasiie não 
.. ser exercidas pol'mulheres. 

podarão repartição ; 
Discussão uniaa do projeoto n. 27 B, de 

tsgg, com pt\reoeres sobre emendas nft'ere
cid1S na 2' discussão do projecto n. 27. deste 
nnno, que autoriza o Governo a. reintegrar 
no serviço activo tla armada, com a. patente 
de vice-almirante, sem prejuizo do repectivo 
quadro, o vice-almirante reformado Arthur 
Jaceguay; 

Sala das sessões, 16 de outubro de l89'J·.
Ilenrtq1M Va.:r, 

O Sr. President.e- Amanhã ha.
verã. sessão nocturna.. 

Discussão unica do projecto n. 201, de 
1899, com parecer sobre emendas olferecidas 

A ordem do dia. para u sessão diurna. de em 1 k discussão do projecto n. 205, de 1898, 
amanhã é a seguinte~ que autoriza o Governo a. mandar pagar aos 

r~ parte-ate as 2 horas, ou antes: Drs. Franllísco Antunes Maciel e Arthul." 
Continuação da discussão unica do projecto Antunes Maciel a. quantia. de 385:500$, im

n.l77 A, de 1899, com parecer sobre emendas portancía do gado va.ccum e cavallar fcrne
offerecidas na 2• discussão do projecto n.177, cido as forças Jega.es durante o período revo
deste a.nno, que estabelece a arrecadaçiio do.s luci~nari~ de 1~93 a 18115; 
impostos de conmmo • D1seussao Ulllca do parecer n. 83, de 11396, 

Discussão unica d~ projecto n. 160 A de indeferindo o requerimento em que D. Bel-
1899, com parecer sobre as emendas o:tfere-~ mira Amalia do Valle Brito, mãe e curadora 
cídas na 2• discussão do projecto n. 160, de Luiz José de Brito, telegra:phista de 
deste anno, que altera varias disposições da 2~ c~a.sse da Estrada de ~erro Central d_o 
tal'ifa das Alfandegas e Mesas de Rendas Braz1l, pede um a.ono de licença com venCl
mandada. executar pelo decreto n. 2. 743, d~ mantos em seu fa'l'or 11ara. :poder tratar de 
17 de dezembro de !897, e sobre outras a:pre· sua_saudej . . • 
sentadas ao Orçamento da Receita Geral e pela DlS?USSao umca. do prl.lJedo :f:l• I 9<>, de 1899, 
Mesa da Gamara, envia.das â. Commissão de a.u~or1zn.ndo o Poder Executivo a conceder 
Tarifas; um anno de licença com o respectivo arde· 

Discussão unica. do projecto n. 130 A de denado ao praticante eff'ectivo da agencia do 
1899, com parecer sobre as emendas offere- Correia da estação ~entr~l da Estrada de 
cidas na 2" discussão do projecto n. 130, Fer;oo Central do Braz1l, Joao das Chagas Rosa. 
deste anno. autorizando o Poder Executivo a Jnmor, para. tratar ce sua saude; 

A ordem dos trabal1los da. sessão nocturna 
sará dada na. sessio diurna.. 

abrir ao Ministerio da Guerra o credito ex- Discussão uníca do projsctcn. 194, de 1S99, 
tra.ordinario da soruma necessaria para pagar autorizando o poder Executivo a. conceder a 
a~ capitão tle fragata Alfredo Augusto de Manoel Joaquim Ferreira, porteiro addido 
L1ma. Barros, capitão-tenente João Maxi!ui- da. e:xtincta Inspectoria de Fisca.lí;?;ação de 
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000 ______________________ ., .... __ 
Estradas rle F0rro, um :tnno rle licença com 
ordenaolo para. heútm, nto de san•le ; 

Discussão un\ca•Joprojccto n. lGZ, de 1890, 
concedendo ó. viu va do jurbconsulto e ex
,;anador Jonquim Fd icio Elos Santos a pensão 
mensal .te 500$000 ; 

pari!. 3• discussiio do projccto 11. 110, do cor· 
1'<\llte anno . que orça. a. Rcc:!il<t Geral da 
Republic:1 !•ara. o exercício de 1000. 

2 ' 'liscussiio do pro.iccto n. 182, de 1899, 
autor izando o Governo a applic•tr a obras 
no ~alã.o do expediente d:l. Alfandega da. Caw 
pita! Federal a quantia de 30:0CO$, a f1Ue se 
refere n. sub·consigna.çiio «Collser>a.ção dCl~ 
armazen~» da mesma alJ'andega., do n. 32 <lo 
art. 53 da lei n. 560, c1e 31 de dezembl'o 
de 1898; 

2" d iscussão do projecto n. 154, de 1899, 
autorizando o Govorno a ga;ra.ntir a.o Banco 
Predial dos Empregados Puhlicos que nesta 
Capital fô~ organizado pelos cidadãos coronel 
Joaquim Silverio de Azcve•lo Pimentel c 
Fr·ancisco Genelicio Lopes de Arnu,j -:1 , sem 
onus algum p~tra os cofres publ 'cos, a im· 
portaneí:~ convencion;uln como prr~taç:lo 
mensal par·a a amortímçií.o do debito con tra.
hido•pelo mutunrio. sewlo esta consignnção 
descontadr. o r. respectiv:~ follm do pa.ga:nento, 
pela re partição competente destA c:.pilal ou 
dos Estados ; 

2• dis~ussão do p rojacto n. 192, 1le 1899. 
autoriztt ndo o Poder Executivo a. reverwr 
para o s~rviço acti vn d:~ a rmnda. o capitã<.~
tenente r<Jformado João Augusto Delphim 
Pereira; 

2• discussão do projccto n. 131 A, d •l 1~0!1, 
autorizando o Gover·no a rever os decretos 
que privar·nrn das pateotes de offlciaes bono
rn.r ios do C!l:ercito, va.l'ios elos cida.uãos dis· 
tin~uido~ com taes honrai>. por serviços pre
stados à ltepublica, para o fim da reinte
gral-os nos postos e hC>nras respectivos, uma. 
vez que sobre elles não tenha recabi•lo peno. 
por- crime commnm politico ; 

~" discussão do projecto n . 138 A, de 1890, 
declarando livr~s do pJgamen to de qu nesquer 
direitos na Alfandega da Capital Federal ou 
na de Santos cs volumes q ue couteem um re
gulador publieo destinado ã. torre da matriz 
de Uberaba ; 

Levant<~-se a sessão ás 5 boras e 20 m i· 
n utos da tarde. 

120• SF-<;SÃO EM 17 DE OU"TUBI'.O D R 1809 
(SESSÃO DIURNA) 

Pruidencia dos Srs. Ya: de M~llo (Presidente}, 
Carlos d•: Nor:Jaes (1' Secrcta;·io), 'Vnz de Me~o 
(Prcsid~Hie) c Carlos de l"'or:Jaes (f 0 Scci'Ctan?) 

Ao melo·din. procede·se á cbamBda. ~qual 
res pondem o; Srs . V;tz de :Mello, Juho de 
:'tlello. C:wlos ele Nova.es. Herer.lía. de S:'t , An
gelo Neto, Eugen io Tourin_ho~ Amc;?rim Fi· 
.. ueira. Luiz Domingues, vn·cr.ros, lx ttedclha. 
~!out·ào, Cunh:'l Me.rtins, Anizto de Ab~etl, 
~!arco~ de ,\r.\ujo, Petlro Borges, Fra.gctsco 
Sá.. Frederico Borges, A ug~usto Scve:ro, Ta· 
vares rle Lyra, Eloy de. ::>ouza, .TrlDda.de, 
Ermirio Cotttinho, Teixe1ra do &i., ~JJonso 
Costa . Coelll'l Cintl'a, Arrox~llas Galvu.o, Sea.· 
bra, Milton, Tosta, FranCÍ5CO So~lré, Manoel 
Caetano, Adalberto Guimarãe.s, Tolent.tuo .dos 
Santos, Pinheiro Junior, Xav ter da Sllve_Jra, 
Augusto de Vasconcellos. Nilo Peçanba, S1lva 
Castro. Carnpolina, João Luiz, Carva.iho Mou
rão, José Bonitado, Henrique Vaz, Antero 
Botei h o Alva. r o Botelho Leonel Filho, Rodol
pho Abr'eu, Artlmr Torres. Eduardo Pimentel, 
Olegario ll'!aciel, Padua Rezende, Moreira da 
Silva,Gnléã~ Carva.lhal , D)miogues deC~t.ro, 
Rueno ele Andra tJa, Elias I<'austo, Ce,ill'IO ~e 
Freitas Eo.lmuodo da Fonséca, Alfredo Ellls, 
Herme~egildo de Moi•aes,Abncar Guimarães, 
Leoncio Corrê<\, Pau la Ramos, F rancisco 
Tolentino, Marçal Esr.obar, Diogo Fortuna. 
Vesp1siano d 3 Albuquerque e Cassiano do 
Nascimento . 

Abre-se a s ;ssão. 3• discussão do projecto n . !57 B, de 1899, 
do Senado, regulando s.s promoções a o posto Deixam de comparecer com caus•~ pa.rtici-
de alfe1·es do exercito. pa.:la os Srs. Silva Mariz,Silverio Nery,carlos 

2• discussão do projecto n. 155, de 1899, MarceUino, Pedro Cbermont, Tbeotonio de 
concedendo a Lourenço d;t Silva. e Ollveira Brito, Matta Bacellar, Rodrigues Fernandes, 
ou ú. empreza que organizar, o direito de 8duardo de Berredo, Elias Martins, Torres 
construir em uma das ilhas do littoral desta Portugal, Marinho de Andr,lde, Jose Pera
cidade um trapiche destinado n receiJer, g r ino, Coelho Lisboa, Apollo.nio Zeno.ydes, 
duran te t l'inta snnos, intlamma.veis, expio- Pedro Pernambuco, Rocha. Cavalcante, Eucli
sivos e corrosivos, nos termos da p roposta des Mai (a , Araujo Gôes, Olympio CampJs, Ro-
que apNscntou. drigues Doria, Jayme Villas Boas, Aristides de 

2' parte-ás 2 horas ou anbs: 

1 

Queiroz, Vergce de Abr~u, A!Dp hilophio, ~a-
ranhos Montenegro, Dtonysro de Cerque1ra 

3> discussão do projecto n. 110 B, d e 1899, Torquato Moreira, Timotheo da Costa, Pereím 
com o parecer sobre as emendas offereci,la$ . dos santos, Fonseca P or tella, Erico Celho, Ju-
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lio Santos, Da.rros Franco Junior, Berna.rdes 
Dias, Urbano Marcon<les, Paulino de Souza 
Juniol', Monteiro de B:trl'os, [ldefonso Alvirn, 
Jacob da Paixão, Octavianorle Brito, ferreira 
Pires, Antonio Zachal·ias, Telles de Menez·.~s, 
Theotonio de Magalães, Mattll. Machado, No
gueira Junior, Manoel Fulgencio, Lindo! pilo 
C>te!ano, Lamartine, Alvares l{ubião, Dino 
Bneno, Oliveira Braga, Gusbvo Godoy, Adol· 
pbo Gordo, Pa.ulino Cilrlos, Cincinato BNga, 
Artbur Diederícksen, Rodolpho Mirauda,Le··. 
polrlo Jat•dím, Xavier do Valle,Plínío Casado, 
Apparicio Mariense, Francisco Alencastro, 
Aureliano B~rbosa, Py Crespo e Azevedo 
Sodre. · 

E sem causa os Sr3. Albuquerque Seríljo, 
Juvencío de Agui.:~.r,João de Siqueira, Arthur 
Peixoto, Felisbello Freire, João Dantas Filho, 
Leovigí!do Filgueiras, Eduardo Ramos, R~ul 
Barroso, Ms:ostinho Virla.l, Deocleciano de 
Souza, Augusto Clementino, Rodolpbo Pai
xão, Costa Junior, Lamenha Lins, Pedro 
Ferreira, Possidonio du. Cunha e Campos Car
tier. 

E' lida e posta. em discussão a. acta. 

O Sr. Seabra (1)- Sr. Presidente, 
hoje li no Dia~·io do Co~gyesso o o..ue hontem, 
na hora do expediente, disse o St·. Deputado 
pela Bahia, o Sl.'. Leovigildo Filguciras, a 
proposito do meu ultimo discurso, proferido 
nesta Casa. 

De novo não posso deixar de protestar con
tra essa ,justificação feita., não aos discursos 
dos oradores publicados no Diario do Con
gresso, que e a gazeta competente, ma.s em 
rõeumoa publicados no. imprensa, sem respon· 
sabilida.de elos orador e;,. 

Portanto, poileri•• deixar passar em silencio 
esse protesto lllatonico e desarrazoado do Sr. 
Leovigitdo Fílgueiras, porque não sou res
ponsavel pelo resumo dos mens discursos, 
publicados na imprens& da. Capital. 

E' certo que S. Ex. disse que tive o cuida
do de prevenir aos me11s amigos que : 

«0 Sr. Luiz Vianna, governador da Bahia.• 
como Cesal', m~ndou que <eus soldados ficas· 
sem desmontados CXlffi receio de que deban
dassem e rugissem á lucta.» 

Realmente S. Ex. concluiu assim, e come· 
cei dizendo que não era exacto que Ju!ío 
Cesartivesse mandado desmontar suas hostes 
com receio de qu3 ft~gíssem li. lucta, mas com 
o fim de que, descancados os ca'Y'a.llos, pudes· 
sem etlas perseguir seus o.dversarios ; do 
mesmo modo o partido republicano da. Bahia 
tinha os seus sollla.dos desmontados, para 
depois perseguirem, em derrota. o nobre 

(1) E; te discurso nio foi revisto pelo oJ•:>dor, 

Deputado e o seu partido, após o pleito de 31 
de rlezembro. 

. E S. Ex. fez o elogio desse pat'tido, quando 
(ht que é preciso mandar guardar os cavaUos 
para que os seus partidarios não fujam, d) 
mono . que .e preciso cortar as peruas. (Riso.) 

. Podt!!. de1xar da responder a esta parte do 
d 1scurso de S. Ex., sl não ou visse o aparte 
t.lo nobre Deputado pelo Rio rle J~neiro o 
Sr •. Rangel PestanlL, cuja explicação pre~iso 
p~dtr, 

0 SR. R.~cNGEL PESTANA- Não é com re-
fereacia a V. Ex. · 

O Ss.. SEA.BRA- Então nada mais tenho a. 
dizer. 

O Sr. Bueno de Andrada
No discurso pu blícado hoje no D iario do 0011-
gre:ssa e bontem pronunciado pelo Sr. Fran• 
cisco G!icerio li esta. phrusa que a mím refe· 
rida não me quadrou bem: c .•. e de 1807 
para cá. tem bypothecado Incondicionalmente 
o seu apoio a todos os Governos.» 

E esta phrase não me quadrou, Sr. Pre
siileute, por ser extremamente injusta. e 
nã.o traduzir a historia dos factos, 

Não refutei hontem mesmo e.st::. &>~serção, 
por não ter ouvillo as palavras de S. Ex., 
como hoje :~.ppareceu no resumo do discurso, 
ali às niio !'evisto por S. Ex. 

E' verdade, St•. Presidente, que de 1897 
para cá, dei apoio a dous Governos, llo go
veno do Sr. Pru,Jente de Moraes e ao go
verno do actual Presidente da Republica., o 
Sr. Campo; SaUes. Dei apoio fl'aeo .•• 

O SR.. SEA.!lM.-Não apoiado, apoio muito 
va.lioso. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA.- • , • mas sin
cero ao Sr. Prudente de Moraes, e S41ien
teio-o mais desde quê houve nesta camara a. 
di visão do Partido Republicano FederaL 

Nesse dia. memoravel era um governo, um 
governo politicamente iraco; a opposição os
tentava-s~ fortissima, compunha-se nesta 
Casa de numerosos adversarios, quasi maio
ria, não' sendo exagero dizer que até a ves
pora da votação os chefes da um e de outro 
grupo contavam que a maioria propendesse 
para o Partido Rep,llliolno Fedel'al, chefiado 
pelo Sr. general GlicGrio. 

Votei contra. o illustre chefe republicano, 
Sr. Presidente, p~rque entendia que elle, 
ernprestando o seu nome á guerra de cara
cter ]lessoal e político feita contra o Sr. Pru
dente de Moraes, naquelle momeuto, esse 
nome era. capaz de servir de bandeira. a. pro
nunciamentos militares e arruaças nesta. ca.~ 
pita i. 

O sa. FaE:oEn.xco BC'RGEs-Não apoiado. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:47 +Página 3 de 27 

3!)2 

O SR. Buto.xu nE ANOR,\DA-V. Ex. nfio 
IDC OUI'Íll. 

O SR. l<'ru,;llERico BoRGEs-Tanto ouvi que 
dei o aJ:)ute. 

0 SR. Bm::'\o DE ANDRADA-Então O lU7o 
apai:tdo não tem ra:z.ão. 

Assim procedi, Sr. Pi'esideute, porque 
acreditava que, emprestando S. Ex. o seu 
nome á opposição at·dente, iwlividual, mo· 
vida contra o Dr. Pru.1ente de Mol'aGs. po·lia 
da.r-se a hypothese desse nome de chefe re
publicano pre,;tigioso vir a servir do b.•n
deira a pronunciamentos militares. 
~ão foi incondiciml~tl, no emtanto, o meu 

a.poio, :porque divergi desse govemo varias 
vezes. 

E eu puder ia, Sr. Presidente, appellar para 
. o testemunho, não dos meus correli:;ion(l.
rios, mas para o dos meus adversarios <1a
quella occasião, () estou certo de que es;:e 
testemunho me seria fa.voravel. 

O SR. NILO PEÇAr>;H.\-Apoiado. 

0 SJL Bt"ENO DE ANDRADA-Assim, não dei 
apoio incondicional áquelle governo, como 
tambem não prr~sto apoio incondicional ao 
aetua.l, e disto sabe o maior responsavel 
desse Governo, que é o Sr. Campos Salles . 

Divergi desse governo varias vezes. 
Não ha. muito votei oontt•a o projecto go

vernamental de l'eorganização da policia 
desta. cidade. porque nelle divisei medid,,s 
que podiam íol"'nar a indigenc:ia um crime. 

Mais ainda. 
Divergi, Sr. Presidente, do proprio Go

verno em algrms pedidos. de credito~ para 
gastos que, julgo, podem· ser dispensaveis, 
sinão de vez, ao menos actualment!!. 

Pergunto agora: quem apoia, divergindo, 
quando quer, quando deve divergir; quem 
apoia, em suas linhas geraes, Qrtem a.poia. um 
governo, quando esse governo está. e;u lJerigo 
de succurnl>ir, deante de numerosa, unida e 
intelligente opposição política e sob o peso de 
perigos militares •• , 

0 SR. FREDERICO BORGES - Não h a via tal 
perigo, 

0 SR., BUENO DE ANDR.A.D.o\.-.,. de succumbir 
em um pronunciamento desta natureza; quem 
apoia um governo, qua!lrio quer, e quando 
quer o re•iste, para. evitar que o Governo 
commetta esta. ou aquella injustiça e se oppõ'l 
com o seu voto e com a sua palavra. a que 
esta. injustiça se verifique, como aconteceu 
commigo, no anuo p:1.ssado, na questão ne 
promoções !la. marinha, qr1em f~z tudo isto 
da apoio incondicional? (Pausa prolongad,~.) 

Quem o a.Hirmar; de dr1as uma : on quer 
o.ffender-me, ou não sabe o que quer dizer o 
termo <incondicional.>~ 

Assim. estou segnro de que o Uluoh'e 
che!e republic,\no, o Sr. Fraucisco Giicerio, 
quando s~ lho olrerecar a opportunitlade de 
rever o seu discurso, ou lln. llc cxplic:tr esta 
phrase, cu ha do l'etiro.l a ; porque a ver
dade é que S. Ex. não me f•tra, conhecendo 
o:; fn.ctoo. a iujustir,~a uc s11ppor o meu apoio 
incomlicionul, no sentiuo um tanto depri
mente. 

Não me arrependo de ter dado esta ex
plicação na a.us<'ncia rlo il!ustre paulista, 
porque, aeostumado a. ~ur~tar com S. l':x. 
dtvct•sa.s vcz~s. estando ora eu no Governo, 
ora. S. E:x:. na opposição, ora S. Ex. no Go
verno e eu na opposição, t~nho sempl'e tra
tado ao illustre representante, como S. Ex. 
mor,~ce, como se dig!ta rle me tratar, i~to é, 
com benevo!a. consideraçã:o, pagando assim o 
muito que lhe tributo. 

Tenho dito. (Jll"ito bem.) 

Em seguida, é a.pprovaua a acta da ses::ãc 
antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annnnda.rla a continuação da discussão 
unica r.o projecto n. li7 A, de 1809, com 
parecer sobre emendas ofi'erecid<ts na. 2' dis
cussfio do projecto n. 177, deste anno, que 
estabelece a arrecadação dos impostos de 
consumo. 

O Sl". President.e- Tem a llalu.
vra o Sr. Nilo Peçanh<1. 

O §r. Nilo Peçanha- Sr. Presi
dente, consta-me a.gora. que ha. ainda um 
orad·o!' inscripto contra o projecto, em rela
ção ás emendas offerecidas, _ e, sendo cu o 
relator da. Commissão Especial, ser-me -hia. 
ma.is agrada.vel, seria mais agradavel aos 
impugnadores da medida. e especialmente á 
camara., no sentido de diminuição de tempo, 
que esse or~dor occupa.sse em primeiro logur 
a tribuna. 

Está inscripto, segundo me consta, o nosso 
distiacto collega, o Sr. Tosta, e si S. Ex. 
fallasse em primeiro Jogar, seria isto mais 
conveniente e mais de accordo com a praxe 
esta.l.Jelecida uesto. Casa. 

O Sr. Presiden~e- Acham-se in· 
scriptos os Srs. Augusto Montenegro, ca.s
üano do Nascimento e Tosta. 

O SR. NILO PEÇA.NirA.-E' na melhor ordem 
da dbcuseão. 

O SR. PrEsCOEN'l'E- Tem a. pa.lavra. o Sr. 
Augusto M:ontenegro. (Pausa.) Nã.o está pre- · 
sente. 
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Tem a p nlavl':t o S1·. Cas;i(\llo (10 Nv.sci
mento. (Pausa .) Kào está p rm'.tlnte. 

Tem a P"lavra o S1'. Tos ta. 

O ISJ.•, Tol>ót.a-Sr. Pl'eSi{lente, V. Ex. 
e a. Camara comprehendem quiio profunda 
dove ser a minha convicção, para na ois· 
cussão unica da.s emrmda.s que apresentei á 
consi(ltr:1ção da Camara., as quaes tivera m 
todas parecer coutrn,rio da maioria da Com· 
missilo Especial, vir ainda occupa.t• l.\ tri
buna! 

Oc:lupar a tl•ibun:t pu.t•a que 1 Para obter a 
modificac;<iO du voto da qtmara, em rol.'l.çiio 
ao p<1r ecer do l1onrndo presidente d;\ r.om· 
missão Especial, ou rcómcnt:'! para deseocw~iJ 
de cousciencia, p;l ra em todo tempo ficir 
firmado o InéU prot.c3to C(•ntra :u iniq uidadcs 
que u.credi to conter o projccto, or<t em rlis· 
cus,üo 1 

Nüo ~ei, Sr . Presidente, o q ue, ~ci c q ue 
vou cumprh·, a. iudu uma. voz , o meu dever. 
(P.n.ua.) 
• Níi.o me til'm.:m<rei mnito nPs!a tr il•una ; 
limitar· me hei primei rt1 mento a. faz.~r algU· 
mas considerações sobre diversos topicos 
da representação que a. A~sociação Comruer· 
cial desta Capital clirigi u it c amara dos 
Deplttados contm alguns artigos do pro· 
jecto ; e depois exa.min:l.rei principalrnento 
a emenda. q,ue a honrada Connnissão apre· 
sentou ao art. 3' do projecto, sobre charutos 
nacionaes. 

A Associação Commercial recl<!mou con
tra o art. 25 do projecto. que expõe a 
escripturação geral das casas commorciaes 
à curiosidada dos agentes fisca.es e desvenda 
por aEsim dizer o segredo da escript u ração 
mercantil das casas de negocio. 

Sr. Presidente, ap!'eSentei uma emenda 
ao § 2° llo art . 25,- que está redigido assim: 

« Os fabr icantes das mercadori>\S de que 
trata a presente lei, inclusive as pequenos 
officinas, t erão escripla. especial em livros 
sellados, rubricados e authenticad os DM re
spectivas estações fiscaes, nos quaes registra· 
rão o movimento diario do estabelecimentoe 
o movimento de entrad;~ e sabida d e esto.m
pilhas .» 

A Commissão mandou uma medida a. este 
artigo substituindo as palavrns-registrarão 
o movimento dia;·io da estabeZ~cimento-pelas 
palavras-dia;·io da prcducçcío da fabrica . 
Restringiu um pouco o circulo dentro do 
qual a acção fiscal tem de agir em relação á 
escripturação e fiscalização . 

O § l• estabelece: «Estas livros serão ex
aminados pe los agentes, incumb!dos da ÔSCl'· 
liz~ção todas as vezes que o julguem neces
sariO . l> 

Senado V. UI 

O SR . NILO P EÇANIH-V . Ex- é cont t'a a 
crnec.da do movimento •li•1riu! Si é, estou. tlis- . 
posto a. eoncoeuttr com v . Ex. 

O Sa. Twu- O§ 2' d iz : 

«§ 2 . 0 Quanilo es~Js ltgeutes enc')ntra.rem 
duvidas nos l:mç.1.mento~ da escripta espe~ 
nial, poderão pedir :1 eseripta ge:ral para se 
eselarecerem. No ca.~o que estl\ nii.o lhes seja 
fnculta.da, levarão o fa.cto ao conhecimento 
do chere da estação fiscal competente, para 
que este reqnisíte do juizo compotllnte a 
e.scripta geral d· estabelecimento ,»: 

P<><lr•r,ro pedir c: esc•·ipta geral. A Commis
;iio c•msi•!era facultativo o direito rios agen
tes tlscacs de -pedir a esc r i pt•~ ge1•a.l, mas 
nccre:;cec; t:\. ( LJ l. 

Eis aqui, Sr. Pr~sid.•nte : quando o com. 
mercinnte ou o indu~tri~\1 n:io quizer apre
sentar os li u ns da. escripta geral ao agente 
llsc.:;.l, este podr.rá l'<!prescntaL' ao chefo da. 
estuçi'lo tlse;;l competente c este, por sua vez, 
po:\er iL rcq n i;;i t .. r u!ll exame nos _livros pe
rante o ,iu izo cor.:1petente. Qual o JUizo com~ 
pct cnt<> 'I 

Apresentei umo. emenda concebida .nestes 
termo> : 

cAs duvidas suscitatlaS pelos agentes sobre 
o lançamento da. oscripta especial serão es
clarecidas pelos donos do estabelecimento, 
que para isso podel'ão n. reseutu.r a · escripta 
f$eraL.:. 

O e~ame dos livros passa. a ser, não uma 
arma. de accusacão nas mãos dos 1iscaes con· 
tm os contribu intes, mas um direito de de
fesa para o industrial ou comme1'ciante, que 
é o uuico juiz da conveniencia de. dar - se pu
blicidadeá situação de seus negoe1os . 

A escripta. geral do commer.ciante, mesmo 
o mais honrado e e...~rupuloso, pód.e coc.ter 
se"'redos qu e não devam ser e11:postos à. curio
~idaue de pessoa a.lgum•t , muito menos dos 
ag,~n tes do fisco. . · . . 

Portanto, o commereiante fica sendo o J U12j 
si nã.o houve perigo para os suas transcções 
commerciaes, Qlle apresentarà os livros, si, 
porém, o sigillo fór uma causa indi~pensavel 
para. o bom andamento do~ negoc1os, não o 
fará . 

AComm1ssão Especial,exa.minanoo a m~u~a. 
emenda., com a qual não concor dou, emlttm 
o seguinte :parecer: 

« A Com missão não póde acceitar a. emenda, 
O dis:posi ti v o do projecto acautelando a fisca
lização que cabe ao Poder Execut ivo, fal-o 
sem vexame para o commercio . o fiscal não 
exige 3. escripto. ge~'al ; o f!:;cal pede . Não 
attendido, elle nem assim está. autorizado a 
violencias ; o que o IJrojecto diz então e que 
o tiscalleva o tacto ao conhecimen to do chefe 

50 
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da estnção fiscal, p:1.rn. que este 1·eguisite do 
jv.i;; competente a. escripta geral do e~ta
belecimento. >> 

Eu não compreheudo a força do argu
mento apresentado pelo i\lustre relator da, 
commissão Esper.ial, em relação á minha 
emenrla neste ponto. 

Nioguem ainda cogitou, que eu saiba, em 
pa.iz algum, de dar a agentes do fisco o rl1· 
reito de, arbitraria, e violentamente, desven
dat• o segredo ch\ e~cripta commercial. Em 
toda a párte onde se estabelecc~m excepções 
necessarias ao principio do sigillo da corres
pondencia, não se faz a.ri.Jitrariamente, mas 
em juizo. 

O que se chama, portanto, juri<licamente 
fal1ando, desYend;lr o sigillo da escripta; nã'l 
é conceder li. um indivitluo qualCJUeJ' o poder 
arbitraria de exnminar a escripta, mas o de 
requisitar o exame da escripta peJ"ante a 
juiz. 

Si não forem tomadas certas ca.utel~s como 
aquellas que o codigo estahclece, a vulgari
zação do segredo merc.mtil torna-se inevi
tavel. 

O Codigo Commercial, >:a beo-a. a Camnra, diz. 
no art. 17 que nenhuma autori,:ade, juiz ou 
tribunal, sob pretexto algum, podera ordenar 
o exame da escripturação mercantil para 
averiguar si o ccmmerciante tem ou não bem 
arrumados o.• seus livros. 

O art. 19 estabelece algumas excepçõrs, 
ista e. nos casos de ~uccessão, de liquidação 
de sociedade e verificação de gestão de nego
cios, etc., :podeJ•ão os livros sel' examinados 
no juizo competente. Em relação á successão, 
permitte·se o exame, p0;1'que ~e trata de in
teressados na escripta mercantil, os quaes 
teem por sua vez interesse arn occultar os 
segredos da escripta, e esse intere>se e a 
continuação do que tinha o chefe ou socio da. 
casa fa.lleci do. 

Nas liquida.çõe$ de sociedades commerciaes. 
o socio que exige os livros tem tambem todo 
o empenho em que não se divulguem os se
gredos commerciaes. 

Mas, quando se trata. de agentes do fisco e 
arrecadação de impostos, que interes;;e teem 
os agentes fiscaes em que não se divulgue o 
exume feito? 

Não me alongal.'ei sobre est3 ponto, porque 
no segundo discurso que proferi na discussão 
do projecto expliquei completamente a ma· 
feria, mas vou fazer uma Jl~nderação á Ca· 
mara. 

Desejo que a Commissão Especi~l me es
clareça. sobre este ponto: que necessidade ha, 
para a boa arrecadação dos impostos r.e con
sumo, de !lar aos agentes fitcaes o direito de 
rEquerer perante o juizo o exame da escri
pturação geral ? 

Si o impo;to fosse lançado sobre a produc
ção dtt fab,•ica, si as taxas do consumo fos
sem cobradas em r•'laçã.o a producção da. fa
bl'ica., eu camprehentieri;L esse rigor para 
evitar a. defraudação das r-endas publicas ; 
mas, de;;de que as taxas ele consumo são co· 
bradas ao sahirem ns productos das fabric~.s. 
a. cscripturaQão nada eschtrece a. respeito, 
por11Ue, elll um momento dado, o iutlu~ll'Íul 
póde ter produzido ns. razão de mil e ter dado 
sahirla na razão de quinhentos ou seiscentos 
contos. ' 

A que vem, pois, o exame da. escriptur.t· 
ção do negociante ou industrial, pot• pa.rle do 
fisco ? 

S.t. Presidente, tivemos em 1893 a co
bt'ança do imposto de consumo pelo systema 
do lançamento sobre> a producção nas fabricas; 
então o regulamento ccnsignava a seguinte 
mer1ida, que lerei á Camara dos Deputados. 

Refiro-me 80 decreto n. I.ô·~ô, de 29 de 
setembro de 1896: 

«Art. 12. O calculo (lõJ. producção annual 
para o lançamento assentara no que a fa
brie!a ou deposito tiver produzido no anno 
anterior.» 

A cobrança não era feita por meio Lle es
tampilhas appostas a cada produoto, e sim 
sobre a producção das fabricas, calculando-se 
para o exercício a producção do anno anterior. 
( Contin ú(l a ze,..) 

<< 1. • Si o~ donos ou administra.doreg re 
cusarem os livros para. o exame, si se reco· 
ohecer que são inexactas as informações por 
elles prestadas, procerler-se-ha ao lançamento 
por arbitramento, fazendo-se disso decla
r8ção. » 

Eis aqui, Sr. Preshlente, qnan,lo o imposto 
era cobrado por lançamento nas fabr:cas, não 
se julgava necessa.rio examinar a escriptu
ração geral; tomava-se pat·a base a producção 
do anno :mterior, e, quando havia duvidas e 
o industrial recusava-se a apresentar a es
a['ipta, o lançador recorria aos meios de 
prova. conhecidos' arbitrava a prorlucção, 
fundando-se em presumpções. Calculava-se 
conforme os machinismos da fabrica, o nu• 
merode opernrios, etc. 

Não vejo razã.o para a Commissão não ac
ceitar a emenda que apresentei, respeitado 
o sigillo mercantil, i~to é, a emenda que tit·a. 
ao agente fiscal a faculdade de examinar a 
escripta geral como um meio de fi;;calizaç,~o. 
transformando-a. em arma de defesa, em 
favor do commerciante, que é o unico juiz 
da situação do seu neg0cio e da :possibilidade 
de não ser desvendado o segredo das suas 
transacções, sem inconveniente :ps.ra sua 
honra. 

Sr. Presidente, ha nEste p1•ojecto um outro 
artigo, para o qual a A~sociação Commercial 
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pede a a.ttenção e a justiça da Camara dos 1 Agora, Sr. P t•esidente, vou chamar, a 
Deputados : é o art . 29 que, tratando !las at- nttcn~;ão d:~. Cama.ra para. a emenda que 
tribuições dos agentes tiscnes, estabelece que ú. ultima hora , apresentou a maioria. da. 
o agente fiscal e competente para velar pela. Commiss:"lo sabre as taxas relativas aos 
completa. execução desta lei e do regula· cho.rutos . 
m anto, visitando com frequeneia as fa.brica.s Si o. Constituição, no art . 72 e em u m dos 
e casas commerciues, examinando, quando seus paragrapbos, não garantisse a ltberdade 
julgar conveniente, as dependencias desses industrial, eu <!iria. que, n:l. emenda sobre 
estabelecimentos, armarias, caixa.~ ou moveis charutos e ontras disposiçõ~s do projeoto, a 
que encontrar. Commis~ão havia la.nçado propositalmente o~ 

Os nobres Deputados comprehendem que a licerces do futuro mo.oopolio da. industría 
as fabricas não são t odas de pr imeira ordem, do fumo . 
ha algumas de terc;:ira ou quarta. o rdem, Com effeito, Sr. Presiden te. a Commissiío, 
onde a faruilia. tio iullustrial resille em !lepen- uo projecto que ora se discute, deu desen
dencias do estabelecimento, as quaes ser>vem- volvimento <to imposto de consumo, creando 
lhe de domicilio. algumas taxas novas , como as relativas ás 

Pois bem ; o domicilio <10 cidadão e decla· indt1Strias de cba.péfls e de tecidos de algodão 
rado inviola.ve l pelo ar t . 72 da. Constituição; c Jií., rnantenrlo as taxas j :\ votadas pelo Cou
a.hi só ó permittida. a entrada com o ccnsen- gresso na lei da receita. actual. 
timento do dono, salvo quando de dentro da Porém, a Commissão Especial abriu uma 
casa se pede soccor ro, como no caso de um cxcepçã.o odiosa para a industria de cbarutos. 
crime ou de desastre e á noite nos casos O anno pa.ssa.do demonstrei aqui, e consta 
previsto;s pela. lei e com as formaliua.lles do meu voto em separado, que a elev::lç!to do 
legaes. imposto sollre charutos foi, em relação aos 

A Constituição só permitte a 13ntrada. nos caros, de 150 •;., e em relação aos baratos, 
casos especificados na lei. de 1.5'30 °/o· 

Ora, esta lei estabelecendo novos casos é Pois bem ; a Commis;;ão ainda propõe, na. 
perreitameote constitucional, dirá a Com- emenda apresentada á ultima hora, que se 
missão. . eleve o imposto, sobre charut os caros a ma.1s 

Mas h<t na Constituição uma outra condi· 400 •J., e sobre os charutos ba.mtos a mais 
ção importante: entrar nos casos da lei, me- 100 •;., sobre o imposto <~ugmentado o anno 
diante as formalidades que a mesma lei esta.· passado. 
belece. E' assim, Sr. Presidente, que. a o p1SS'l 

Pergunto: quaes as for malidades cuja ob- que a lei do orçamento actual estabelece d~as 
servancia póde autorizar o o.gente a pene- b :xns, a de 8 réis pn.ra. char1üos de preço m 
trar no domicilio do cidadão, no caso de ser fet'ior a SO;i;, P. de 20 r éi$. para cha.rut?s _51e 
umadependenc\a da. fa.b:•ica '? preço superior a 80$o milheiro, a commJssao, 

Elle póde penetrar, durante o dia e du · na emenda que apresentou, á ultima hora, 
raute a noute e varejar ar·rnarios, gavetas, e3tabelece o seguinte: par J. os charntos de 
caixas, emfim tudo quanto encontrar dentro custo ate 40$, 8 r~ ·s; para os charutos de 
do domicílio, arbitrariamente, sem forma.li- preço de 40.) até 200$. 20 réis, e para os de 
lidades, segundo o art. 32 do projecto_ preço super·ior a 2';0$, 100 reis! 

Estâ o agente fiscal armado com o ar bítrio Ainda outra consiileraçã.o. . 
de -violar o az.ylo •lo cidadão, com desrespeito A lei orçamental' ia vigente, e bem a.s~tm 
do art. 72 da Constit uição. todas as leis anteriores, decretaram um 1m· 

Estes são os pontos principaes tla. r .;clama· posto especial de 100 réis para os charutos 
ção da Associa~;ão Commercial. Dei;x:o de en· estrangeiros . 
trar no exame rte outros pontos, não ten•lo Entretanto, agora a Commissão eleva a 
havido emendas sol.rre e!les, porque na 3• db· taxa dos charutos nacionaes sup!'riores a. 100 · 
cus; â.o poder- se-Ita estabelecer mais largo réis, equipara.nclo-os ao;; estf<10geiros, que 
debate sobre a ma teria. não são especialmente t ributados . 

A h~nr~àa con;missão Especi~I, em. seu 0 SR. Er,t ;~.s F;~.us~o _Mas tem 0 imposto 
parecer, d1z que, tantp quanto fo1 J?-)SSiv~_l. de importação de '='20 réis além dos 15 •f em 
attendcu ás reclama.çoes do cowmerc10. Nao ourv w ' ' 

duvido que tenha a.ttendit!o a. algumas · 
reclamações a.presentadas singularme nte por O Sa. TosTA - Mas isto já existia nos an-
commercíantes, mas qU<I nto à reclamação nos anteriores . 
offieial do commereio, quanto ás l'ecl ama.çoes Sr. Pre~lidente, o honrado Ministt'O darFa.
constantes da represi!ntação que a Associação zenda., na intrcducção do seu r elatoio, la:;; 
Commereial, em nome da. class::~ , o:tfet•eceu á uma differcnça eutt·e indu !trias artificiaes e 
sua apreciação. é fóra de dllvida que a Com· industrias·naturai.'S e rura.es, considerando 
missão não as tomou em consideraÇt\o. artificiaes todas a.quellns que, tendo ou não a 
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ma teria pl'ima nc paiz, não podem se susten
tar s!não com gran(le S;\crificio para o con
tribuin te e com grande custo de producção ; 
S. Ex:. se manifesta contrario ás industrias 
artiftcLtes, manifestando-se nworave! as in· 
dustrias naturaes ou reaes . 

Ora., pergunto á. Càma.ra: porventura, a 
intlustria de prepar:tdos de fumo :póde ser 
conside:-ada uma industria artificial f 

Não ; si ha industri<\ n:ttural , si ha. inrlus
tria real, neste pa.iz, é certamente a de pr·e
pa.rados de fumo. 

Logo, a emenda que tem por fim favorecer 
os cllatutos estrangeiros contra O$ nacio
naes, essa. emenda. "'"<'~e contra.riar a opinião 
do honrado Sr. ll1i nist:·o da Fa.~enda.. 

O Sa. F.LIAS FA"DSTo-0 charuto estran
geiro pagará 400 r~is, ao passo que o outro 
pagar11 100 niis. 

O Sa. TOSTA;:-Pois bem, antigamente pa· 
gava-se 500 re1s e agora 5e reduz o impo:;to, 
o que quer dizer que a Commissão ])rotegc o 
estmrigeiro contra o nacional. 

O Sa. ELtAS F.\US'!'o-Ha o imposto adua
neiro a.ugmenhdo pela taxa em ouro. 

0 S'R.. TOSTA-SI'. Presi,Jente, espero que a 
Commissão Especial i\ttent~erâ de algum modo 
ãs reciamaçõcs que estou fazenllo e apro
veito a occasião para s:1lieutar bem que a 
minha opinião não é de nenhum modo uma 
opinião p:trticularista ; não t!-a.to de inter
esses deste ou daquei!Cl Estado. 

E quereis saber porque '? Essa taxa de 100 
réis va.e prejudicar á industrt:• de pre parados 
de fumo no Rio Granrle do Sul. 

Por tanto, q_uem devia esta1', ne;;ta tribuna 
impugnando a emenda, era a honradO: 
depu~a.ção desse ~r~spero Estado, a cuja ia
dustrla vae prmctp;; lmentc prejudicar a 
emenda a.p!·esentâ.da pela illustra.da Com
missão . 

0 S.a. ADALBERT0 GU!MAttÃ.Es-Apoiado . 

O S.a. TOSTA-Assim como quando se tra
t ou do fumo desfia do, desta t ribuna, appellei 
para. a honrada dE='pUtação mineira,e decla.rúi 
que o imposto prejudicava principalmente a 
lavoura naquelle Estado, e conseguintemeote 
cabia aos m ineiros impedir o seu aniquiln
mento ;_ ag~ra. t ambem f<Lço um a.ppello á 
deputaçao r w-grandense em fa.vor da impor 
tante fabrica que existe em seu Estado, á 
qual principalmente prejudicara a· taxa de 
100 l'éis. 

tado de Santa Catharina, onde desapparec:1ria 
a. indn~b·i •L de charutos e aos pequencs f•\· 
brica.ntes, isto é, as famílias pobres que vivem 
do fabrico de charutos baratos. 

Nestas condições, não posso concordar com 
isto, visto que não sou a.qui defensor deste 
ou daquelle Estado, sou defensor da i.ndustrie. 
naciona l dos prepa.ra\!Os de fumo. 

O meu voto em separado, apdzar d.:J j:i. ter 
a Camar a rejeitãdo a minba emenda, que 
ma-ndava reduzir o imposto sobre fumo des
fiado de 40 pa.ra 25 réis, contém um,t parte 
consagraM .. QUasi exclu~ivamentc ã. defeôa da 
lavoura do rumo no r;sta.do de Minas. 

Os honrados Deputados por Minas, os 
Sril . :llfredo P into, Antero Botelho e Veiga 
apresentaram uma nova emcnl\a retluzindo 
de 40 ).!ara 20 réis, pela qual votarei. 

Darei par<Lbens á Cam at'a., ao yaiz, si o 
exaggero das taxas mantido na. lei especial, 
não rn·ejudicar a. lavoura na.q_uelle e em 
outros Estados . 

E' posstvel que a renda do imposto n.u
gment.e no anno vindouro, mas a. diminuição 
('.a producção ha. de se fazer sentir nece.ss!'.r ia
mente. Então é que se ha ue r econhecer que, 
pa-ra. se t.orn~r productí \·a uma fonte de 
rendas, não se deve exa.ggeral' os impostos., 
deve-se estabelecer taxas brandas, exercendo 
maior rigor na fiscali1.ação. . 

Já. demonstrei, no meu voto em --separado, 
que, iOiu!iodo a média da eleva.~.ão das 
taxas sobre o fumo. os impostos foram au
g-mentados de 500 •;.,. E, como no 1• semestre 
anno passado o imposto rendeu a quantie. de 
!.615 :000$, mais ou menos, devia ter pro
duzido no 1• semestro dest e anno mais de 
8.000:000$ ; no emtanto atungíu a. 3.000:000$, 
- logo, o impost.o é muito defraur:lado. 

A consequencia disto é que aquelles que 
são honestos, os ínch;st riaes pr_obos, os ho
mens escrupulosoo iica.m sobrecarregados e 
vão pagar m;-..is do que paga-vam, e os de
fraudadores da renda, os pouco escrupulosos 
continuarão a. eximir-se do imposto, ficando 
em condições vantajosa.s. 

0 · SR. ADALBERTO GU!MAR.áES- Quanto 
mo.is alto o imposto, mais elles se eximem. 

o SR . TosT."-- Quanto mais alto fõr o im
post~, tanto mais se eximirão e se desen
volverá a. fraude; em pr~jaizo do commercio 
honesto e do fisco. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA --:- E m relaçã? 
ao fumo este fo.cto se deu mesmo com as taxas 
muito b•üxas. 

:or O?-tro lado, o .Di '"~ do Cong;_-e~so pu
blica hoJe uma tolegramme. dos taort!la.nle!! 
do meu Esta.(lo, pedindo a taxaminima de 20 O Sa. Tosu.-Sr. Presidente, um~ outra 
réis. . . consideraç~âo , pela qual se v é que esta taxa. 

Sr. Pres:dente, 1sto poderia interessar, no Ide 100 réis póde trazer a morte ou o aniqui
meu Es tado, aos. fab~1cantes mais impor· lamento d;\ mdustria do Rio Grande do Sul, 
tantes, mas preJud1cana g randemente o Es- é a. seguinte: . 
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O cambio está <<d ualmente o. 7 e tanto ; o 
pla!lo financeiro ilo Governo, cuja. execução 
tantos sn.crificíos exige do coutr:iuuiute, tem 
por fim o que~ 

Melhorar as finanças, elevar o caml:!!o 
nestes tres ou quatro annos, e todos os con· 
tríbuintes esperam vel-o subir em breve a 
13 ou 14. 

Mas, corno a lei que -vamos -vota.r 6 uma 
lei permar:entc, não e mcdiftcavel annual
mente, como a lei do Orçamento da Receita, 
nós chegamos a. esta conclusão : á medida 
que o cambio fôr subindo, o negocio da im
portação dos charutos estrangeiros ira se 
tornando f,wora.vel para. os negociantos i m
port(ldores. 

Portanto, quando o cambio chegar a. 12 ou 
a. 14, os charutos estrang(>iros entrarão em 
concurrenci:J. vantajosa com os charutos .do 
Rio Grande do Sul. Assim,quando se a.tt ingir 
:to fim llesejado pelo Gov.;ruo. que é a ele~ 
vaçuo do cam bio, ter-se-h~. a niouiln.do uma 
industria importante em um oo:i mu!s pro
speras Estados da R~publica. (Ptwsa.) 

Sr. Presidente, eu penso que todos os ciàa
dãos patriotas de-vem fechar os olhos a certos 
sacrificios, a bem da Patria, a bem do couve~ 
nio financeiro, que com t anto esforço o hon
rado Presidente da Republica procura tornar 
uma rea.li•la.de. 

a cabeça da industria nacional, matando-a de 
vez. (:liuito liem; muito bem .) 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
Augusto Moutenegro, Enéas Martins, Ser· 
zed~llo Cor~a., Henrique Valladares, Thomaz 
Acctoly, Jose Aveli.no, I!cleConso Lima, João 
Lor:es, I-~elvecio Monte, Fra.ncieco Gurgel, 
J?se Mar1~no, Herculano Rttndeira, João Vi· 
ezra_, Peret_ra de Lyr!!:, Malaquias Gonçalves, 
Baroosa L1 mo., Martins Junior, Corne lio da. 
Fonseca, Mot•eim Alves, Geminiano Brazil 
Neiva., Castro Rebello, Paula' Guimarães' 
Rodrigues Lima, Marcolino Mom-a, Galdlno 
Loreto, Joroaymo Monteiro, Jose Murtinllo 
Oscar GO!loy, Irineu Macharlo, Alcindo Guana: 
ba~t\, Sâ. Freire, Belisario de Sour.a, Alves de 
Br1to, Leonel Loroti , Et•ur:s to B1-azi!io, Ran
gel Pestanr., Mayt·ink, C:1logeras, Almeida 
Gomes, Gonçalves Ramo~. Francisco Veiga., 
Alfredo Pinto,. Lamounier God•JCredo, Cuper· 
tmo de SJque1ra, Lui1. F/acque1·, Lucas de 
Barros, Francisco G!icc1•io. Ovidio Abrantes 
All'"es de G;lstro, Luiz A~oll•ho, Caracciolo: 
Mello Rego, Brazilio dn. Lu?., Lauro Muller 
Guilloz:!:>.,. Victor·ino Montoil·o, Rivad~wia Cor: 
rêa e Ploto da Rocha. 

Continua a discus>iio unica do projecto 
n . 1'77 A, de 1899, com parecer sobre emendas 
otrerecidas na. 2" di,cussfio do projecto n. 177, 
~1e:;te anno, que estabelece a arrcca.dação llos 
Impostos de consumo. . 

Mas a Camara dos Deputados ou o Con· 
gresso Nacional deve t ambem ser Justo e 
equitativo para com as classes rontribuintes, 
por que não ê com medidas draconianas e Ve· O Sr. P•·esidente-Tem a palavra. 
xatorias quo a ftscalização h~. de se exercer o Sr. Frllncisco Olicerio . 
mell10r e que a renda do imposto IHI. de 
a ugl}lentar. . O S r . Frnn(!isco G licerio 

Nao ; ? que êue_cessarJO e que os agentes · (pa.m uma explicação pesso •l}- Occupo a. tri
fi_scaes Sl'J!lm escollud<;s entro os homens se- buoa, St·. Presidente, pnra. acudir ao appello 
r1os e l.10n~stos, cn.pazes de bem desempenhar do nobre Deputado por S. Paulo, meu amigo, 
ess:J. runeçao. - . . que ha pouco se rofl!riu á. discussão tra-vada 

Pa.ra. q!tc 1_sto aconteça, e m1ster que S~JtJ?i na sessão de hontcm entre mim e s. Ex. 
bem r etnbutdos, porque:!, sendo. ~1a.l retr1bm- Realmente, revendo ngora 0 discurso im· 
tl~'l, ~~~soa ~~~ c_erta re,;p~;tsablh~ade _?!oral presso no Dim·io do Co»[Jrc.~so. yerifico que 
IMO ~e prc~wm a. ser tls•,a.l dos wlpo.,ws do as notas da tachygrarJhta trahtram o meu 
consu~o- pensamento, ntkibuindo -me a palavra- in· 

9ops1dero a. emenda a.presen~'tda._ pels. C?om- condicional-que eu, pelo menos, não tenho 
~1ssa.o Espemal como uma verdaàelr!"- gu1lh?· mcmoria de ter proferido. 
tm~. armad~ S?bre a cabeça ~a mdustm. Minha iuteJJção era e é a seguinte: - J.a
naCJonal, prmc1palmente no Rto Grande do mentllr qU~) o nobre Deput:ldo, cuja colla.bo
Sul. ração activa e intelligente ~empre respei~i 

Eu sei qne a Camara esta em perfeita har· e aprecie~, P!estigia.ndo as instituições com 
monia. com o illustrado Sr. Prestdente daRe· sua fiscnl.lzncao CO.:itllma, se subtrahisse ~ 
pulllica ; e como S. Ex. é quem tem n res· a essa., talvez l evado por conveniencias de 
ponsabilída.cle da administração, da sorte da partido, convenienci.~ s que a.ttiogem a S. E.x. 
Republica. no presente momento, ê principal- .como a. todos nós. 
mente não aos meus honrados collegas da S. Ex., no correr do seu discurso, pela 
Ca.mara. mas liO eminente Chefe do Estntlo noticia que o.cal.!o de ter, referiu-se a. diyer
que eu me dirijo e peço a. s. .Ex:., sinãojos- gencias que nos separam, por motiv-os que se 
tiça, cquidade, ao menos um pouco de coro- fili(lm á rebel!ião militar que e~plodiu na. 
pa.ixi:i.o, p<u-aque~g\lilhotinn. não caia sobro Escol'' da Pt•aia Vermelha, em 1307. 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 15:47 ~ Página 9 de 27 

·· .. ~...;~~.-.. -~: . 

A NNAES Dã CAM:\RA 

O Sn.. BuEKO DE ANDRAD . .._- Vou explicar 
o meu pe113amento. Na. occasiã.C' eu di!l.!e r1ue 
um dos receios que tinlH1. era flUe fizessem 
do nome prestigioso de V. Ex. bandeira. de 
f]_naiiJ.uer pronunciamento ou revolto. de 
ruas. 

Creio que os collegas que esta.va.m p re· 
sente:; ouviram assim . 

O SR. Fn.EnERico RoRGES-Entendi de modo 
diverso, tanto que aparteei a V. Ex. 

Entendendo que V. Ex . a mrmava que o 
nome prestigiado uo S1· . general Glicerio 
tinha prestigiado o movimento militar, pro· 
testei contra. isso. 

0 SR. BUE~O DE ANDRADA- E respondi 
que o- não ap:liado- Lle V. Ex. não ti nha 
razão de ser, porrtue en nüo havia affirmado 
isso e repeti a phrase que provocou o 
a. parte. 

0 SR. FRA~CISCO GLICRRto-0 nobre Depu· 
tado f9z·me a justi<;a do suppor que, em 
hypothese alguma. eu daria a mi uha respon
sabilidade para um movimento militar qual
quer . 

E aproveito o ensejo que se me depara 
para esclaracer esse caso. 

Estive ~empre ao lado do Governo nessa 
emergencia. Procurei o Ministro da Guerra, 
meu mallograr!o amigo, o marechal Bitten
court, e o 1\z <t pedido dos Srs. B~rnardioo 
de campos e Rolirigues A!>•<:s, afim de que 
a repressão se effectuasse devidamente, po
rem sem estrepito, afim de que not icias a lar
mantes não levassem para o estr,mgeiro 
elementos de especulação coutm o nosso 
credito. 

Jlião encontrando em sua. residencia o Mi· 
nistro da Guerra, deixei-lhe uma carta 
nesse sentido, e voltei a almoçar com o Mi· 
n istro da Fazenda. 

Prevend.o que alguma cousa se desse, por 
taes motivos, em qualquer das casas do Con· 
gresso, entendi-me coro o Dr. Bernardino de 
Campos, e. reunidos nós ambJs ao Senador 
Pinheiro Mncbado, na r esidencia deste , as
sentamos na conducta que eu d~via seguir na 
Camara, si algum i ocidente surgisse. 

Assim, pois, a r esposta que dei á moção 
a.pr~sentada pelo nobre Deputado pela Bt~hia 
foi concertada, em tOdos os seus termos, entre 
mim e os Srs. Bernardino de Campos e Pi· 
nheiro Machado. 

Creio que a. minha prndencia. não podia 
escolher melhor consel lleiro do que aquelle 
que, ás eleva.das qualidades pessoaes, reunia 
a. de ser ministro e amigo devotado do Pre· 
sidente da Republica. 

Aproveitei este, como provavelmente apro· 
veitarei outros ensejos, para ir de vagar 
dando a lgumas explicaÇOes de minha con
ducta parlamentar, porque suspeito que não 

voltarei mais a oxupll' a m inha cadeira na 
representação nacional . 

Q11anto ao nobre Depulacl.o por s. Paulo, o 
Sr. Bueno do Andrada, levo de S. Ex . as 
mesmtts impressões que veem do passs.do, 
nessa j á longa vida, em que sempre admirei 
o seu talento, a sua altivez, e sobretudo a sua 
corajosa e inteltigente coopemção política. 

Levo de S. Ex., como levo de todos os 
nossos companheiros da representação pau
list-a, na r.amara e no Senado, as mais gratas 
e sinceras recorda.çõjS . 

Contimia a discussão uoiaa. do projccto 
n. 177 A, de 1899, com parecer sobre ernend:1s 
offerecidas na 2' discussfio do projecto n. 177, 
deste anno, que estabelece a a rrecadação dos 
imp()stos. 

O St•. Prcl!lidonte-Tcm a palavra 
o Sr . Nilo Peçanha .. 

O St•, Nilo Pe\~nnha, I'elator do 
projecto em debate, dev~ declarar quejá.mais 
pretendeu par:~. a Com missão Especial o privi
legio d<1 omn!sciencia ou preroga.tiva. da in· 
fa.llibilidade . 

Julgou sempre que divergencias ue deta
lhe e de fórma no processo da anecadaçií.o 
dos impostos de consumo surgiriam neste 
recinto . 

O nobre Deputado por S. Paulo, porem, o 
Sr. Francisco Glicerio, insurgiu-se contra a 
idéa capital que o pr ojecto encerra, e que não 
e sinão a. expr. ssão da. política financeira do 
Governo. (Mt<itos apoiados.) 

Não comprehende, e m que pese ao patrio
t ismo de s. Ex ., que com lamentações e pro· 
cessos cstereis S·J queira sahir da. situação 
a que infelizmente fomos conduzidos, sit ua
ção que e o produ c to de err os e de aventuras 
de todos os que t eem partilhado da r-~sponsa· 
bilidade dos negocios publicas. (M-uito bem.) 

De S. Ex., muito menos, podia esperar 
um movimento de opposlção ás medidas em 
exame. 

Elias, sa.be a C.\mara., nã.o corrigem actos 
de dissipação e de prodigalidade do Governo 
presente, aliás excepcional por conducta op· 
posta; eHas devem jungir, em um mesmo 
compromisso de honra. todos os que tiverem 
uma par.:ella de autoridade do governo do 
paiz ou na. direcção do parlamento, (Apoia· 
dos ; ?t<ío apoiadns . ) 

Não apura esta ou aquella Cllmplicidade, 
este ou aquelle desa~tre, na série dos go· 
verno:; mooarchicos ou republicanos que 
superin tender;1m finanç.~s; o que se seu te 
hoje, estudando a. fii'meza e o.. orientaçi:io com 
que age o Sr. Campos Salles, é que- ja nã.o é 
a. política do Accaso, o geneml de Turenne, a 
poli ti~a do dia. 
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O quo se corrige é a fórmula. do,; governos 
de. outrora, fórmula que infelizmente dími.· 
nuiU a estatura dos n<Jssos maiores esta•lis· 
tns, e que ~e l'esumir. nesta phrasc: Pa"ar 
as nossa.s di vi. las com os empre.stimos qlle Üós 
fazíamos! (Muito bem .) 

Deve dizer, entretr1nto, á Ca.mara que o 
projecto em questão não e uma sorpresa n em 
u ma <'ggravflção á capacidade tribut>~ria do 
pai:.<:. Urge que aqui mantenhamos a exploração 
que se lú lôra. do parla;:nento, e de que o 
projecto crêa uma. taxação oppressiva para o 
commercio e p.ua asp-,pula~s da Republica. 

O nobre e e minente Deputado por S. Pau lo, 
ecbo por um instante desse pl'otesto e <leste 
lamento, ha de convir: o p1•ojecto, consoli
da ndo disposições rle lcí de orçamento do 
aono pa.ss\\do, o que cstabe!ecP.u as taxas do 
consumo, nii.o a:s aggravou ! Os dOU'l unico!.l 
productos llgoru tributa.tlO:;, a que sii.o cha· 
1>éos e tecidos, toem as taxas que os propr ios 
th.brican tcs t•fforecora.rn ! (Apoicrdus . Jliuito 
lumt.) 

Exami ne a Cn.mara! Ao envez da palavras, 
vamos (toS :llg:1rismos. A tr1butação dos phos· 
pboros hoje não é, porventura, a <!e bontem? 
Que se desça:~ todos detalhe~ : As taxas sobre 
ca.lça,lo em todas as suas moda !idades, e 
crcad~ts n:1 lei de 3! de dezembro de 1898, não 
~ão repro:luzirlas fielmente na lei em debate? 

Que SG examinem e se confrontem as taxas 
sobre vinagre, sobre cons~1·vas de carnes, 
de peixes, doces, fructa.s, legumes, sobra 
cnrt:•s tle jognr, sobre fumo, - e desatla 
os impugnadores da meuida a que de
monstrem, onde a Commi$~ão e o Governo 
exaggeraram o sacrificio que o povo e o com· 
mereio devem neste momento a.o Thesouro 
Publico ! (.4poiados ; n<ío llpoia(tos.) 

Póde adiantar aos sous i li ustres coll~gas 
que si a Commi!;;ã.o modificou algumas vezes 
o. legislação existente, não foi p~ra garrotea.r 
o commercio ou infligir maior grav'\me ao 
contribuinte, ao contr, rio, quando a Com· 
mis~ão modificou os artigos da lei vigente, foi 
no intuito de transigir com as mais just as 
reclamaçães da praça desta Capital. ( Muito 
õem. ) · 

Appelht p!!.ra a lealdarle do pl'oprio com· 
mercio. Não foi obedecendo a suggestão sua, 
porventura , que a Commi.ssão,de accorclo com 
o Governo, emenrl.ou o art. 30 ela lei em de· 
b<lte ? 

Não !oi ainda. accedendo ã. reclamação de 
commerciante3 que a Commissão, sempre ao 
lado do Governo, emeu·!on os :'rts.30 e 31 rla 
ld~ Não foi ainda po1· impiraçiio su:>,que el!a 
emendou, no interesse do contribu inte, o 
art. 4~~ (Muito vem . ) Serviu ou n ilo a Com
mi!>l!ão, ao commercio lançando a impor· 
tnn te sub-emenda do art. 4:' ~ (Apoiados.) 

No primeiro caso n. Commbsão rlef•· n:leu 
um principio <lo líberdado in(iividuo.!, garan
tido em todos os co,li!.!oa ad~autados do mun· 
do; no segundo, impediu o vexame e a ana.r· 
chia nas e~tações marítimas e tluviacs daRe
publica. ao período elo embarque das merca
dol'ías; no terceiro caso acautelou usos do 
commercio, as operações de venda á vist:t e 
n prazo para o interior, guardando sigillo 
merccmtil, na expressão i ndustria nacional; 
no q uarto caso, finalmente, niío confundiu o 
empregado viajante, para o e1l'e:to do regls· 
tro, coin o mercador- ambulante, tio texto lít· 
t eral do projecto, o que ainrla. foi uma con
quista. do commerdo importador do paiz. 
(Mui lo õem .) 

Não é só. Atteudemos ta.mbem á critica da. 
Camara, quando acceit:i.mos muitas das refle· 
:zõas e da.3 restric~es do Sr. Coelho Cintra, 
do Sr. Tosta, do Sr. Vic torino Mon teiro, do 
St·. Raul Barroso, do Sr. Oscar Godoy, do Sr. 
Henrique Vaz. (Apoiados.) 

Onde, pois, a in tolera.ncia ~ 
E' certo que a. Commissio não pôde atten· 

der âs emendas do il[u,tJ'ado Sr. Luiz Adol• 
pho. S. Ex. ainda agora, em um projecto 
estranho ás ma.chinações de partíúo, recorda. 
implicitamente em aparte o seu caso d& 
Matto Grosso .. . (.Riso.) s. Ex. lemur.Hbo 
um phy;;iologo al!emão, o Sr. Ca.mper. O sa.
bio estudou dut'ante tau to tempo, a osteolo
gia de todos os monstros marinhos, que ao 
tim de algum tempo, a moça mais bella., lhe 
parecia ... um peixe agnlba .•. (Riso,) 

Não, senhores! Não ba, como acaba de ver 
a Ca.mara, no projecto em debate, nenhuma. 
sobrecarga de impostos. Ajuize-se lealmente 
a proposito de cada. um dos productos tl'ibu· 
tados. O povo nã.o pa~al'â. um ceitil a mais. 
O que hoje póde parecer-lhe um sacritlcio, é 
aiod:J. menos, que o que delle se ex igia nos 
impostos de importação, antes da tarifa Pl'O· 
teccionista . (Muilo útfm . Nao a.poi1Clos. ) 

Tem examinado uma. a. uma todas as emen
d~s e, antes de sentar-se, deve dizer: o pro· 
jecto em debate corresponde ã. necesidade 
das mais graves M salvação financeira. da. 
Republica. A sua approvação, deve repetil·o, 
vale pJr uma questão fecha da, uo terreno 
ela condança política ! 

(Muito bem, muito bem. O orad~r ê cum-
pr-imeata!lo .) 

Fica a discu3são adiada pela h ora. 
P<lssa-se ã 2" parte da ordem do dia. 

E' annunciada a 3• discussão do projecto 
n. IJO B, de 1399, com o parecer soore 
emendas olferecidas para 3• d iscussão do pro· 
jecto n. 110, do corrente anno, que orça o. 
Receita G~ral da Repu blica p;u·a o exercício 
de 1900. · 
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O~··· Presidente-Tem a palavm 
o Sr. Neira. 

O or;\dor analysn. d~tidamente as operações 
1ie encontro de contas com o Banco 11a Repu
lJ!ic,, c a polilica ue auxilias condemmtnclo·t\ 

O Sr, Neh·a acc,Jita a palavra pela corno prejudicial; mostra que as emissões pela. 
ordem para não ficat privado do dii·eito ele lei tle ltl75 só serviram -para entreter os ban
fa.lla.r. Antes do humilde ora•lor que ora. se cos, e sohretUflo o Banco da Republica, um 
dirige á Ca.mara, está inscripto o setr pl'a5ado Yerdatleiro Minotauro, que tem cust«do mais 
amigo e di:stincto conterraneo, o Sr. Gaieão do que a guerra do Pat•üguay. 
Carvalhal. Mais uma vez codc a. pa.lavm n I Combate o orador aqnelles que querem 
tão dbtincto collep, tanto mais qua.nt.o explicar a baixa do cambio :pelo desíquili
assim terá de discutir à. noute, l10ra em que brio ua balança internaci,)nal, lamentando 
h:1 menos gente o em que feri meno:; ouvido que os estadistas martelem sobre clb. p>tra. 
e, não faz questão de ser muito ou>ido, dará explicar um phenomeno, que tem uma 
entao o seu recado como Deus o ajliflar. explicação mt;ito ditrerente. 

Depois de dissertar longamente sobre ou
trrs assumpto::, ternlina Llizcmdo qne o Sr. 
Campos Sa.\les tem o tkvcr do iniciar uma 
politica lat'ga. e generosa, expurg;ula de 
erros, de hypocrisia3 e ue aHianç!ls hybt•idas. 

O Sr. Galeão Carvaihal começa 
dizendo que tem ac:l!J\mmento em occnpar a 
tribuna, pois s1be que a quasi una.nimído.dc 
Jlarlarnantar, que apoin. o Sr. Presidente da 
R·~publicn, fica tlesct>Llt,.;nte com ~s paln.vras 
do< r<vlor. ~la3 cumpre o seu d.ovcr, que ó 
imperto::o, c impc::to pelo lle:>eJO que tem de 
ccucorrer para a reconstrucção do seu pa.iz. 

Com a ma:s:im(l. corag~m a~sume a respon
sabilidade da sua vosição politica e por is~o 
começa. estranlumdo que o Sl'. Presidente da 
Republica queira intervir nn.s ueliberações 
desta Casa, iniluincio para. que sejam appro· 
vr~das as novas emendas sobre loteri~s. 

Que deve imit:J.l" o exemplo do Marechal 
Fhl'iano, que creou detlieaçiiAS e le.!;OU aos 
se.11s com ptltl'iotas urna naçlio forte e respei
hda. 

l':tt'a isso h3stava que se inspira;se nas pa· 
lavr<IS tle Alfredo de Vigny : o rrue e uma 
gr<\IHle virla 3 Um pensamento da mociU.aJ.e 
realizn.do na idade ma.rlura. (Muito bem.) 

Fica a disr.nssão adiada pela hora. 

O Sr. Serzedello Oorrêa 
Peco a paJavr11. para uma explicaç:ão pes
soal. 

O Sr. Presidente- Tem a. pala- / 
vra o nobre Deputado. /. 

O orador entra em detalhes sobre as lote· 
rins como meios de governo, e salienta, que 
um governo deve subordinar a política á 
mOl'al, e neste terreno está em desaccc•rdo 
com o illustre relator do Orçamento àa Re
ceita., que diz ser licito tirar da lama dü 
jogo e do 11a.ntano das: loterias todo o bene-
1icio que for possível; não concorda com esta O !!!h•. Serzedeno Co~>rêa (para 
theoria c lamenta qu.c o seu nobre collega uma exp~icaç<yo pessaal)-Sr. Presidente, não 
adyogue com ardor a causa das loterias. venho d1scutu o Orçamento da Receita; não 
(Protestos energicos do Sr. & 1·:;e(lello Co1·réa.) venho responder ao nobre Deputado por São 

O orador declara positivam<mte que não Paulo nas accusações formuladas, de um 
tem intenção de morlo algum de marroar 0 lado ás diff.:Jrentes determinações do Orça
nobre Deputado; está discutindo sem paJxõe.s m:;nto, de outro lado, á polit ica patriotica 
uma questão muito grave,quG foi julgada pela perfeitament8 bem orientada, altamente ele~ 
Camara em uma-votação nominal, sendo que vada, seg u\<la em relaçã,o ao cretlito publico 
o Sr. Presidente da Republica empenha-se e a ordem economica da Republica pelo hon
para que a Garoara se r 8 trato do voto de mdo Sr. Campos SaUes. (Apoiados, muito 
hontem; condemna esta acção corruutorn. do bem·) 
Gbefe da Nação, que assim se iuspira. em Aguardarei opportunid::~.de que hei de ter, 
principias eondemnados por todos os bons quando re<:;--onder aos differentes oradores 
republicanos. que se L o àr <:ccupar e que já se occu:param 

o orador entra. na analvsc de outrns rlo Orçamep.l•; da_ Receita, para responder ás 
questõ~s ligadas ao Orçament"o õa Receita, cons:deraçoes 1lo Illustre Deputado por São 
demorando-se no estudo dos conceitos do Paulo. . 
Sr. Augusto Montenegro, quando discutiu a Venha, p_or.:J:n, Sr. Presidente, profunda-
l_ei de resgate e fuod'? de garantia para 0 men~e melmd~a.do. , . 
:papel·moe~a., chegr.ndo a condmão lle que a. O ~:>R. GALEàO CARVALHAL-Sem l'a7.ão. 
ta.xa_camb:n! rJ.:l.oa tem_ que ver com a si-l O Si{. SJ::R<:EDELLO Con.Rf:A - ... profunda
tuaçao econom1.c~ do palz, fundamentando a mente mag-o:tdo, levantar a insinuação que, 
sua argumentaç:<to wm os (}Xempl03 da de alguma sorte, se pód.e dcscobl'ir na re· 
Fl'ança e da Hespan!J(l.. spost11. quu S.Ex. me deu quando o aparteei, 
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com a siucoridade com quo costume sempre Tt'a.vou-se o debate na Ca.ma.rn •lo; ll•pn· 
apartear nesta Casa.,com o calor com que cos· ta.1os, agitara.m-:e os inL~.:re~so~ do la.Jlu a. 
tu mo sempre •leCender• as minhas convicções, h~do, boatos mi8eraveis, c<tlu1unia.-; r idi· 
com o ca.lcr com que costumo defender os culas e infamis;imas tiveram mais ou 
meus pareceres, com o calor com que cos- meuos vulto por ahi afóra., e. sereno, na 
turno sell!pre detender a opiniiio da. maioria, minha. pDsiçi.Lo de relator do Orçamento, 
da. Commtssão de Orçamento, quando, nesta defendi aquillo que t inha sido determinado 
opinião, estão compreheudídas as mínllas pela. maioria. da Commissilo ele Orça.meoto e 
convicções. com o que ha.via. concordmlo. 

O illustre Deputado por S. Paulo, tratando Deu·se a votação nesta Casa., e .fora.m ro-
das que:;tões da.s loterias, em resposta ao.; cosados ~ arts. 8• e 9• por meto de uma. 
apl\rtes que eu havia clado, ante as injustas emenda, que manilava ta.mbem manter o 
accus&.cões. formuladas por S. Ex. contra stotu g:t!o .. _ . . 
uma pretemlida, falsa, impossível intcrven- Con~ec_c10nando a. redacçao ~a le1 da re~e1ta, 
ção iQdebita do Sr. Presidente da Republica sup~r1rn1 os arts .. 8• c g• e nao constgnu que 
nos trabalhos le"'islativos o que não se coutmuava em v1gor o que tlsta.va estab~le
coaduna. COID 0 SeU caractu{• C COOheCÍ!IIeOtO CÍdO, porqU6 me parecia claro qUe l~tO era 
supor!or que tem de SJ.tas responso.bilida.- d ·~ll<ic~sslll'iO. . 
úea e de seus flevere.; , s. r.;x. me di~sera: O oJ·ça1nento f01 deposto na mesa 1h Ca· 
<< Sorprebenrle-me, :~.dmira-!11e o calor com ma.rtt•lut•ante tr~s tlias,_ rot·am npre::entatla.s, 
ljue o nobre Deputado advo"'A osea questão tlur:tntc este pet·•cdo, dtlft)renws emendtlS. 
de l r• terlas.,. 0 ~Clise t umpo, poróm, indo conterenciar 

Calor com que advoga ! ! .. , COI}l o Mil:list~~ da. J.o'aze~d:~, cuj:t ho~m.ue;r,, 
Não suu ad vo"ado nesta. Casa sínão das .:!IIJa. resP,ett.a btlt•l~tle, CUJ~S t·elevuntlS~I!<lO; 

causas que dize~ re~peito aos i~t~re~ses pu· :;~~v19°" '~ Rep?bl!~a \('p·,,ad;·s g~rae~) , a:. f"'~ 
blicos. O meu passado não e de hontr.m; t,t 1~, ,L reco~o~tt uc~~\J c,o sell.c~e~Jrt_o, a m·;:;a 
venho desde a Constituinte, ne8te pa.ir., I.Ja., hc.la~e nacton,,l e>t .. to na con~~·an,caa d':_:c.ws, 
ta.Jhando consta.nt6meote em IH•>l do,; interes- e·~ ,amara e 0 P31.Z todo ~·LO •· ma.1~ c~m
$es gerae~ rln. minha patria (<'poiados gerw:,·); pl~t~ test~u~unhu tl!~,l~, ~:!'po~atlos); U(:) S. Ex. 
nunca. mrnha. palavra. se le vantou ne:;ta k i- ouvt a. se.,tuute decl..Iaçao . 
bnna, nunca minba palavra ouviu-se ne~til. E' preciso t'(>gular e~~a questão de loterias; 
Casa, jã. o&o digo em f;1Vor de um interesse o Go\·eroo precba estabelece<· a. moralirl11.de 
individual, m;~s mesmo do iotere..<se par- uesse serviça; precis<t abolir o jogo do bicho; 
tídario, do interesse dos meus amigos. preci~a. cohibir os aiJusos que se estão dando, 
(Apc.iados .) principalmente na organização de plano; e na. 

Nesta. questão de loterias preciso deixar, ox tensii.o que eatã. t~udo o j o~o; precisa e~ta
de uma. vez para. sempre, perfeitamente bt:lecer ph\nos uniformes e moralizar, pois o 
cta.ra, clara como a neve, explícita, positiva, Sr. Deputado saba perfeitamente bem que na 
terminante, a minua. intervenção . organização de um pl,wo é que vão os lucros 

Sr. Presidente, na lei do Orçamento da fabulosos. . _ 
1 

• • 

Receita, que confeccionei, honrado com a A orgam~cao ce um })!ano quer rhzer: 
confiança da. Camara e honra.l\lo ainda pela dos uma parte dada a _prem10, outra parte d~da. 
membros da. Commissão de Orçb.:nento, que a despezas razoavms. outpa parte datla ao Jm
designar:>.m â. minha. obscuridade 0 eneargo posto c outra parte dada aos lucros do conces
de confeccionar o Orçamento da Receita, no e10nar!o. 
meu projecto, repito, não ba.vin. uma sô pa- o SR. . AUGUSTO S!WE.R.O- Essa prôporção. é 
lavra attinente ás loterias. a m esma em totlos os planos. 

0 Sa. SERZEDELLO CORRÊA-Peço ao nobre 
Deputado que não me illterrompa e respeite a. 
questão pessoal, 

Foi apresentada., porem, no seio da Com
missão uma emenda. relativa a. esse assumpto, 
essa emenda foi debatida, como todos os ou
tros assumptos, estudada eouvenientemeote. 
O meu illustra.do co!lega, Deputado pelo Río O Sa . AuGt:sro SEVERO- E' com t•eiação ao 
Grande do Norte, o Sr.Augusto Severo, pediu plano. 
sobre o assumpto 24 ho1•as de vista., findas as 0 SR.. MoRF..tRA ALVES-Mas elle está. tra-
quaes s. Ex. trouxe a. sua upiuiã.o ao seio da tando do que se passou. 
Commissão, e muitas das ob~ .rvaçõe.> de 
S. Ex. tora.m acolhidas l;ela ma~oria dos seus 
m embros e consignadas . Dab.i o voto de 
S. Ex. no primitivo projecto d:t. lei de 
receita, sem. restri~es a respeito deste 
~s.sumpto, 

Cam~r~ V, YI 

O SR. SER.ZEDELif.) CoRRÊA.- Nestn. questão 
de plano é que vão os abusos ; mas sl a por
centagem dado. aos pmmios é diminuta, a. 
consequencia. natural e que fica um lucro 
fa.buloso ao concessionario ; si a l>Orcenta.gem 

51 



Cânara dos Dept.tados - lm17esso em 2510512015 15 47- Pâgina 13 de 27 

402 ANNAES DA ÓAMAiU. 

ú conveniente, os lucros do concessionario 
ficam reduzidos! 

O Sn. AUGUSTo SEvEno-Sobre isso nada. 
diz a emenda. 

0 SR. SERZEllELT.O CORR~:A-J{l, pedi ao 
nobre Deputado qun não me int~rrompa. 
Tr":tta.-se de uma questão de honra. Já pedi 
que não me drisse apartes e muito menos um 
aparte como esse, diz<mdo que a ememla não 
consigna isso, quando .-.. emenda. o consigna. 
pois da autorização ao Governo para· l'egnlar 
o a.ssumpto do modo que jul~a.r conveniente 
e para. uniformizar todos os planos de lote· 
rias, que deverão t er npp~ovação do Ministro 
e ficar sujeitos a fiscalização do tiscnl do Go
verno. Peço, por conseguinte, ao nobre Depu
tado que nã.o me interrompa. 

O Sa. A uGUSTO SEvBRo-Não darei mais 
apartes a V. Ex. 

0 SR.. SERZEDELLO CoRRÊA-O nobre DepU· 
tado terá. de díscut ir este a.ssumpto e terei 
de sustentar o meu parecer. 

A minha opinião, exarada neste par ecer, 
esta bem clara. e o voto do meu amigo esta 
explicito e detalhado. Nós ambos escrevemos 
:Para ume. camara. intalligente, para uma 
Camara. que estudo. os assumptos, e em uma 
questão como esta, cada um t.erli. opportuni· 
dade, pelo que se disse, pelo que foi escri j•to 
em ambos os pareceres, pelo que se disse 
na tribuna, c&da um de nós tem i! e formar 
o seu juiz. o e votar de accordo com a sua con
viccão. 

Por conseguinte, peço novamente ao nobre 
Deputado que não me interrompa. (Pausa . ) 

Mas, dizia-me o honrado e notavel Sr. Mi
nistro da. Fazenda: «o Gove1·no necessita 
de regular este assumpto sobre taes e taes 
bases; formule a emenda e traga-me pat•n 
ouvir sobre o assumpto o Sr. ?residente d11. 

· Republica.» Formulei a emenda e entregue! 
ao Sr. Ministro da Fazenda, que dias depols 
manrlou-me chamar e me declarou que o Sr. 
Presidente tia l{epublica estava de accordo e 
que, ou eu a apresentasse ou, si ti•·esse es
crupnlos, e!le a. daria a qualquer outro col-
ega :para aprcsental·a. · 

1 Sr. Presidente, relator ilo OrcarnP.nto, 
apoiando a po!itic<:l do Governo, tendo f:Jito 
nestü. Casa obra de collaboração, uão era 
quando se t ratava de um assum.Pto em que 
a calumn!a, a miseria humana, as vergonhas 

. de certa ordem, movidas pelos iuteresses con· 
trariados que assediam a opinião publicu, l e
vantam uns tantos boatos de interesses ín
conressa.veis, que eu, que prézo a mio.ha bo· 
ne8tidade, que tenho um não pequeno passado 
de serviços e sacritlcios (apoiados geraes), que 
me parece merecer o l'espeito da Camara e 
do paiz inteiro (apoiados g6raes), que eu ha.-

via de r ecusar-me ao dever, salvo ai quizesse 
confe~sru· uma fraquez.\ intligna e miseJ.'<.lvel, 
de apt'eseutar s<Jmelhante emenda, e ent4o 
disse ao Sr. Ministro da. Fazenda que éu 
mesmo a apresentaria. 

E!Iectivamenie, Sr. Presidente, :~pre~entei 
á Mesa da. Gamara a emenda., tendo antes, 
porém, a. lealdade de procurar o meu a migo 
Sr. Dr. Augusto Severo, que nesta questão 
tem tomauo o lado opposto, para lhe dizer: 
Meu amigo, está na Mesa uma eu1enda. sobre 
o assumpto tias loterias. 

0 SR. A UGUSTO SEVERO-E' verdade. 

0 SR. S!lRZEDELLO CORaÊA- Lavrei Opa
recer e como no parecei' eu declarava. que 
neste assumpto, refel'ente as loterias, havia 
ouvido a opinião do Governo, não quiz por 
e~crupulo de consciencia., e não para provo
car a intervenção indebita do Sr. Presidente 
da Republicn, par deuer de lealdade, pela con· 
fiança que tenho na honra immo.culada do 
Sr. Presidente da Republica e do Sr. Ministro 
da Fazenda, pela certeza rle que SS. EExs. 
só olham para o bem da Republica , consa. 
grados ao interesse ger<ll, animados do amor 
ao bem, domin<.ldos, guiados sõ e só pelas leis 
da mais escrupu!OSt\ moralidade (apaiados 
geraes, muito bem; :muito bem), não quiz ante 
um Goverllo, de cujo patriotismo a camara 
não duvida, ante o Enn. Sr. Presidente da 
Republica, que é uma garantia, que é a in
carnação dos mais elevados sentimentos 
moraes de nossa patria e de nossa raça, não 
quiz •. , 

0 SR. GALEÃO CA.RVALHAL-Com O mesmo 
patriotismo que qualquer um de nós. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊ.\-Perfeítamente; 
mas no momento actual está revestido do 
ca.rgo de primeiro mu·gistrado ua Nação, e a 
sua responsabilidade, o ssu nome, a. soa per
sonalidade estão co!locados em uma. posição 
mais delicada, e tem um valor milhares de 
vezes maior do que o de qualquer um de 
nus. (Ap·1indos.) 

Dizia: uão Quiz deixar de mostrar o meu 
parecer, mostrando-o,não só ao Sr .Presi•1ente 
da Republica como ao Ministro da. Fazenda., 
e de ambos ouvi a affirmath·a de que esta
vam de accordo com as obser vações e modo 
por que eu tinha encarado a questão. 

Levei ao selo da Commissão de Orçamento 
n emenda, com o parecer e com as demais 
emendas a preaentadas ao OrçamentQ. 

Na occasi~o em que se discutia na. Commís
são, informa.ndo·a eu do occorrido uos termos 
em que estou fazendo {uarios membros da 
Oommissão a !firmam qt~.e isso e 1:erti'1. de) e que 
que por isso tinha. dado parecer contrario á 
emenda. do Sr. Deputado Severo, que dispu· 
nht~. co usa diver:sa, disse S, Ex:.: 
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c Tambem ouvi o Sr. Presidente da Repu
blica. e S. Ex. declarou que ácha.va. boa. a 
minha emenLla.:<.> 

0 SR. SERZEDF.LLO CoP..Rl::A-Mesmo porrrue 
a Ca.rnara conhece o parecer a lá. estão as a.s
sign:lturas e as restricçõ.~s . 

Achei-mo em situo.çiio difficil, porque a pa
Jn,vra de S. Ex. valia no seio du. Commissão 
de Orçamento tanto quanto a. minha. Pedi a 
suspeosão àas deliberações da. Commiss5o so
bre este assumpto e a indicação de outro re· 
presentante da Commissã.o, que não eu, para. 
ouvir no'>'amente a opinião do Governo; ele
pois de um debate, mais ou menos .-egular 
sobre esta proposta, a.ccei to u-se n indicação de 
ouvir o Governo o meu amigo Deputado pelo 
Rio ue Janeiro, que então exercia a funcção 
de leader da concentração nesta Casa, o Sr. 
Nilo Peçanha. 

S. Ex:. encarregou-se de levar. iodas as 
emendas ao Sr. Presidente da. Rcpublica. e 
ouvil·o sobre o assurnpto. 

Voltando ao seio da Commissão mais tarde 
t~ouxe a seguinte opiniào: que o St•. Pre· 
stdente da Re~ubliett e com elle o Ministro 
da Fazenda estavam da accordocom a emenda 
que eu havia apresentado, accedendo a uma 
modiftca.cão lembrada pelo nobre Deputado 
Sr. Augusto Montenegro, modiftcação com a 
qual desde o momento em que S. Ex. fallou 
sobre o assumpto,eu declarei terminantemente 
que estava de accordo. 

A ppello para o Sr. Deputado Bueno de 
Andraàa, cuja palavra é insuspeita. 11or sua 
altivez, seu caracter, e que é membro da 
Commissão de Orçamento. 

0 SR., BUENO DE: A NDRADA. - E' pura. ver
dade o que V. Ex. esta dizendo. 

Q SR. SERZEDELLO 00RRÊ.4..- Votou-se a 
questão e a.ssignou-se o parecer sobre as 
emeoda.il, conforme eu ha via consignado. 

Essas emendas e o parecer foram publica
dos e estão em deb3.te. 

Já vê, V· Ex. que, como relator do Orça
mento, eu não tinha outro papel nesta casa 
sillão defender com lealdade, sinceridade e 
ca.lor. com que costumo fazer s empre ás mi
nhas convicções, o parecer que elaborei, só e 
só por amor ao interesse publico. 

0 SR. BUENO DE ANDRA.DA-Devo t ambem 
lembrar que depois da informação do Go
verno alguns membro> da Commissão, não se 
conformando com a idéa, nem com a emenda, 
assigna.ram com restri cções. 

O SR. SE.RzEDELLo CoRRtA.-V. Ex. assi
gnou com restricções, assim como o illustre 
Deputado Sr . Or. Augusto Montcncg:ro, que 
assignou com r estricções as lettra.s A e B e 
não a. lettra. C, bem como o Sr. Mu.rçal Esco-
bar. · 

0 Sa. BUENO DE ANDRADA- E' uma decla• 
ração, não é uma contrá.dicta. ao que V. Ex. 
está. dizendo, 

O SR. BAnll·)SA. LmA.- Entrro niio é uma. 
questão redlll.da. 

O sa. SEP.ZEL>ELLO Con.nf:A-Nem ninguem 
disse isso . 

0 Sn. BARBOSA LIMA-Mas pelo que ve.jo, 
o Governo colla.borou bem effica.z:nente no 
projecto. 

O Sa. SKRZEDELLO GoRRÊA- Me.s, Sr. Pre· 
sidente. foi publicado o parecer que entrou 
hoje em discussão e occupou·se do assumpto 
o nobre. Deputad~ p_or S. Paulo, que estra• 
nhou a. mterveuçao 1ndebita do Governo em 
a.ssumptos legislativos, 

Mas, Sl' . Presidente, nós não temos feito 
out1·a co usa nesta Casa sinão fazer com o Go
Y_eruo, em rdação .:.os projectos orçamenta
rJos, uma obra de collal>Oração, de estudo 
commum, com o intuito justameute, da um 
lado, de nií.o contrariarmos ·as vis tas e :planos 
do Governo, e, de outro lado, votarmos me• 
didas seguras c certo.s, que possam auxiliar 
o Governo, que possam allíviar·lhe a. tarefa. 
pesada e espinhosa. que tem, que possam ser 
executadas prr quem nellas confia. Qual a. 
base dessa infundada accus~ ção ~ Qual a. 
censura que merece o Governo ? Por fazer o 
bem'l · · 

Por que, pois, e:x: Lranhou S. Ex. o calor 
com que aparteei ao nobrs Deputado, não 
para advo~ar loterias, mas para defender o 
Governo e J ust!ficar o parecer 1 

Quereria o nobre Deputado dizer, por ex
emplo, que eu nessa que.stão entrei com al
gum outro interesse 1 .(Não apoiados geraes ·)' 

O Sa. BAt~BOSA LI~u.-Ninguem é capaz de 
suppor isto, 

OSR. GALEÃO CARYALUAL-NUDC& foi esta. 
a minha intenção. 

O Sn . SER7.EDELLo CoRRÊA-Eu disse real
mente nesta. tribuna que tratava dessa. ques · 
tão com certo nojo e certa repugnancia, e 
que si não tinha deixado de tratar della. é 
porque o assumpto, afinal de contas, interes
sava directamente ao orçamento. 

Elle referin-se, bem ou mal, a serviços 
organizados pel o. Uniã.o, pelos poderes da. 
Republica, Congresso e Executivo, . á. renda. 
arrecadada., a beneficios distribuídos, a insti
tuições que o Estado não podia auxiliar. · 

Trata v a deste assumpto com certo asco, 
Sr. Presidente, porque realmente elle ia 
attentat• contra interesses e ferir lucros que 
cheiravam ao azinhavre do cobre, á misera.-
vel questão de dinheiro, mas a. isso era obri· 
gado ~~1'9.ue en~olvia em seu bojo o. receita. 
da. Uotao e recetta. que subia a. milhares de 
contos, 
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Declarei então, Sr.Presitleni•' ,Qllc :v·hnnuo-j ~las, dizia eu, pedi a rejeição dessa emen
s P. o. Uuiã•.•· no momento pre~rnte, impo>sibi- ria: 1", porque se autori za a extrnccão de 
lital.lll tJ ,, aho!it• imml•dio.hmentl' as loteria~. lot!rria~ cstatuduc~ durante quatro dias da 
1•ois achavu-~e em fr·outo tlc unr contracto, .>emnn:\: :t·•, pot·que, os 800 :000$, o beuoficlo 
c:1jn l"C$ci:;iio importaria em utHn illriQmttiZll.· •la•:o, l'l'tl.m lir:~dos do imposto que se •lcvia 
ç.ã0 avulta.•1a., pois tmvia uircitus arlquit· io!o~. pa~~aruo Thcsouro. Alarg1lVO.-sc o jugo á 
contractos firmados, luct·o~ a percebcr,e >lindo. cu~!:~ da proprio. renda elo Tllesouro. 
mais, era. _precie~ _nttcnd m• a . um grantlc O Sa. AUGUSTO SEVERO - A hi estâ. o eu-
numero _de mst: tu1çoes ~:ts ma1s Jm por t:_nltcs, «ano. Eu não quero discuti r 
que dah1 a ufer;a.m auxlllOS, que dalu VIVIam " · 
e que de longos annos, do tempo do imperio e. O Sa. SEazEnELLO Cotu\f:A.-Perdue, é uma 
mesmo m Republica, durante algum tempo, questão de honra pessoal, appello para o.. 
haviam sido auxilindas pelos cofres publícos, amizu.de, para a tule1•a.ucü\ de V. Ex, 
c não estando o Thesouro eJU contlicões de Ouça-me. 
attender a. essas despeza~. a e>scs auxílios 
:por um lado, e por out ro, de pagar a vultadas 
indemnizações, tonto mais qtmnto j:i. o anno 
}lassado o seu amigo. o d igno Deputado pelo 
Piauhy, em seu m·çamento, bl'ill.lantemente 
elabor:\do, viera padir que os institutos dos 
Cegos e dos Surdr·s vives~om a wsta de seu 
})atrimonio, o que de mqP.o tão eloquente 
quanto doloro,o, tão claro como triste, t ão 
rreciso como acabrut;h~dor, queria d izer CJUA 
os cof1~s d<\ União não podia m compor tar 
despeza tão sagrarla, pois esta.vamos e m um 
-per1odo de se,ero.s economias para salvar o 
credito publico, declarei então que, na im· 
possibilidM.e de attender a estas cousas, se 
-proeur·asse tirar do \"leio a. maior somrntL de 
beneficio !JOSsi vcl . Nestas condições, o que fiz 
em re!acão á emenda do nobre Deputado pelo 
Rio Grande do Norte~ 

Acc~itei a parte que consignava um novo 
imposto, uma nova. taxa, um novo onus ; 
acceitei a disposição ·que manda cobrar sobre 
estaduaes e federaes mais 5 "/o em sello 
sobre o -valor dos bilhetes. Das emendas que 
S . . Ex. apre::entou, essa foi a unica que 
acceitei. 

Não podia acccitar uma em que mannava. 
que as loterias estaduaes, cujas extra.cç:ões se 
fizessem nos Est;tdos, fossem taxadas com 
2 1/2 "/o, diminuindo-:;e o imposto. 

o SR. A UGTiSTO SF.VERO-r\ão e mínba., não 
t enho nenbumn emenda a. esse respeito. 

O Sa. S&azEmuo CORREA. - Si não· é de 
V . Ex., eu a. 1•ejeitei qtJ.ando V. Ex. a de
fendeu. 

A outra emenda que rejeitei qual foi ? 
Foi a emenua. em que se autorizavn a extrac
ção, dura nte quatro dias da. semana, das lote
rias estadunes, mediante cerca de 800:000$, 
distribuídos em beneficios, e en lã o disse no 
s eio d n. Commis~ã.o ..• 

0 SR. A t:Gu,To SEVERO-V. Ex. está cHs
cuiindo o as:sumpto '! 

O SR. SEJ~zEDELL') Coll.nf:t..- K<Io ~st.ou, 
mas, ainda que estej:1 , me p:n•rnitta que dis· 
cots ; V. Ex. tem de discutir e rebaterá as 
m inhas observações, 

O Sn. . AuGU&To S&vEno- Então não d igo 
nada, ouvirei tudo quanto V. Ex. queira 
tlizer, ainda qne nã.o esteja de accordo com o 
que eoCl'evi e disse. 

0 Srt. SERZEDELLO CORllBA- V. Ex. acaba 
de contestar que a ementla tir~L o beneficio 
de 800:000$ cto imposto . A reduccã.o textual 
rla emenda no em tanto diz isso. Peço licença 
para. l13r. O nobre Deputado convencer·se·ha.. 
Estou dizendo a verdade e isso niio pódo SGr 
contestado por V. Ex. (0 ortrdor folheia. o or• 
çamento e lê.) Emenda n ," 24 : 

«Art. Do imposto de 4 •;. arrecadndo 
pela extracção d ;;s loteria s estaduaes na.s 
terças, quartas, sextas e sabba.ilos será dis
tr-ibuida. annualmente a qua ntia de 800 :000.~, 
etc.» 

Sa.he ou não snhê do imposto ~ Faz-se ou 
não faz-se o beneficio á custa de quatro d ias 
para extracçõ~s. alargando o jogo, e á custa 
aind•\ do imposto devido ao Thesouro ? 

Quem pó·!e negar o que e:>tou affirmando 1 
Appello pa.ra os que me ou vem, appello para 
tO/los. Não. Hontem a ccusava-se o jogo, hoje 
quer-se estenr:lel·o, alargai-o, o que é gT&Ve, 
a custa do proprio imposto devido ao The
souro. 

Ma.s, clizia eu, qne a conselhei a Commissão 
do Orçamento a votar contra esta. emenda, 
por esta. razão : de duas uma, ou estas ex 
t racções se fazem com prej uízo da.s lot~>:rias 
federae~ . ou não se fazem. Sí ellas B<'io !eitas 
com prejuízo <las loterias feder,.es, estas uma 
vez prejudicadas, softre o Thesouro no im
posto e soffrem as instituições que são bene
liciadas por essas loterias, ínstituições qu3 
eram mantida.<; pela sua importancia com 
vetbas do orçamento, embora outras insti
tu!<;>ões sejam beueticia!las. 

Si, pol'ém, estas e:xtraccões não se !azem 
com prejuízo das loter ias federaes, sí podem 
ser í'0iias conjunctament e, então forçoso e 
confessar que se alarga a esphera der. jogatina 
nesta Capital. Mas , Sr. P residente, deixo 
este assumpto porque terei de discutil·o com 
maior extensão, 
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Agora., p1ra terminar, um:t nffirmaç-ão ~in· 
cera, verdeírn, sem receio de um só des
mentido nesta C:um; desafio a qualqnet• <los 
meu8 collrgas que dig-a si 1lurn.nte t ocla essa. 
cl!sc:ussão, t'oi ouvido de mim um pedido, umt> 
solicitação, umn. palana para que vota<scnn 
neste ou naquello sentitlo. (Vo:cs: Nunca: 
NWJC( !) 

Não, Sr. Presirlente, não ha nenhum col
lega. que possa affirmn.r que eu teuha caba
lado neste ou naquelle sentido . Nenhuru 
Deputado nem rl.a. numerma hancada mineira, 
que tem decidido const11ntemente muitas vo
tações nesta Cm:a., nem da. honrada. ua.nc;tda 
r io-grandense, que tem votado neste us
sumpto sempre col!esa e uoicla, nem da ban· 
cada. do meu Estado, não ha Deputado de 
bancada. nenhuma que possa a ffirm:Lr que 
ou viu da. minha bocca a mais ligeira. inter·
venção J\este assumpto. 

Sr. Presidente, ê isso qtte quct'o que fique 
consignado. 

Parece que quem procede com esta bom
brida,le, corn esta. sinceridade, com esta leal
dnd,,, com este escl'Upulo, com e~ ta pureza, 
em uma quBstão como esta, tE>m o dit·. ~íto d;, 
fe.llar com este c:üor, aparteando o honrado 
Deputado por S. Pa11lo, ()Uilndo S. Ex. ac
cusava. o honrado Pl'csidcnla da. ttepnblica de 
uma inter\'ençlio indellita no assumpto. 

Não, Sr. Presidente (cllla enel'gia ), tenho 
um passado de vida publica niio curto, bas
tante longo, e que me t em tra7.ido p1•ofundos 
dissabores na minha vida. Mas, posso asse
gurar a V. Ex., t endo diante de mim a 
fmagem veneranda e sau ta de meu pa.e, com 
os olhos em seu espíri to que se retraça claro 
e ímmaculado d'laut e de mim, n11e que ensi
nou-me a. honra., elle que ensinou-me o d&
ver, elle que ensinou -me o sacrificio, elle 
que morreu cer to e seguro de que as suns 
trad ições de honra.r1ez contin••:tva.m em seus 
filhos, com os olhos fi tos nessa imagem cuja 
mater ia desappar eceu, mas cujos laiJios lal
lam·me a todas as horas. cujos comelhos 
dormem a meu lado, eu juro (gYande cmoç<ío) 
que j i ma.is o azinhavre do cobre macnlou as 
minhas mãos, que a minha con~ciencia jimais 
~e deixou corromper ao contacto de in ter
esses in confessa veis, que jámais sacri fiquei o 
bem geral. a santidade dos altos intol'esses 
de minha Patria ao interesse individual. E' o 
que tenho a. dizer ao nobre Deputo.uo pol' São 
Paulo. (Applausos, ap oiados gerae$. Os D;:pu
tad< s presentes levaHiam.-se e veem . cumpri· 
men tal' o oYador.) 

....--/ Passa-se á hora destinada ao expediente. 

O Sr. Eugenio Tourinho (sup· 
ple1tte do 4• Secrett.!l'io) proceda il leitura do 
seguinte 

EXPEDIENTE 

OITicíos : 
Do Sr. 1' Secretar i o do S,;no.do, de 16 do 

corrente. rcmettonJo dou~ do8 autcgru.phos. 
um do decreto do Congr·esso Nacional, des
ignando o dia da eleiçii.o para Deputados a 
pam a I'enovnção do terço elo Senado,e do.odo 
011tras pro v idcncias, e outro tl:~. resolução 
do mesmo Congresso, iseot~mdo do paga
mento de qualquer direito aduaneiro dous 
volumes importados pelo pintor Victor Mei
relles d<l Lima para o panorama. represen
tando o r:escobrimento do Brazil, as quaea 
foram devidamcntesa.nccionadas pelo Sr. Pre
~ideu te da. Republica.. -Inteirada. 

Do mesmo senl!or , de 'igual data , commu
nic:~.udo que o Senado nf10 pôde dar o seu 
nssentimenlo ~s proposições desta Cama.ra, 
di1!1JOndo, uma. sobre os omciaes da ar mad2. 
e classes annexas e do exercito, r eformados 
ou que se retormarem, de accoido com as 
disposiçõf!S dos decr·etos os. 108 A, de 30 de 
rlezembro do 1899, e 193 A, de 30 de janeiro 
11e 1890, e outra sobre o credito necessario 
para o Jl&.gamento de honorarios do cubo de 
vo1untarios da Palria i\tnnoe1 Marinho dn 
Rocha, etc.-lnteirada. 

Do mesmo senhor, de · ig11al data, commu· 
nicanr1o que, ne~t,\ d:lta, o Senado enviou iL 
sa.n<'çã() presidencial os au togr:tphos da re
solu<;ão do Congresso N:>.ciona.l, autorizando 
o Po,lcr E.:ecutívo a. a brir o,o 'Ministerio ria. 
Inrlustria, Viação c Obra~ Publicas os se
guintes creditas espec!aes: de 13. 1G2:961$027, 
para reguta.rizo.r contas da ll:tJtr;1d:L de Forro 
Ceutrat do Bl'azil; $6 .442.66 para paga
mento a Qnayle, Da.vidson & Comp . : e de 
;f 5.507,12,0, para pngo.mt•nto a 'l'hc W (·stera 
•. me! 131-azi li•ut 'l'deg raph ComJJany,; e an
nullantlo as sobras ([as consignações cor
respondentes às cinco divisões daquella es
tJ>ad<t no ex:r.rcic.io de 1898, na. importancia. 
de 7. 253:591$102 . - Int eirada. . 

Do mesmo sen hOI', de 17 do conC\nte, com
municanrlo que o Senado não pôde dar o 
seu assent imento its proposições dest..'l. Ca
mara., um:t autorizan•Jo o Governo a r ever 
a s aposentadorias concedidas dcpoi~ de 24 de 
fevereiro de 1891, e outra a. pa gar a quantia. 
de \:72$, pelo serviço feito, no districto tele
graphico de Goyaz, por JOltquím Ferreira 
Coelt10, etc. - Inte irada.. 

Do Ministerio da Fazenda , do 16 do cor
r ente, eu viando :1 seguinte 

MgNSAGEM 

Srs . Pt•esidente e mais membr os tlo Con
gt•esso Nacion::t1-Por offlcio n . 19, de 20 dl: 
Ju1ho de 1896, _pediu o Ministerio da Fazenda, 
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ao 1 • Secretario tlessa Camara que se dignasse 
de submetter li re~oltJ\'Üo ó!l mesm<1 os pa.peh 
com que o insp,~ctor da ,Aifa.ndega da Parna
bybnjustitlca.va a neces~idade de crear-se um 
posto fiscal no porto da Tutoya, no Estado 
ao Mart~nhão. 

Ja então havia. sido e~se porto ínchtldo nn. 
escala dos vapores da Companhia de Nave
gação a vnpor do Maranhão, pelo contracto 
celebr ado em viriude elo decreto n. 1 .835, 
d::~ lO de outnbro de 1894, e as rlifficuldar1es em que S6 ach!!.Va O referido iospector para 
estender até alli a sua acção fiscal leva
ram·n'o a propor aquella medida . 

Presentem:mte r enova o de1eg:1do fiscal es&' 
proposta., em officio n. 14, de l O <le agosto 
ultimo, informando que se acha. es tabelecida 
:\ navegação, directa para o porto da Tutoya, 
onde, ulem dos mencionndos vapores , en
tram out ro;: pl'ocedentcs rlc Liverpool, sem 
que, entretanto, poo;sa. n ,\lfandega. rla. p ,,r. 
nahvb;\ exePcet• ~obr·e elles a ncces:<aria vi· 
gilo.ncia, a~antelando os ln t.ct•csscs do fisco, 
por niio di spor de emba.rcaçõe~ epropria.tlas c 
c de indispPmavel pt·ssnsl. 

Accentuando-se a'sirn n. nocessidn.rlo da 
crcaciio do allndido posto fiscal , peço vos 
digoeis de tomar o e.~sum:plo na devido. consi· 
derncão. 

Capittll Feder~l. 16 <le outubro de 1899, 
11• da Republica.-iii. Fer,·a: de Campos 
Salles-A' Commissii.o de Orçume~to. 

Do Ministerio da Industria. Viação e Obrns 
Public<ls,de 17 do corrente.cnviando o reque
rimento em que o cidadão Theophi lo de Oli
veira Bran dão, thesoureiro da. Administração 
dos Correios do Estado de Minns Geraes, soli
cita. um anuo d~ licença com os r espectivos 
-vencimentos para tratar de sua saude.-A' 
Commissão de Petições e Poderes. 

Do Ministerio da Guerra, de l 6 do corrente, 
transmitt indo a. mensa.g~m com que o Sr. 
Presidente da Republica nevolve a esta Ca· 
mara os autographos da resolução do Con
gresso NacionD1, reorg(lnizando os corpos de 
engenheiros e de estado-maior do exercito e 
dando outras providencias, r esolução á qual 
o mesmo Sr. Presidente negou sa.ncçã.o pelos 
motivos constantes da exJ_Josição abaixo. 

!IIOTIYOS DO VE TO 

A resolução do Congresso Naciona l reo1•ga. 
Irlzando os quadros dos corpos especi aes e dos 
batalhões de e.ngenhar ia, pela. extincção do 
posto de tenente no corpo de estado-maior e 
suppressã:o de lü primeiros e 20 segundos 
tenentes de artilharia, creando estes dous 
postos em igual numer o no corpo de enge· 
nheiros para o ser viço dos mesmos batalhões, 
p rovidencia tambem sobr e a passagem para o 

quadro e:xtranumerari;J dos offlciaes que no 
magistel'io exercem cugos vitalícios fa.zen~o 
t·ove-rter aos qU<LJros ordiuarios os que mto 
se acham ne.quellas condições. e, fi lla1mP.nte, 
estabelece alguns preceitos de reaes vania· 
(l"CilS para a normalidade àa instrucQiio mil!· 
tar e dos serviços technicos. 

Embora c;,s;\ resolução não se afaste muito 
do plano geral tle organização do Exercito, 
que opportunamente vos sera apresr.nto.do, 
.em cumprimento do art. 17 da lei n. 403, de 
24 de outubro de 1896, comtudo consigna 
t.lisposicõss d~·s quaes improficuamente resul
t.'\rá a.ugmento de postos e de despczas. 

Assim é que a creação de 24 primeiros te· 
nentes para os batalhõ ' S de arLilbaria. de 
posição, equiparando cs respectivos quadros 
aos dos regimentos do ca.mp<onha, quando 
aqu~>lles corpo~ destinam-se propriamente a 
serviços que não exigem o fraccionamento e 
mobilir.nçã.o dos reg imentos, inutil torna-se 
I'SSe acct·escimo, origem de mair es despezas e 
impeci1ho à futura economia, proveniente da 
extincçii.o gmdmtl dos segundos tenentes que 
ora c;xcedPm do quadro. 

Será mais conveniente a.doptarem-se as 
provídencins tendentes a regularização dos 
serviços a que s.e refere a r osoluçào, quando 
~e tenha de tratar do plano geral de defesa. da 
Republica, da distribuição e collocaçilo das 
tropas e da. composição dos quadros do pesso9.~ 
do Exercito, como preceitua a citada let 
n. 403, pois nessa occasião melhor Ee estu
darãQ, em conjuncto e nos detalhes, as altera
ções que exigirem os quadros das armas e 
serviços do Exercito. · 

Por estas razõas, julgando cont rariR. aos 
:nteresses da Republica a presente rêsoluoão, 
oego-lhe Eancção, de accordo com o art . 37 da 
Cons\ituição. 

Copital Federal, 16 àe oútubro de 1899. -
M, Ferra:: dr: Campos Salles.- A imprimir 
para entrar na. ordem dos trabalhos. 

Telegramma - Aracajú, 16 de outubro de 
1899.-Sr. Pre.sldeote da camara-Rio. 

Deputado Nylo Guerra, hontem toda noute~ 
"asa cercada força federa.l,20 praça~; comman· 
·'adas capitão Liberato, capitão Ludgero 
Cruz. foi violentamente preso deante popula· 
çi'ío indignada. Governo apoiado comman
dante Ludgero, fez estado sitiQ . Panico geral 
Pedimos providencias Governo.- Deputados 
Freire.~Ma,·collino.-.l'vlcllo.- P enna .-Leal 
Z,.farcellino . -Inteirada. 

Requerimento-Dos operarias do extincto 
Arsen:•l de Marinha da Bahia, periinrlo u ma 
pensão e ma is vantflgens que melhorem a 
situação a ffiictiva em que se acham. - A' 
Commissão de Fazenda. 
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O Sr. Galeão Carvalbal (para 
uma emptícaç<iiJ p«ssoal)- Sr. P1·esideote, r. 
Camnra. ac .. ba de ('>U vir o discurso sincero 
e commovente do nobre Deputatlo pelo Pura. 

S. Ex. mesmo acnba de "onfessnr que 
costuma ailv,ga.r sempr<l com todo o calor 
as causas de que está convencido, mas como 
S. Ex. se mostrou magoado com afgumas 
a.ffirma.tivas, que fiz, no corr·er do mau dis
curso, sobre o Orcamen to da Receita, venho 
tambem com toda a sinceridade. com toda a 
franiJucza, com toda a lealJade,que me carú
cteriza e pela granrle estima que devoto a 
S. Ex., di)Clilrar que niio IJranunci.;i uma 
só . propo.oição, qne pudesse offemlel-o. 
(A.poiados .) 

Pelo contrario, sr. Presidente, estranhn 
o arriar, a. vehemencia com que S. Ex. me 
re.~pondeu. 

Realmente, não ha motivo para isto. 
No correr do meu rliscurso. encarei a 

questão da~ loterias, no ponto Jo vista po~ 
lltlco e social, e • .::ondemnci~as como meios rlc 
Governo; rereri-meatéáspalavras rle S.Ex .. 
que constam dos impres~os, que nos guiam 
nesta.s d iscussoe s. 

Nas minhas pala:vras niio ha um vis!nmhl'o, 
si quer, de insinuação ou rererenDh\ a defe~<r 
de interesses de terceiros. 

O nobre Deputado pelo Para deve compre~ 
hender que, si eu tivesse ·uma suspeita. 
qualquer sobre o seu bellissimo caracter, 
não viria fazer lnsinuações nest~ Casa. 
viria então accusal~o colll as provas, porque 
este é que deve ser o procedimento de todo o 
homem, que sabe apreeiar o co.racter alheio. 

Não preciso recommendar á apreciação do 
meu _pa.iz e da Ca.ma.r<1 o nome respeita.vel 1> 
g-lorioso do illustre Deputado pelo Pará, 
(Apoiados; muito bem.) 

Fui o magoado com a attitudê do nobre 
Deputado, a.ssumida p()rantc mim. 

Quando me referi ao ardor cC'TU que S. Ex. 
advogava a causa das loterias, alludi a um 
principio, que considero funesto, referi-me a 
uma questão que foi levantada no Ü)ngres'o 
Constituinte, alludi ii. Pi•.presentaçã.o que con
demn~ o jogo das loterlas, e eu faltaria com 
o devido respeito ao decoro desta Casa si dei· 
xasse !)airar uma. ligeira insinuação ao ca
racter do nobre Deput:J.uo, que está muito 
acima de toda e qualquer suspeita. (Apoiados; 
111uito bem.) 

O nobre Deputado ha de perdoar-me, mas 
tenho razão de sobra para estar sentido com 
:pala-vras de repulsa, que S. Ex. pronunciou, 
visto qae absolutamente nã.o aggredi ,-, S.Ex., 
não fiz a mais ligeira inoinuaçã.o. 

As minhas pal&.vt·as- estão ainda frescas; 
p1·onuncíei-a s h a poucos mo mentes ;- 1. em de 
leve fiz uma allusão de qnc se cogitasse, 
esta Casa, de interesses de terceiros, de in-

teresses subalternos ou ele interesses irn
moraes. 

Procuro collocar o debate, como sempre, 
em tert•eno el·•va.,lo e neste sentido tenho 
proctuutlo primar, morme.Ite agora, atten
(lendo á. ~ituação especial em que me acuo de 
franca opposição a.o Governo do Sr. Campos 
Salles, assim corno estive ao G-overno do Sr. 
Prutlente d() Mora.es. 

Porl.ereí combater. como teoho combatido , 
as ideias dos meus advcrsarios mas sem ag
gredir e acredito que essa attitude deve ser 
garan tida. e SP.r bem rr.cehida, pois estamos 
em re;;irnen de publkhbde e de liberdade. 

E~;;a:s pal;wras, eu a~ prol1m em homena
gem ao mell illustre n.mi;.;-o, o nobre Depu· 
tado pelo Pará. ' 

Si porventura S. Ex. achou que alguma 
expressão minha. lhe causou oífensa.. estou 
prcm:pto a J'etira.l-a, pois crci<>. que fór•mo o 
mais ele1'ado conceito a respeito do illustre 
representante do Pn.rá, e ningucm m11is do 
que eu tem apreciado os serviços devotados, 
que o nobro De pu t;tdo tem prestado às insti
tuições e Íl n11ssa Patria. (Muito úem; muito 
bem.) 

O 8l".Franclseo Glicerio vindo 
api'''sentat• a.o exo.me e ao voto da Camara 
um projecto que tem por fim determinar a 
intervençti.o dos poderes fei1eraes em a.uxillo 
directo dos lavr·a.rlores nos Estados da rnião, 
per:;uade-se de que não transgride a linha ge. 
ral que a Constituição traçou as attribuições 
do Congresso, nem viola principio algum da. 
escola republicana., no que respeita ás run
cções do Estado em ,relação aos interesses 
indi viduues. 

A sociedade brazileira e essencüilmente 
intervencionista, dominada completamente
podia mesmo di~er sem exaggero-dominada 
absolutamente pelo preconceito da omni· 
sciencia legislativa. e da providencia gover· 
namental. 

No Brazil a funcção do Estado não se li
mita a legislar para. a administração, e a.dmi· 
nistra.r para assegurar a ordem publica. e o 
direito pr·ivado no interior, tanto como para 
manter no e:derior o respeito que lhe é de· 
vido no conjuu.cto das n~tções livres. 

Assim e que a União explora a industria 
dos transportes pelas estradas de ferro,. p~lo 
correio, pelo telegr::pho, o até mesmo a. in
dustria. 1la mineração pelas minas de sua. 
propriedane que ainda conserv,\. 

Subvenciona fortemente a navegação flu· 
vide maritima. 

M.rntern institutos de ensino :oJecuudario e 
superior, mediante percepção de taxu.s estabe· 
lec1ctas. 
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Cu31eia o administra o ahastccimcnto de 
a~uas e ~ubvcndona o ~ervi ço c!cc;:gotos e 
illumin::.~iio pu blíctt. 

e o truculento TriJ,unal de Contas fo.zem 
•lan.:.ar as verhns rlo orçamento. 

Incumbe·sJ da. constl'ucc,,ii.o dos portos, uos 
cá::·s c d:os (lócas, as:;im como do ser viço de 
dragngeus das <:nseo.das . 

Ad11anta centenns de rnilh~res de contos 
aos bancos part:cularc.:>, concede-lhc·s pr:l
zo• lndelini•Jos pa.r-a. c s devitlos re:<gatcs, e 
delles r-ecebe liens, moveis e itnrnovcis ern 
pagamentos parciaes - da.cção in solutHm 
constituindo essas demoradas oper ili;:ões as 
mai,; graves fuucçõcs do minisho d~1S finan
ças. 

Alllança juros c amortização <le títulos 
emittidos púr estabelecimentos de cre:litc 
hypotheco.rio. 

Decr eta. a emissão e a circulação 1le IJo»"S 
em favor das índustr bs, e as converte depois 
em pap~l-moeda de curso forçado, deixando 
ao banco que os emittlra o benetlcfo r[ o a c tí\'O 
qus por virtude dest .,s mesmtos titnlos rece· 
bera. 

Legisla e decreta anoualmente ieen~ões de 
direito;; aduaneiros r;J!l favor de iropol't::tções 
particulares, calculaudo·se essas doacl1es gra
ciosas em t.lezenu~ dG milhares de contos o.n
nuaes, além <~o beneficio que r~.tira. r1o con
sumo get•al da Republica. pelas tarifas <le 
protecção que outorga ~o mais alto grão. 

A Un ião faz mais: rep:1rtc -por metade as 
suas l'endas com os Eot ados Federados, e, ce
dendo-lhes unHater :dmente as suas vastas 
possessões de terras publieas e suas mina, , 
ufflança·lhes per•mte terceiros o pagamento 
de ~uas dividas anteriore11, contimia a.hn~gafla· 
mente a fazor-lhes quautiosos udeantamentos 
e, rinalmcnt:>, assu me •~ responsabilirl;tde do 
p~gamento intel!ral da. divida publica., in· 
t erna e c:x.ter-na, !egarlas pelo i roperio e fun
dada~ ao t empo em que o patrimonio com
mum, menos desfalcado, reopondia por um 
passivo mai:i reduzido. 

Não é sómente em r elação ao commercio e 
:is industria.s, como em relação a tudo quanto 
tem rderido pe1· ~~<mma capita, que a. União 
inver-te as funcções entre o individuo e o 
Estado, si li \iUe in"l'et·são se póde clw.mar a 
maneira pela qu;ll um povo se fórm<!. e se 
desenvolYe para as eventutllidades da v irht 
civil e politica. . 

Assim e que, além das Academias de Bellas 
Artes, em qu e o gost() e a educação artisticu. 
se apuram na cultura. da esthetica official, 
tambem o Estado Federal se desata em festas 
publicas, onde, á porfia, os banquetes e os 
bailados, os coretos e as ruminarias, as cor
r idus e os pic-nics, o re_paro das ruas e o mo
biliamen:to das casas, as matinecs ma.ritim~ts 
e os. passeios venezi:.nos, disputam á oorrec
ção e á g1•aça com que o ministro das finanças 

Neste p;m, o E~ta.do é o grande uivisor 
rla8 ;tgua~ que o fertilizam em torl as as di
rccr:úes : o. agricultul'a, indu~tría, scíenciaa, 
arte~. cotnmcrcio, navegaçilo e outros ramos 
Lia aclividatle social. 

s ulltrabil·o, de repente, ás suas funcções 
costumeiras, tleclarando-se ernphatíc:tmente 
<t um dessas ramo.> da activitlade nacional 
que vi v~ de si rnes!llj), é que se póde dizer 
com ma .; propriedade que se invertem as 
funcções entre o individuo e o Estado. 

Não se trata, de resto, de fundar a escola 
política da. intervenção do poder publico,como 
l't·estador de funtl<>s aos particulares, mas de 
contemporizar com o systema até aqui se
guido, evitando-se assim um r ompimento 
bru~co com a série de precedentes nacionaes, 
sob um e outro reg-imeu de governo. 

A1rir um tal parenthe;;is na. politica flnan· 
ctlit·a (lrt. Re.publica, sômente para que sere
cusem nnxili<•s aos lavradorrs, no momento 
em que llreci<o.meotu ~e estó. legislando em 
beneficio de outr:ts in•lu, t r ins, no momento 
em que o pl'Opt·io Estado continua. no seu 
t•apel do explorador de e:;tradas de ferro e 
outl'cs serviços,é uma iojustiça. tão ft!l.grante, 
um e1·ro tão func;;to, que a reflexão mais 
elementar dos quo toem actualmente are
sponsabilidade de governo advertirá de certo 
contra perigos sociaes, connexos de ordinario 
CO!!J as ~~·andes crises politicas. 

A Norte Amo\rica tem sido, ainda que em 
situações especiaes, extensamente ínterven
cionistll , prestando sua fiança ínclusivaJHente 
para o leVtlntamento de capitaes em auxilio 
Lle emprebendimentos pa.rticuh\res; e a ln· 
glatarra, o paiz de livre cambio, ainda. de· 
creta. e reahza., de facto, adeantamentos di· 
r ectos á agricultura. _ 

Rell!va poutlerar que o oraclor não tem em 
vista intervir financeiramcmte para modi
ficar a cl'ise economica car actet·izada pela 
baixa dos preços. O seu proposito é auxiliar 
aos lavradores, para que possam atrave~sa.r 
este periodo de crhe, que aliás coincidirá., 
em seu termo 1lnal presuwíve1, como periodo 
marcado no projecto para as o_peracões do 
credito agrícola.. 

Ou trosim, não discute, nem indaga da effi· 
ciencia. da. queima do papel-moeda. tal qual 
~e está. procedendo, como condição de sua. 
valorização, nem tem em vista examinar si 
esse processo é u m mero artiticío, ou mesmo 
ponderar que os títulos do Estado, como o 
dos particulares, costumam valorizar-se pelo 
uugmento da pr-oducção e da riq11eza. 

Nada disso lhe occorre tr atar no momento. 
Não tendo, como e:trectivamente não t em, 

responsabilidade de coma algu ma na .actual 
situação da. Republica, e portanto nada po. 
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dendo constr·uír em sub~titníção rlo que 
outros fizeram e estão executando, pers•Jadc· 
EC d0 que melhm• se desempenha de ~em; 
deveres de D~putarlo njudan•lo a execuc;iio 
do piam, economico·tln:LncP.iro que ~e traçou 
o Govl'>t'no, mesmo pnra que uma e:xpe
rien~í:L feita com amplitude~~ boa le venba 
s>:nccíon:u· ou condemnar um :processo que a 
n[o poueos se nfigura, sobre todos, o unü!O 
capaz de restabelecer e a vigorar o systema 
de circulação no Brazíl. 

E' po!' issó que o projecto consigna o res
gate do papel-moeda que fôr emprestado á 
lavoura, resgate que está de accordo com o 
systema seguido pelas duas ultimas admi
nistrações da Republic~. 

O orador repete que os homens que estão 
á frente dos negocias devem reflectir detida· 
mente so brc as exigencias, cada. vez mais 
crescentes, da situação interna do paiz. As 
crises economicas perturbam torlas as C"~n· 
dições secundarias e essenciae> da vida. social. 
Os desgostos provenientes· da ruína da.s !'or· 
tu nas par·ticulares não se iimitam a tran stor
nos e desconfortos índividuaes, mas, ao con 
tra.rio, elles se difundem por toda a parteiJelas 
relaçõns geradas nn permuta de inter.,sses de 
toda a sórte, havidos lentamente no abanrlono 
da confiança e da boa fú, levam a dessiden
cia ao seio das famílias, ap<~gam os mais ca.
ros affectos, quebram as mais velhas rei a· 
ções de amizade e commercio, e fimlmente 
extinguem todas as energias moraes que 
poderiam compensar o díspendio de forças 
que se fu.z na procura dos meios e nos desen
ganos que se seguem. 

O terror do dia seguinte domina todas 
as deliberações, com exclu~ão da prudencia, 
com a perturbação dos e~tados de conscien· 
cía, com a obliteração dos mais elevados, 
como das mais communs sentimentos de que 
a dignidade pessoal não se desre, sinão á 
custa dos mais graves desvios da sociednde 
em que se vive-e actm"' da qual ninguern 
póue exercer a fur:cção do governo polltico. 

Não se illuua o nobre Presidente da Re
buplica, o povo brazileíro, através do seu 
temperamento sentimental e de seus apu
ros tinanceiro.'l, não vê sinão a figura estoica 
do Ministro de Esta•lo, assi~timlo impassível 
á queima. voluntaria. do dinheiro que lhe 
falta pa,ra a salvação da fa.milia e rios have
res-nada valendo clama1'-lhe aos ouvidos 
que se queimam dividas e não di11heiro. 

E' por isso que o ormtor não concebe siuão 
como inadvertencia, funesta. sobretudo na 
bocca de homens de E;;tado, a tbeoría que sus
tenta que a ruin;1 individual dos lavradores 
importa. sómente na deslocação de proprieta· 
rios, operando-se dest'arte a selecçã.o natural 
'Pelo succasso dos mais capazes. 

Cãm.'lra v. Vl. 

Assim aconteceria si a educação b1·azileira 
-qtn se quer desconhecer bruscamex:te-não 
re~gisse irreductivelmente, embaraçando o 
processo de adaplaçãrJ, mai~ do que o faz a 
funcção exaggerada do E~tado. 

De resto, o Pre•idente da Republíce. e o Mi
nistro da Fazenda estão de perCeito accordo 
em seus actos e palavras, averbando de ex• 
cessiva o. circulação do papel-moeda no Bra
z il, facto esse que o orador acceita sob a. ft\ 
.de tão altos responsaveis. 

Vem, pois, ao encontro de SS. EEx., pro
pondo o resgate e a queima de mais cem mil 
contos de réis dessa moeda, ad instar à.c que 
se està praticando por execução do accordo 
de 15 de ,junho, accordo que o orador conhece 
de notícia, segundo a qual notará de passa
gem que a opera.ção ingleza funda-se em um 
emprestimo externo de dez milhões esterlí~ 
nos, o que augmentará, no fim do prazo njus· 
tado, a. quohL em ouro das remessas para o 
estrangeiro ; e a operação que o projecto con· 
signa. funda-se em um emprestimo interno, 
cujo ~.erviço de amortiza<;ão e juros será feito 
em papel. 

Accrescente·se que todo esse papel será. 
levado á. fogueira depois que houver passado 
e repassado pelas lavour01s do Brazil, e ter· 
se ha. talvez conseguido auxiliar o vil coa· 
demnado nos s~ms ultimas dias de vida. com 
os bens que produzir - a !li vi ando as almas 
que penam oo purgatorio- a alca.Ilçar o 
perdão pelo crime de haver, dllrante um se
cuia, servido à formação da nacion;,~lidade e 
,[a riqueza da. Patria Brazileira. 

O orador termina afflrma.udo que o projecto 
que esta justill.c01.ndo tem por fim principotl o 
resgate parcial do papel-moeda ; appare
cendo o auxilio aos lavradores como conse· 
quencia que delle decorre. (Jlfuito bBm ; 
mv.íto bem..) . 

Fica sobre a M~sa, ate ulterior deliberação, 
o ~eguinte 

PROlECTO 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1. 0 O Poder Executivo é autorizado a 

emittir um emprcstimo interno até a sornma 
de lOO.()(JO:COO$, em apolices da divida 
fundada d<t Repnblic~, a.mortiza.veis em 
30 annos e ao juro de 5 ''/, 3.0 unno. 

Art. 2.• Por séries de um decimo !la e:nissão, 
serão as a.polices entregues e transferidas a 
um ou mais bancos ne>ta e nas capitaes do3 
E~tudos, com a obrigação de fo1·necm•em a la~ 
vradores, durante o periodo de cinco annos, 
capitaes a curto prazo e juro maximo de 5 °/0 
ao anno, sobre a garantia de fructos colb.idos, 
:pendentes ou futuros. 

Art. 3. 0 A' proporção que os mutuarios 
forem realizando as suas entradas por conto. da 

5~ 



C~ ara dos Oepltados · lm(l'"esso em 2510512015 15:47 . Página 21 de 27 

410 A.NNAES D.\ CA!I!Alt.A. 

amo~·t!zação do capital, em notas do The· 
souro,estas serã.o ímmediatamente recolhidas 
e incioeradas. 

Art. 4.• Findo o período de cinco annosde 
aue tra.ta. o art. 2",que serão conta•] os da data 
do prime.ü·o contl'acto que a Uuião outhorgar 
em execução desta lei, o Governo preslal'a 
contas ao Congre~so Nacional das emissoos 
feitas, das operações realizadas e da aomma. 
de papel moeda incinerado. 

Art. 5.• As obrig-ações contrahidas sobt•e a 
garantia do penhor agrícola preferirão a 
qu'leEquer outros títulos inscriptos no re~ 
gist ro geral das hypothuca.s, de;de quo 
dentro do prazo de 20 dias subse~uentes á 
tranreripção respectivrt. não fôr averbado 
protesto algum fundndo em inscripçii.o ou 
tc-anscripçã,o anteriores. 

Para.grapho uuico. O desvio dos fructos no 
todo ou em parte determinará. o vencimento 
do prazo, podendo o banCíl a que interessa-r 
nomear desde logo quem proceda à. guardtt e 
oonservação dos frnctos existentes ou subse
quentes, com poderes ds alienação dos 
mesmos, salvo ainda o direito às acçõell cri-

. minaes que no caao competirem. 
Art. 6. • ltevogam-se as dispoaiçlles em 

contrario. 
Sala. d;J. sessões, 11 de outubro de 189Q. -

Glyce.-rio. - Jose L1Líz Flacquer . - (',tz.;imiro da 
Rocha., -Lucas de BCirros.-A. Morei,-a. da. 
SilN, 

Vae a imprimir o seguinte 

PA.R.ECEll. 

N. 56-1899 

Deixá de tomar conhecimento da petiçt!o em 
que A >ltonio Manoel de A:~eJ·eclo Coutinho 
pede izençüo de dü·eitos de impoylação para 
matcrias destinculàs às obras de iltum.i~ta.ç4o 
public:t e particular d ., cidade de Pelotas, 
por nao ter o peticionario instruido sua 
peti')ão 

F.oi presante ã Commissão de .Faze11da e 
Industria. uma petição de Antonio Manoel de 
Azeredo Coutinho pedindo isenção de di· 
reitos de importação para os materiaes que 
.importar, destinados as obras de illum!na0ão 
publica e particular da cidade de Pelotas, 
E>tado do Rio Granne do Sul . 

Não tendo o petíclonario instruido à sua 
petição com documentos que pt·ovussem a.s 
suas a.llegações, a Commissã.o não tem base 
alguma para. delta tomãr conhecimento. 

Sala da~ commissõe;;, 17 de agosto de l89d. 
-J. Mari:mo, presidente.-Francisco Gurgel, 
r elator. -Pinheiro Junior . - Leoncio Corrêa . 
-Almeida Gomes. 

Vão a imprimir os seguintes 

PRn1ECTOS 

N. 207-1899 

Autoriza o Poder RxeCJ!tÍ'I)O a mand.tr coatat• 
ao !• officiol aposentado da Arf.m in í1traçtro 
dos Correios, João Xat>ier Dutrtt , o tempo 
que serviu com? pratic:tnte extranumcrario 
ú J. referida a'.iminíst,·açllo 

A' Commíssüo de Fazcnd'.l. e Industria. fo i 
presente um requerimento de João Xavier 
Dutra., 1• officia.t da. A.úminist.raçü.o dos Cor 
r aios, pedindo pal'a qtw lhe seja contado o 
tempo que decorreu de 2 de julho de 1866 a 13 
de outubro de 1868, em que serviu n~quclla 
a.dministr.LÇão como praticante ex:tranume
rario, tempo este que foi desconta.tlo do seu 
tempo de serviço etrootivo pelo Minís terlo da 
Fa,~enda. 

A Commissão tendo ex\minado attenta.
mente os documentos qne acompanham o re
querimento e veritlca.do que o supplica.nte 
tem direito a. que lhe S3ja contado o r eferido 
tempo, resolve apresentar á Camara o se· 
guinte projecto de lei : . 

Artigo unico. Fica o Pod.er Executivo au
torizado a mandar contar a.o 1• offlcia.l apo
seatado dn. Administração dos. Correios, Joio 
Xavier Dutra, o tempo que serviu como pra.· 
·ticante extranumera.r ío cta. referida. adminls· 
tração ; revogadas as disposições · em con-
trario. · 

Sala das commissões, de se tembro de 
1899.-José Mariana, presidente.-Hermene
gildo de Moraes, relator . - Pinheiro Junior". 
-Leoi'ICio Corrêa.-Fraru;isw Gu1·gcl.- Al
meida Gomes. 

N. 208-1899 

Autoriza o Go~JeYno a ma~dar coniaY para os 
effeieos da u,posenta.dorio. ao brLcha.rel Josê 
Joaquim de Miratlda H orta o tempo q1ic se 
apurar de ser'!liço e{fecti,o p!"ellado em com· 
miss(fo do Ministerio d a .!ndustr ia , V iaçlto e 
Obras Publicas 

Requerimento do bacharel Jo>é Joaquim 
de Miranda. Horta. pedindo que, po.ra. os 
effe itos dos decretos ns. 230,de 7 de dezembro 
de lSIH, e 117. de4 de novembro de 1892, lhe 
.seja contado o t empo que fôr apura.d.o em 
serviços ~restados em diversascommissões {lo 
Ministerio da. Industria, Viação e Obras P u· 
bl..icas. 

O peticionaria é actualmente secretario da. 
Escola Poly techni<:a. e fundamenta sua pre-
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tenção com documentos que apresentou o dos[ foi contemplado o tempo de exerclcio do 
quaes sobresahe a relevancia dcs~es serviços e cargo em que o mesmo foi aposentado, ex
sobretudo a assiduidade dos mesmos. cluido todo o mais em que exerceu outras 

Assim, depondo todas as certidões que in- commissões do Govern.o, de ~odo que s~ se 
struem o pr.:;sente requerimento em fa~or da apurou o t~mpo de Oito anno3. de aeryJC~S 
pretenção do peticionaria, é a. Comrnisaão de computave~s! o q~e deu loga.r a anomalia qe 
narecel' que saia adaptado 0 seguinte pro- ficar •l pet~cwns.r~o aposentado sem vencr-
f"~cto " mentos de mncttvldade ; 
J.. • Considerando que não podia ter sido esse o 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico·. Fica o Governo autorizado a 
mandar contar po.rn. os eíl'eitos da. aposenta
doria ao bacharel José Joaquim de Miranda. 
Hor.ta. o tempo que se apurar de serviçO eft'e
ctivo prestado em diversas commissões do 
Ministerio da Industr!a., Viação . e Obras 
Publicas; revogadas as disposições em con· 
trario. · 

Sala. da~ sessões, 2 de outubro de 1899.
Josti Mariano, presidente.- Pinheiro Jttnir.r, 
relator .-Francis11o Gurgel.-Leoncío CorrGa, 
-A~meida Gomes. 

N. 209-1899 

Autoriza o Poder Executi-co a computar todo o 
tempo de serviço prestado pelo engenheiro 
Augusto Tei:ceira Coimbra em diversas cam
missões dos Mi:1isterios da Industria e Fa
zenda, para o effeito da .fi:xaçtro dos venci
mentos de inactividade do mesmo engenheiro, 
aposentado par decreto de 12 de r~ereiro de 
1895 no C'.Lr!JO de ino~pector do 1• distri~to 
dos portos maritimos 

A' commissão de Fazenda e lndustria foi 
presente o requerimento em que o engenheiro 
Augusto Teixeira. Coimbra, aposentado por 
decreto de l~f de fevereiro de 1895 no loga.r 
de inspector' do I 0 dist ricto dos . portos ma.ri· 
timos, que então exercia, e de accorào com o 
decreto n. ll7, de 4 de novembro de 1892, 
pede lhe seja. contado, para o eíl'eito dessa. 
apoEentadoria., todo o tempo de servico pre~ 
stado em di. versas commissões dos Ministerios 
da Fazenda e da Industria., nas alfandegas do 
Rio de Jane1ro, Santos e nas do norte da. 
Republica, Porto da. Fortaleza e outr03, e 

Considerando que o peticiouar'io foi aposeu· 
tado ex-,ido decreto legislativo n. 117, de 4 

· de novembro de 1892, por invalidez oriunda 
de molestia. contrabida no desempenho da.
quelle cargo, conforme verificou a junta de 
saude publica. .em exame a que o submetteu 
em 7 de abril de 1897; 

Considerando que, no computo do temyo de 
serviço prestado pelo peticionaria para fixa· 
ção de seus vencimentos de aposentadoria, só 

pensamento do legislador quando, pelo de
creto n. 117, de 4 de novembro de 1892, au
torizou o Poder Executivo . a conceder apo
sent.adot•ia. ao mesmo peticionaria, pois que 
representando esta um favor do Estado ao 
funccionarío que lhe presta. bons serviços 
em certo numero de annos e se invalida na 
prestncão dos mesmos, não se comprehende 
que em tal caso possa a aposentadoria. ser 
decretada sem vantageos pecuniarias para o 
mesmo funceionario ; 

Considerando que tem sido essa sempre a. 
norma. de proceder do Poder Legislativo, 
quer autorizando o Governo a. conceder apo
sentadorias, quer mandando, por leis espe
ciaes, computar para. ftxaçã.o dos venci
mentos de inactividade de certos funcciona.~ 
rios, aposentados por invalidez, o tempo de 
serviço prestado em cargos e commiBSões di
versas daquella em cujo exercício são apo
sentados, como ainda, ha pouco, no caso do 
engenheiro Tcive e Argollo ; 

Considerando, finalmente, que é de justíca. 
e equidade que seja deferido o requerimento 
do engenheiro Augusto Teixeira. Coimbra, a. 
Commissão tem a honra. rte offerecer á consi
deração da Ca.mara o seguinte 

PROJECTO l!E RESOLUÇÃO 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo· uni co. Para. o effeito da fixação dos 
vencimentos de inactividade do engenheiro 
Augusto Teixeira Coimbra, aposentado por 
decreto de 12 de fevereiro de 1895 no cargo 
de inspector do 1 • distrieto dos :portos mari· 
timos, tica o Poder Executivo autorizado a. 
computar tJdo o tempo de ser~iço presto.do 
pelo mesmo engenheiro em diversas cornJQis
sões dos Minísterios da Fazenda e da Indus
tris.; revogadas as disposições em contrario~ . 

SGla das Commissões, 16 de outubro de 
1899.- Jose Mariano, presidente.- Leoncio 
Correia, relator.- Francisco Gurge~. - Pi
nheiro Junior.-Almeida Gemes. 

Foram apresentadas na. sessão de 17 de 
outubro ao projecto n, 133 B, do .l8ll9, 
fixando a despeza do Ministerio da. Industria, 
Viação e Obras Publicas, as seguintes 
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Ao projecto n, :133 IJ, de :1899 

Ao a.rt. 5• : 
Substituam-se as palavras-esse serviço

por - a navegação, 
Sala das sessões, 17 de outubro do I89D. 

FrM1cisco Sd.. - Arthur To;·res. 

Art. i• : 

Supprimam-se os §§ !• e 2' . 
Supprima-se o § 4°, mantendo-se a. dis_po 

slcão do decreto n. 272 B, de li de junho 
de 1895. 

Supprima-se do § 6° a parto 1• . 
Saladas seuões, 17 de outubro de 1899.

Padua Re;cntle, 

Ao a.rt. 15 -Depois da palo.vra-rul>ricas 
-Acerescen~-se: 'li: a. p!!.g~l' por ess& verba 
ao telcgJ·aphlsta da mesma estrada, Francisco 
Ferreira da. Silva, os >eocimentos de que foi 
pri vado, na importancia. de 4:491$650, por 
acto da administração, posteriormonte num
ficado. 

Sala das sessõe~. 14 ele outuhro de 1899.
S<i Freit·e. 

.Acóres:cente-se onde convier : 
Art. Fica o Poder Executivo autorizado 

a re:vlmi ttir na Repartição Ge1·al dos Tele· 
grapho9, á medida das ne::essidades do ser
viÇO, ~sem augrnen"to de despeza, inspectores 
dos dtspensados em 1897, os quaes ficarão 
ad_didos at~ haver vaga no quadro respe· 
ctrvo, e sen!-o pagos pelas sobtas da verba -
Telegrapbos, linhas, etc., dest.P. orçamento. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1899.
Alencàr Gt~im.anZel,- Leoncio C~rrea.- La
mel'lha L ins,-BI"a::ilio da Lus. 

Substitua-se o art. 2.3 pelo seguinte : 
Art. Na vigencia. desta lei o Poder Ex-

- por - das leis n . 1. 740, de 13 de ou tubro 
([e 186\),e n . 3.314, de 16 de outubro de 188G 
(o mais a01n:o está.). 

Sala das sessões, 17 de outubro U.e 1899.
Amorim Figv.cira 

Supprima.-se o art. I1 que m a. ode. desa.n
uexar da l ospectoria Geral de Obras Publicas 
a. Estrada de Ferro do Rio do Ouro. 

Sala. das sessões. 17 de outubro de 1899.
Josc J,furtinl~o. · 

Accrescente-se onde coDvier : 
Ar tigo unico. Fica o Poder Executivo auto 

rlzado lt prorogar até 31 de dezembro de 1901 
o prazo pata conclusão dos 100 primeiros 
kilometros de Eitt•ada de Ferro de Uberaba. a 
Cocbim, de que é c'nces~lona.rlo o Ba.nco 
União de S. Paulo. 

Revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 17 de outubt'o de 1800.-

Elias z.'uusto. • 

Accresceute-sa ao art. 27: 
c) o. entrar em accot•(lO com os arrenda. 

tarios, podendo reduzir as quotas pelo prazo 
que julgar acertado, para. o dm da ser esse 
prolongamento realizado por aonta dos refe· 
ridos empreza.rios, dcsl e já . 

Sala. das sessões, 17 de outubro de 1899. 
Coelho Cintra. - Barbosa Lim:t.-lrineu Ma· 
chado.-Alfredo Pinco.-Nei~a. 

Foram apresentadas na sessão de 17 dê 
outubro, ao pr"jeeto n. 203, de 1899, fixando 
a despeza do Ministerio da. Ma:rinha, as se
gu intes 

EMENDAS 

Ao projecto n, -203, de 1899 

(Orçamento da. Marinha) 

Ao n. 13 (lo art. 1": 
Da verba de 50; 000$ paro. balizamento da 

por tos-destaque-se a de 10:000$ parao ba li
zamento do porto de Guaratuba.,no Estado do 
Paraoà. · 

ecutivo coutr<:cta.rà com queJU maiores van
tagens offerecer, em concurrencia publica 
mediante os favot•es dos decretos n. 1 . 746, de 
13 de outubro de 18~9. e 3.314, rle 16 de 
outu~ro de 1886, as obras dos portos de Para
nagua. e Antonina, na bahia de Pll.rana "ná 
Estado do Paraná. "' ' Sala. das sessões, 17 de outubro de 189:!.

Sala. das sessões, li de outubl\) de 1899 . _ AleMar Guima,·aes .-LeOl'lCio Go1·rêa .- Bra· 
ZAencar uGimaraes.-Leoncio Co;·,·ea.. -Bra· :;;ilio da Lv.z .-Lu.me-nha L ins. 
aiUoda Lu~.-Lanunha Lins. 

Ac n. 16 do art. I•: 
No para.grapho uuico do art .22 substi- Da. verba destinada a aonstruccão e reparos 

tuam-se as pala vras -constante deste artigo de pharóes, etc ., etc.-destaque-se a, verQa. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:47 +Página 24 de 27 

BElllllo EM 17 DB O OTU BI\0 DE 18Q9 413 

necessaria para. a construcção de um pbaról 
de 3• classe na. barra de Guara.tuba., Estado 
do Paraná. 

Sa.la. das sessões, 17 de outubro de 1899.
Alencar G~timarl!cs, -Leoncio CorrBJ,,-Bra· 
.::iUo da L~tz. -Lamenha Lins. 

'Ao n. 11-Al'sen~es: 
Sejam incluídos os vencimentos dos machi

nistas do arsenal-de accordo com a. ta.bell.a. 
D. 2, do decreto n. 24.0, de 13 de de~embro 
de 1894, que marcou os vencimentos do prs· 
soa.l dos Arseoaes de Marinha da. Republica. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1899.-
0scar Godoy .-Augusto Vasconcellos 

O Sr. Pre&ldent;e- A ordem do 
dia pat•a. a sessão ue amanhã será dada na 
sessão nocturna de hoje ; a ot·nem dos t raba.
dtl sessito nocturna. de hoje é a seguinte : 

3" discus~ão do projecto n. I lO B, de 1899, 
com o parecer sobre a.s emendas otrerecidas 
par<~ a 3" discussr10 do projecto n. 1!0, do 
corrente anno, que orça a Receita Gernl da. 
Republica para. o exercio de 1900; 

2" discussão do projecto n. 82, de 1896, 
reorganiza.ndo o Poder Judiciario no Districto 
Federal e dando outras providencias. 

Levanta-se a. sessão ás 4 horas e 20 minu· 
tos da tarde. 

121• Sli!SSÃO E~f 17 DE OU1'Ullrt0 DE 1899 

(Sessão nocturna) 

Presidencia dos Srs. Julio de Hello (2> Vice
Presirlente)-Angelo Neto (4• Secretario)
Julio de Mello (2• Vice-Presidente). 

A's 8 horas da noite procede-se á. chamada., 
á qual respondem os Srs. Julio de Mello, He
redia de Sá, Angelo Neto, Eugenio Tourinho, 
Augusto Montenegro, Enéas Martins, Serze
de!lo Corrêa, Anizio de Abreu, Ma.rcos. de 
Araujo, Henrique Valladares, Josê Avelino, 
Francisco Sá, Frederico Borges, Augusto Se· 
~ero, Ta.varcs de Lyra., Francisco Gurgel, 
Eloy de Souza, Trindade, Ermirio Coutinho, 
José Mariano, Teixeira de Sã., Affonso costa., 
Herculano Bandeira, João Vieira, Pera ira de 
Lyra, Martins Junim.', Cornelio da Fonseca, 
Moreira Alves, João de Siqueira, Arthur Pei
xoto, AlToxellas Ga.lvão, Neiva, Sea.bra, Ma
noel Caetano, Adalberto Guimarães, Tolen
tino dos Santos, Eduardo Ramos, Marcolino 

Moura., Pit1heiro Junior, Irineu Machado, Sá. 
Freire, Belisario de Souz~, Nilo Peça.nha, Al· 
ves de Brito, Leonel Loreti, Silva Calltro, 
Ernesto Brazilio, Campolina, Goncalves Ra
mos, Francisco Veiga, Alfredo Pinto, Alvaro 
Botelho, Rodolpho Abreu, Cupertino de Si· 
queira, Eduardo Pimentel, Olega.rio Maciel, 
Padua Rezende, Moreira da. Silva, Luiz Fia· 
cquer, Domingues de Castro, Bueno de An· 
drada, Elias Fausto, Cezario de Freitas, Erl
rnundo da. Fonseca, Alfredo Ellis, Francisco 
Glicerio, Hermenegildo de Moraes, Leoncio 
Corrêa, Lauro Muller, F1•ancisco Tolentin1,, 
Ma.rçal Escobar, Diogo Fortuna, Vespasiano 
de Albuquerque e Caesiano do Nascimento. 

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

cipada 03 Srs. Yaz de Mello, Urba.no Santos, . 
Carlos de Novnes, Silva Mariz, Silverio Nery, 
Carlos Marcellino, Pedro Cllermont, Tileoto
nío de Brito, Matta.Bacella.r, Luiz Domingur.s, 
Rodrigues Fernandes, Guedelhll Mourão, 
Eduardo de Berrêdo, Elias Martins, Pedro 
Borges, Ildefonso Lima. , Torres Portugal, 
Marinho de Andrade, José Peregrino, Coelho 
Lisbôa, Apollonio Zenaydes, Coelho Cintra, 
Barbosa. Lima, Pedro Pernambuco, Rocha 
Cavalcante, Euclideg Malta, Araujo Góes, 
Geminiano Brazil, Olympio Campos, Rodrí· 
gues Daria, Jayme Yíllas Boas, Milton , Tosta, 
Francisco Sodre, Aristides de Queiroz, Paula 
Guimarães, Yergne de Abreu, Amphilophio, 
Paranhos Montenegro, Díonysio Cerqueira, 
Torquato Moreira, Xavier da Silveira, Timo. 
theo da. Costa, Pereira dos Santos, Fonseca 
Portella, Erico Coelho, Julio Santos, Barros 
Franco Junior, Berna.rdes Dias, Urbano Mar
condes, Paullno de Souza. Junior, Mayrinl;:., 
João Luiz, Carvalho Mourão, Monteiro de 
Barro>, lldefonso Alvim, HenriquP- Vaz, Ja.cob 
da Paixão, Octaviano de Brito, Leonel Filho, 
Ferreh·a Pires, Antonio Zacharias, Telles de 
Menezes, Theotonio de Magalhães, Matea 
Maaha.do, Nogueira Junior, Maneei Fulgen· 
cio, LindolphoCaetano, Lamartine, Rodolpho 
Paixão, Alvares Rubião, Casemiro da Rocha, 
Dino Bueno, Oliveira Braga, Gustavo Godoy, 
Ailolpho Gordo, Lucas de Barros, Paulino 
Carlos, Cincina.to Braga, Alves de Castro, 
Leopoldo Jardim, Luiz Adolpho, Mello Rego, 
Xavier do Valle, Alencar Guimarães, Paula 
Ramos, Plinio Casado, Guillon, Apparicio 
Mariens3, Francisco Alencastro, Aureliano 
Barbosa, Pinto da Rocha, Py Crespo e Aze
vedo Sodré. 

E sem causa. os Srs. Albuquerque Serejo, 
Amorim Figueira, Viveiros, Cunha Martins, 
Thomaz Accioly, João Lopes, Helvecio Monte, 
Ma1aqniag Gonçalves, Juvencio de Aguiar, 
Felisbello Freire, Castro Rebello, João Dantas 
Filho, Leovigildo Filgueiras, Rodrigues Lima., 
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Galdioo Loreto, Jeronymo Monteiro, José 
Murtinho, Osen,r Godoy, Alcindo Guana.ba.ra, 
Augusto de Vasconcellos, Raul Barrozo, 
Agostinho Vida\, Deoclecia.110 de Souza, Ran
gel Pestana, Cs.logeras. Almeida. Gomes, Josó 
Eonif~~.Cio, Antero Botelho, Lamounicr Godo· 
fredo, Augusto Clementino, Arthur Torres, 
Galeão Ca.rvalbal, Costa. J untor, O vidio Abra.n· 
te8, CaraClciolo, Brazilio dll. Luz, La.menhe. 
Ltne, Pedro Ferreira, Possidonio da. Cunha, 
Victorino Monteiro, Riva.da.via Corrêa e 
Campos Ca.rtier. 

E' lido. e sem debate a.pprovadaa acta. da 
sessão diurna,. 

ORDEM DO DIA 

E' a.nnunciada a. contilluação da. 3 .. dis
·cussão do projecto n. 110 B, de 18>19, com o 
parecer sobre e.s emendas otrerecidas _para 
3" discussão do projecto n. 110, do corrente 
anno, que orça. a RecAita. Gera.l da Republica 
para o exercício de 1900. 

O liir. Pa•efillldente-Tem a. pa.lavra 
o Sr. Neiva. 

O Sr. N elva declara ter votado pelas 
r,e,soes nocturnas p3ra dar provas da sua 
a.dhesão à.s idéas que procedem do Governo ; 
mas julga-as anti-economica.s e · prejndiciaes, 
attento o calor abafador que faz, augmeo
tado pelas luzes, sob o fóco das quaes Blio os 
oradores coagidos a ficar. 

Louvando o relator da. Commissão, distin~ 
cto paraense, pa.l;\ evitar sueeptibilidad~s 
faz ta.mbem justiça a outro pa.raense, membro 
da. mesma. Commíssão. 

Felicita. o Para que cont11. tão distiuctos 
filhos, não olvidando o não menos distincto 
Sr. Enéas. 

Agradece a collocação de sua. emenda em 
primeiro logar, e como não e malicioso não 
vê nessa collocação maís do que uma retri· 
buição da muita sympa.tbia. que consagra ao 
illu~tre relator. 

Entra. na analyse das emendas, principal· 
mente na que se refere ás tarifa.ii dos cha peos 
de feltro, e demon:.tra. e. necessidade de figu
rar e:.sa emenda no Orçamento da. Receita, 
sobretudo porque nivela os chapéos e obsta 
a fraude de qu~ era. victimo. o fisco,em detri
mento de uma progressista iudustria, tão 
acredora do protecção, accorde mesmo com 
as opiniões aqui emittidas. 

Folga vendo que diversos membros da pro
pria Commissão de Orçamento asseveram 
que esses direitos estão garantidos, c que, 
caso não passe a tarifa em projecto, ainda 
assim essa industria. está garantida, á vista 
das proprias pala. vras da redaoçio para 3• 
discu~o do Ol'Çámento da, Receita. · 

Acceita a -primeira parte da emenda dos 
Sr~. Cupertíno e Rodolpho Abreu, gue erêa 
um imposto de 50$ de ~ello das petJçõe~. re· 
que rimentos ou representações dirigidas a.o 
Congreaso Nacional, solícíta.ndo prívilcgíus, 
conecssões, subveoçõ.Js, isenções lle direitos, 
prorogaçõss de prazos, re!avaçilo de multas, 
indemnizações ou quaesquer outros favol'es 
commercia.e:; e onerosos ao Thesouro; mas 
oppõ9•S6 tenazmente a parte relntiVa ao im
posto de 20$ de sello dBs petições ou 
representações de"intereese pi!SSOal,taes como 
pedidos de pensão e reversão de montepio ou 
meio soldo, augmento de vencimentos, li
cencns, contag-em de tempo para. qualquer 
e.ft'eíto, revenão, reintegração ou qualquer 
outro de que se origine directa. ou iodírecta· 
mente onus ao erarlo publico ; principal
mente na relatin ás licenças; pois não é 
quando o funccionario earece tanto de di
nheiro para. as receítas que ha de sujeitar
se a esse o nus do projecto da Receita.. 

Na emenda que trata do imposto da renda, 
para não alongar o debate deixa de reportar
se, ler mesmo, opiniã.o infensa dada. em 1897 
pelo proprio illustrado relator. 

Sastenta a emenda de que foi tambem si· 
gna.!ario, estendendo aos engenhos centraes 
o.> beneficios que por. outra. emenda foram 
concedidos a mineração. Vê nessa emenda 
um au:tilio a lavoura. do norte e. especi&l· 
mente á Ia voura sacharina, julgando qna :se 
deve vir em a.m:ílió da la.vouJ•a, que quer 
aoompnnhar OlS progressos da industria; no 
P.mtanto convel)l na suppressâo das palavras 
«industrias auxiliadas:e>, que póde dar logar a. 
alguns abusos redundantes em prejuízo do 
Thesouro. 

Por igual motivo, acquiesce á suppressão 
proposta na. seguinte-emenda. 

Autor da. emenda que isenta. de direitos os 
livros, materiaes, machiuas e o que se fizer 
preciso para os institutos que propagam o 
ensino, acceita a subordinação ao Mínisterio 
da Fazenda,a quem deve ser apresentada. a. 
lista dos objectos;ma.s accentúa que só gosarâo 
dessas vantagens as instituições como o re
ferido Lyceu de Artes e Otncios e o Centro 
Opera1'io,que,gra.ca.s a.os esforços de s.uas dig· 
gnas direetoriaB teem adquirido predios im
portantes e va.stos,onde funcciona. m suas aulas 
e officinas. Protesta muito energicamente 
contra a inclusão da seguinte disposição : 

«Art. 12. As fianças dos despachantes das 
Alfandegas serão prestadas em apolices da 
divida publica ou em moeda. corrente,de· cinco 
a quinze contos de reis, reforç&da ou r e• 
formada conforme o valor dos interesses com· 
merciaes e responsabilidades por elles geridas 
semestralmente. 
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Paragl'apho unico. Fica abolida. o. fiança 
idonen,,, 

Na. minucia. dessa analyse quízeram os 
exa.ggerados af!har um pen!a.mento outro que 
não se,ja o de mostrar a attonção que presta. 

Essa idéa que combateu na 2" discussão a.o que julga. do seu cJever- Jer, attender, 
nio vingou, e pois nii.o podia. figur~r ma.ís. estudar para. bem dí~cernír, optanuo pelo 

Depois de mostrar a. procedencia da emenda nue julgar ma.is justo, mais conveniente 
do Sr. Iríneu sobre companhias de seguros, pl·incipalmente a.o seu Estado. 
arm~senta maiores razõe~ que o levam a ae- Nao teve absolutamente intento de prote
ceitar a ideta; toda. via, p(J(!e a. seu constente lar,apenas o que procurou,elm.roi tornar mais 
companheiro de lides que acceite o alvitre da 11.mena :tdiscus~iio par[\ ter a ~~·a is~lma. B!!.tis· 
illu~.tre Commisslio, que eleva o imposto, (ação de ver em torno de ~~ durante horas 
apenas' 15•/.: não couvém forçar muitopa.ra· o escól da C,tma.ra, llonrando-o com a sua. 
obviar os dolos, como exemp!ilica ; e pensa, presença. e tf!stemunl:lando que o orador em
com a Commissão,que urgesubmetteras com· oora baldo de talentos (na'o apoiadoJ) não 
panhias de seguros marítimos e terrestres es- ees~a de estudar, demonstrando que ao menos 
trangeira.s a um regimen que não anniquHe assim, sem brilho. mas de convic~;ão, pro· 
as companhias nacionaes sujeitas a um sem p11gna o que julga utíl, necessa.rio e pa
numero de impostos di versos, de modo que triotico. 
não podem concorrer com as congeneres es· AgraJece e aguarda a continuação do de· 
trangeiras. bate, que será. esclarecido attento os oradores 

A Cama.ra deve ter em consideração a ídéa inscríptos, para ainda melhor procurar 
de que as companhias estrangeiras dessa (ltlrnprír com o seu dever de representante 
ordem, que a.quí funccionam, fazem a. drena- do povo. (Muito bom, muito bem. O orador d 
gem de largos ca.píta.es nacionaes para o cumpdmentado.) ., 
estrangeiro e isso nos é prejudic~al e ~irecta- Fica a discussão ad.ia.da pela. bora 
mente vae concorrer 11ara. a. má. s1tuaçao ca.m- - • 
bial que temos. 

Agradece a a.cceitação prompta que seu íl· 
lustre collega da a seu Jlêd ido ; e espera que 
veja approvado o substitutivo da. Commis
são. 

Discute outras emendas, muitas das quaes 
votara, como votou hon tem as do Orçamento 
da Fazenda, como va.e votar os projectos de 
impostos de consumo; como votara. o de ta· 
rifas, menos ·no que reputa de vexame ao 
commercio e às iodustrias. 

Outra emenda do nob1•e Deputado pelo 
Districto Federal ter!J. o voto do orador- a 
que se refere ao aforamento do terreno em 
que está construido o edificío do Lyceu de Ar· 
tes e Officios, estabelecimento que realmente 
presta serviços relevantissimos. 

Termina, occupando-se das medidas re!ati· 
-vas á. Companhia de Loterias Nacionaes, com 
as quaes concorda o Governo e contra. as 
quaes votou, na Commissão_ de Orçamento, 
um Deputado que diz sustentar o Governo e 
e que realmente tanto e briihantemente o 
defende neste recinto-o Sr. Augusto Monte· 
negro, que não deu as razões do seu voto 

· vencido como fez seu illustre coiiegc. o Sr.Se· 
-vero. 

Nã.o nota que S. Ex. tambem tivesse a.ssi
gnado vencido em relação a emendas das com· 
panhias de seguros, :íJOrque S. Ex. tem essa 
pronunciada tendenc'ia para o que e do exte
rior, e é assim que foi o proeminente autor 
do projecto das tarifas, classificado de es
trangeiral e não se oppõe a essa invasão 
de companhias e bancos estrangeiros, com 
detrimento dos na.ciona.ea. 

O @r, Presidente-Não havendo 
nada. mais a tratar, designo para. a.manhii. a 
seguinte ordem do dia: 

(Sesstio dwrna) 

Primeira parte (até ás 2 horas, ou antes): 
Continuação da. discussão unica do projeeto 

n. 177 A, de 1890, com paree3rsobre emendas 
oil'erecldas na 2• discussão do projecto n. 177, 
deste anno, que estabelece a arreca<lação dos 
impostos de consumo; 

Díscuosão uoica. do projecto n. 160 A, de 
1899, com parecer sobre as emendas o1fere· 
cidas na 2' discussão do projecto n. 160, 
deste anno, que altera varias di~posíções da 
tarifa das AJfandegas e Mesas de R:endas, 
mandada executar pelo decreto n. 2. 743, de 
17 de dezembro de 1897, e sobre outras apre
sentadas ao Orçamento da RDceita. Gernl e 
pela. Mesa da. C.amara enviadas á. Commissão 
de Tarifas; 

Discussão unica.do projecto n. 201, de 1899, 
com parecer sobre emendas offerecida.s em 
2" discussão do projecto n. 205, de 1898, que 
autoriza o Governo a mPudar pagar aos 
Dl's. Francisco Antunes Maciel c Arthur A ri· 
tunes Maciel a quantia de 385:500$, impor
tancia do gado vaccum e cavallar forneaidos 
às forças legaes dur>1nte o periodo revolu -
cionario de 1893 a 1895 ; 

Discussão unica do projecto n. 170 A, de 
1899, com parecer sobre emenda ofl'erecida 
na 2• discu~são do projecto n. 170, deste 
anno, que ftx:t\ os vencimentos de alguns 
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f unrcionarios da Directoria. Geral de Sa.ude da extlncta Inspectorla de Fisca.liz1çã.o de 
Publica e crea alguns logares na mesma re· Estradas de Ferro, um Mno de licença com 
partição : ordenado p;tra. trat~mauto de saude; 

Discussão unicn do projecto n. 130 A, de Discussão uriic;L do projecto n. 162, de 1899, 
1899, com parecer sobre as emendas offere- concedendo á vi uva do juriEconsulto a ex· 
cída.s no. 2• discussão do pro,iecto n . l 30, deste Se11ador Jo:lquim Felicío dos S<~ntos a pensão 
n~no, D.Utorizandoo Podtlr Executivo a. abrir mrmsal de 500$000; 
ao Minlstario da Guerra. o credito extraordi· 2" discussão do projccto n. 182, de 1899, 
nario da somma nece>saria para pagar ao autorizando o Governo a applica.r a.s obras 
capitão de fragata. Alfredo Aug~tsto do Lima. do salão do cxpeJie11te da AI(;wdeg<\ da. Ca
Barroe, capitão tenente João Ma!iJniliano pita! Federa.! , a quantia. de SO:OOO$, a que se 
Algermon Sy•lney Sohieffier, major .Aiexan- refere a sub-consig11ação- Conservação dos 
dro Co.rlos Banoto e l• tenente !la nrmarla. armazens-da. mesma alfa.ndega, n. 32, do 
Themistocles Nogueira Savio, os vencimentos art. 53, dtL lei n. 560, de 31 de de&emiJro de 
íntegr,\es que deixanm de receber no pe· 1898 ; 
r:iodo comprebendido entre a. data de snas de· 2·' discussão flo projecto n . 154, de 1800, 
missões de professores do Collegio Militar e autoriz:wdo o GoveNO a g:tra.tttir ao Banco 

- a. de suas reintegraçõEs; Prerlí;tl dos Empregados Publicos que nesta. 
Discussão unicn, do projecto n. 27 B, de ca.pital fôr ot·g;wizado pelos. cida1lãos corottel 

1899, com pareceres sobre emendas oll'ere- Joaquim Silverio de Azevedo Pimentel e 
cidas na 2• discussão do projecto n. 27, rlcste I<'1•a.ncisco Genelicio Lopes de Araujo, sem 
acno, que autoriza o Governo a reintegrar onus a lgum para os cofres -publicos, a. impor· 
no serviço nctivo da armada., com a. pateute t11.ncia convencionada como p1·estação mensal 
de vice-almirante, sem prejuizo do respectivo para a a.mortização do debito contt·llhido p.,lo 
qua.•Jro. o vice-almirante reformado Arthur mutunrio, sendo esta consignação descooto.da. 
Jaceguay ; na res_pectiva folha do pagamento, pela. re-

2• discussão do yrojecto n. 82, rle 1886, partiçao competente dtlsta Capital ou dos Es· 
r eorganizando o Poder Judida.rio no Districto tados ; 
Federal, e dando outras providencias ; 2• d iscussão do projecto n. 192, de 1899, 

3• r:liscussão do projecto n . 46 B, de 1899, autorizando o Poder Executivo a reverter 
que exige que as sentenças finaes da compe· para o serviço activo da a.rma.daocapitão-to
tencia. do Supremo Tl'ibunal Federal e quando nente reformado João Augusto Delphim Pe· 
este jul~e collectivamente, ua fórma d.a reiTa. ; 
ConstitUição e das lels em vigor, sejam PI'O· 2• discussão do projecto n. 131 A, de J8fj9, 
feridas com a prEsença de dez, pelo menos, a.utorl2ando o Governo a. rever os decretos 
dos juizes desimpedidos daquelle t~lbuna.J , e que príva.ra.m da.s patentes de officiaes ho
dá outras providencias;, norarios do exercito, va.rios cidadãos distin-

Discussão unici1 do parecer n . 83, de 1896, guidos com taes !10nras, por serviços presta
indeferittdo o requerimento em que D. Bel- dos h Re_publica, para o fim da reinte,DTa.l·os 
mira Amalia do Valle Brito, mãe e curadora nos postos e honras respectivas, uma. Yez que 
de Luiz José de Brito. telegraphista. de 2• sobre elles não tenha. recabido pena. por crime 
classe da. Estrada de Ferro Central do Brazil, commum politico ; 
pede um am<o de licença com vencimentos 3• discussão do projecto n. 138 A, de 1899, 
em seu favor , pará poder tratar de sua. declarando livres do ])agamento de quuesquer 
saude ; direitos na Alfandega. da Capital Federal ou 

Discussão unica do projecto n. 195, de 1889, na de Santos os volumes que conteem um 
a.utor izand'> o Poder Executivo a conceder regulador publico destinado il. torre da matriz 
um anno de licença. com o rellpectivo orde· · de Uberaba ; 
nado ao pra.tica.:\t e effectivo da. agencia do 3' discussão do projecto n . !57 B, de 1899, 
Correio da estação central da Estrada de do Senado, regulando as promoções ao posto 
Ferro Central do Brazil João das Chagas de alferes do exercito ; 
Rosa. JUJlíor, para trata.r de su a sa.ude ; Discus~ão unica do projecto n. 93, de 1899, 

Discussão 1l.Uie& do projecto n . 188, d& 1899, au torizando o Poder Executivo a conceder ao 
autorizando o Poder Executivo a conceder ao bacharel Benjamfn Aranha de Moura , I• es-
1• ot!l.oial a.ddido da. Secretaria da litdnstria., criptura.rio da Delegacia Fi&:a1 do TbesoUI'O 
Viação e Obras Public:> ·. Antonio M<tnoel Xa.- Federal, no Estado do Marannão, um anno 
vier Bittencourt um anno de licença. com delicença, com ordenado, para tr atar ue sua 
ordenado, p::tt'a tratar de sua s:J..ude onde lhe saude ; 
convier ; · 2• discussão do projecto n. 156, de 1899, 

Discussão unica. do projecto n . 194, de 1899, concedendo a Lourenço da Silva e Oliveira , 
autorizando o Poder Executivo a conceder a ou á. empreza. que organizar, o direito de 
)ta.noel Joaquim Ferreira, porteiro a.ddido construir em. uma. das ilbas do littoral desta 
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cirlar1c um trRpiche dc~tínatlo a receb~r. 1lU · 1 poli na, Cllrvalho Mourão, .José Bonifacio. 
rante 30 anno~. intLlmmaveís. explogi vol o 'lnlllf'il'o ,Jo Harros, Goncalvc> Ra.mos, Jacob 
corrosivos, nos t~rmos da propo~tn. rtuo ~~opro- 1lu P,llxão, llenri~ue Vaz, Alfredo Pinto, Al· 
sentou ; vnro u,.tel h o. L~orwl Fi lho, Itodolpho Abreu, 

1" discussão do projecto n. 193, 1le IBmJ, E•luar,1o Pirnr:mtDl. qlegario Maciel, Pa.àua 
autorizando o Poder Executivo a. reintegrar \{(IIcn<\1·. G>\kão Cl\l.'"&lh<tl, Casemiro da Ro
no serviço aativo da. arm~J.úa, no posto e!l'e- oha, Ccsario Ú() Freitas, Hermeuegildo de 
ctivo de ca.pitã.o de fr;\gata, e classiticação no MorJVEI, Ah·os de Castro, Luiz Arlolpho, Xn-· 
qundro especial do corpo docente, o capitão vier uo Valle, Alenaar Ouirnarães, Bra.~ilio 
de fragata graduado Fró.ncisco Augusto de da Luz, Leoncio Corrêa, Pa,ula !~amo:;, ~·ran· 
Paiva Bueno Brandão. cisco Tolentmo, Pedro Ferreira. Díogo For· 

2• parte (ás 2 horas ou antes): tuoa, yespasiano ue Albuquerque e Cassia.no ' uo NasCJmanto. 
Continuação da 3> discussão do. projecto Abre-se a sessão. 

n. 110 B, de 1890, com o parecer sobrG as 
emenda.s·offerecidas para 3• discussão do pro
jecto o. 1 10, do corrente a.nno, que orça. a 
Receita Geral da Republíca. para o cxercicío 
de 1900. 

( Sess<io nocturna) 

Continuação da 3• discussão do projecto 
n. JlO B, de 1899, com o parecer sobre as 
emendas offerecidas para 3• discussão do pro
jecto n. 110, do corrente e.nno, que OI'Ça a 
R.ecoitll. Gerat da. Rcpublica para o exercício 
de 1900 (caso não seja ~ncerrada na sessão 
diurna); 

2a diacussã.o do projooto n. S2., de 1896, re
organizando o Poder Judiciario do Dístricto 
Federal, e dando outras providencias. 
Levanta-s~ a. sessão ás 10 horas e 45 mi

nutos da noite. 

122• SES3ÃO Eld: 18 DE OUTUBRO DE 1899 

(SESSi.O DIURNA) 

Presidencia das Srs. Vaz de Metto (Pres~
dente1 o C"'rlos de No'!laes (1• Secretario) 

Ao meio-dia. procede-se á chamada, a qual 
respondem os Srs. Vaz de M:;llo, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Heredia de Sil., An
gelo Neto, Eugenio Tourinho, Luiz Domin
gues, Guede!ha Mourão, Cunha M<trtins, 
Aulzío de A.breu, Henrique Vallada.res, Pedro 
Borges, Francisco Sá, Frederico Borges, Au· 
gusto Severo, Tavares de Lyra, Franoisco 
Gurgel, Eloy de Souza, Trindade, Ermirio 
Coutinho, Teixeira ·de Sa, Affonso Costa, Her
culano Bandeira, Arroxellas Gal vã.o, Neiva., 
Seabra, Francisco Sodré, Manoel Caehno, 
Ada.lberto Guimarães, Pinheiro Junior, Timo
theo da Costa, Alves de Brito, Leonel Loreti, 
Ernesto Brazilio, Deocleciano de Souza, Cam-

C:-.m:J.~n. Y, V{ 

Deixam de comparecer, com ca..rua J:lart.i.· 
cipada os Srs. Urbano Santos, Silva Mariz, 
Silverio Nery, Cal:' los Marcellino, Pedro Cher· 
mont, Theotonío tle Brito, Enéas Martins, 
Matta Bacellar, Rodrigues Fernandes,Eduardo 
de Berrêdo, Elias Ma.rtíns, Marinho de An· 
drade, José Peregi'ino, Coelho Lisboa, Apol- · 
lonio Z<}naydes, Perho Pernambuco, Recua 
Cavalcante, Eur.li•les Malta, Araujo Góes, 
Olympic C:tmpos, Roirigues Doría, .Jayme 
Villas Boas, Aristides de Queiroz, Vergne d~ 
Abreu, ?aranhos Monteuegro, Dionysio Cer~ 
queira, Torq11ato Moreira, Eríco Coelho, Julío 
Santos, Bari•os .Franco Junior, Berna.rdes 
Dias, Uroano Maroonf\es, Paulino de Souza. 
Junior. João Luiz, ILJefonso Alvim, Q,lta.
viano de Brito, Ferreira Pires, Antonio Z.t
charias, TeUes de Menezes, Ma.tta Machado, 
Nogueira Junior, Manoel Fulgencio, Lin
dolpho Caetano, Lamartine, Alvares Rubião, 
Dino Bueno, Oliveira Braga., Gustavo Godoy, 
Adolpho Gordo, Paulino Ca.rlos, Cincinato 
Braga., Arthu:r Dlederichsen, Rodolpho Mi
randa, Leopoldo Jardim, Plinio Casado, Ap~ 
JHJ.rioio Mariense, Aureliano Barbosa, Pln to 
da Rocha, Py Crespo e Azevedo Sodre. 

E sem causa, os Srô'. Albuquerque Serejo. 
João Lopes, Juvencio de Aguiar, Felisbello 
Freire, João Dantas Filho, Leovigildo Fil
gueiras, Rodrigues Lima, Ra.ul Barroso, Al
meida. Gome.s, Antero Botelll.o, cost~J. Junior, 
Possidonio da Cunha. e Campos ca.rtier. 

E' lida e sem debate approva·d'l. 8. ach da 
sessão antecedente. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DlA. 

E' annunciada a continuação da discussão· 
unica. do projecto n. 177 A, de 1899, com pa.· 
recer sobre emendas of!'el'ecidas na. 2• dis-. 
cussão do proj ecto n. 177, deste anno, que 
estabelece a arrecadaçã:o dos impostos ds 
consumo. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada. a 
discussii.o e adiada. a "otação. 
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E' annunciad,~ o. tliscus'â<l unic:L <loprojc<~to 
n. 160 A, de l í\ll!J, com par·ecer sobre r.s 
emendas ofTI)recidns na 2• discUs>iíO do pro· 
j ecto n. 100, (!~stc nnno. qne altera V0.1'i:ls 
disposições da tarifa das :1l!'andel{us e mesas 
de rendas, mandada e:xccutar pelo decre to 
n. 2.7-H, de 17 de dezernbro de 1807, esolJt'o 
outrns àpresentadas no Clrçatn~nto da recoila 
geral e pela Mesa. lia Camara envia•Jns ii. 
Commissão de Tarifas. 

Ninguem pe1lindo a pa Ih ...-r a., é encerrada a 
d iscussão e adiada a votação. 

E' annunciada. a. diseussão un ica do projecto 
n. 201. àe 1899, com fkÃrecer so;,re emf'odas 
o1Terccidas em 2• discussão do pr .;j ecto n. 20ii. 
de 1893, qu~ autoriza o Governo a mandar 
pagar :\OS Drs. Francisco Antunes ~ladnl c 
Artbur Autnnes~lacicl a qu:o.utia <le :~85:500$. 
importancia do g-atlo voccum <! ca.\·aUa.r .fl)t'
nccido âs forcJs Jegnes durante Q per;od" 
revolucion~rio lle l 8'..tl a 1895. 

O S1•. •"-nr.;ustc) S c ,·oa·o-PO\l" a 
Jlalavra. 

O Srt. PttESIDENn::-1'em n pa.iaYr•'l o nobl'e 
Deputado . 

vet•no o. a.hri r os cr·e<~ i tos n~cess:•r:os p:u~a. 
dar execução iis senten<;as dajustiG:l Fe<.ler·al, 
pa.~sarl;; s em juJ;;:Hlv" have))do, ••a se.~são •lo 
:11 n1o pas.,a•lo.in•lcfel'id" pret, nçã.o <lllllloga UQ 
Sr. l>arflo de f:; unta Tt!cla, tendo u~n engano, 
cu não quiz 'leix:u·derefurir-rnc ao :•sSQIDIJtO 
pr•itJCip:d tio projccto, i::;to ó, á recl::l.!na<;iio 
dos Si'S. Drs. Franci5co Antunes Maciel e 
ArLhur Antunes Maciel. 

1'i~·e o cuidado de reler torlos os documen
tos a.prcseutados sobre a nu estão, existentes 
no ar.chivo (1asto. Casa. e, comquanto tiV<!~:;e 
encontra• lo alguns de v;~ lor, me pareceu que 
nãr, eram ba.stantc8, como ja havia. parecido á 
Camal'a. em r1uestã.o it.ientic''• pa.ra. que o 
Congresso ;Lutorizas:;c a abe:~·tura •le um cre
•lito de cerca. de ,!rJO:UOil::; p a.l".l ín•lemnízaçiio 
de 7 .()00 cabcça.s de gado. 

Si o reelamante Sllju'ga. com o seu •lit·eito 
seg•tro, si a3 provas que a pre:entam ao Go
vc:-no ~ão t•nstaul!.?s para. dcllas ~e conduir 
que •·ealmentc rora.m con~umiuas cerca .1e 
7 . .-100 cabecas de ;:aJo vaccnm, de sua. pro
pl'ietladc, al'i'Jra. ouha.s muitas <.!e ga•lo cavai
lar. não ba ntds elo qne !!eguir o camiuho 
normal e legar, que é pelo Poder Jltdiciarío, 
obt1.!o•lo sentença a seu !avor, e çtepols nem 
mais é nec~ssario voltar no Congresso, porque 

O Sr. Augu!\t.o S e v e ro- E~te o Presidente da ltepublica esta. au~ori;~,ado a 
p rojecto é de mais im~ortancía. do qne parece; d~r exect1ç:'io as sentP-nçus passa.da.s em Jul
elle vem da sess.'l.o pai< sada. e antoz·izn. um>l gauo, abrindo os creditos necessa.rios. 
indemnização de cerca de 400:000.~. por ex- O SR. RANGEL PE~TA~A. -Pois niio é isto 
tra.vio de gado, qne se diz ter sido fei to pelas 0 que vu.mos votar 'I 
forças legaes em operações no Estado do Rio 
Grande do sul. O sa. AuGus'!'a SEYEao- Não ba. sentença; 

De novo posto em discus~ã.u na ses::ão pre- é Ulll<L r eclamação ao Congres..~ para mandar 
sente, for .,m oll'ereci•las dm\s cmen•\as, uma pagar o ~ado que se diz. foi cónsumido pelas 
pelo illustre Deputado p~ la. Bahia o Sr. Neiva forças legaes em overações nos Estados do 
e outra pelo Sr. Coelllo Cintra, Deputado por sul, sem documentos bastantes . 
Peroamouco. 

Ambas autorizaram o GO"Veruo a abril• cre- 0 SR. . LGlZ AvoLPno - Não apoiado . • 
dito para. indemniza•· diversos proprietarios O SR. AuousTo SEVERO- Si V. Ex. . se der 
nos Estados <.la Bahia., Paranti. e Sa ntn, Ca- ao traballto de examinar esses documentos, 
tha.dua., por prejui7.os causados pelas forças hade encontrar a.ttcsta(los de simples parti
Iega.es, quer na guerra do sul, quer na guerra. culares ; lm de encontrar rererencias a, fa
de Canudos . zend<~s qne não existem no Rio Gramle do 

Distribuído a mim o assumpto p:tra dar Sul, como estou informado. 
parecer, na. qualidade de membro da Com· Nestas condiçoes, julguei-me no dever de 
mis~ão de Orçamento, procure[ ouvir, antes iavadil• o assumpto prinCipal do projecto e 
de formular o meu juizo, a opinião do não me ref<lrir somente ás emendas contra 
Sr. Ministro da Guerra,, assim como procurei as quaes dei parecer. · 
conhece!' a i mportaneia dos documentos que Foi urn simples aviso que julguei oppor- · 
sol.re o assumpto exi~tem no a.rchi7o da Ca· tuno dnr á Camara. 
mara. Trata.·se neste momento grave e solemne 

S. Ex:. declarou-me que as reoL1mações .de economias, da abertura de um cretlito de 
feitas por diversos pl"oprietariosdo sertão tia. 400:000$ para. pagamento de uma indemni
Ball ia estavam de3acompa11hadas de provas zação não decidida pelo Poder JQdici!u'io da. 
sufficientes para jUgtifical-as. Julguei que Republica . 
não tive:;se de dar parecet· sinão sobre as Si os reclamantes estão seguros do seu di· 
duas emendas apr esentadas ao projecto. rei to e do V<tlor das rro-vas apresentadas, 

Havendo, porãm, o Congresso, na presente nada mais teem a fazer do que appella.r para. 
!iessã.o decrew.do uma lei autorizando o ao- ·o Supremo Tribunal Federal, qne não !.lei-
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xará, como não tem deixarlo ate IJr,jc, de lassnmptos; e si este anno n.utorimu o paga· 
C4.Zer justiça.. ment<• de ín·IP.mni7.açã.fl ·~um subtlito íuglez, 

0 S!t. Lurz At>OLI"llo-Para condcmn:tr a C~i fl~l·qne h?-Vi:~ IH'Ci.!edj,Jo ,Uill (lCCOrrlo por 
Fazenda. á. i 1tdemnizaçilo dua~ ou tt•es \'ezcs VIa rliplom.attea, e era prec1so honrar a pa-

aío lavrtl. do Govel'l1o. 
m r. Sr. Presidente, não me quero alongar sobre 

O Stt. Auou~To Se:vEI«>-Si os reclamante~ a. ma.t.e1'ia e pot· isto me retiro da tribuna, 
pedem 38:) :1}()0$, é porque não s~ acham com pedindo o.ntes nos maus cflllega.s que recusem 
direito a quantia maioL'. o seu voto oão sú contra a. emeude. como 

O SR. LUIZ Anor.t>no-Ha., porém,a rlemora contra o projecto. 
e os juros accrescidos. . () !!h•. I .. uiz i~dolpbo;,.. Colhitlo, 

O Sn. AuausTo SEVERO-Só o Poder Judl· Sr. Pre.>ideute, de surpt··~Sa ?~la tliscussii.o do 
ciarío pôde decidir ~í teom razã.o os recla.· parecer qu~ autoriza o Go1·ern0 a mandar 
mantes ; e o Congresso Na:Jional presta t\11 pagar :.lOS Dr.:;. Fr.m·j,co e Arthur Antunes 
respeito â.i! senten<)'lS desse poder, que em lei ~1<tcíel a. quantia. de 385:500$, impllrta.ncio. 
especial autorizou o Poder El:ecutivo a abri1· do gado vaccum e c:tvalia.r" rorneeido Ú8 forças 
os m·editos neces~arios para dar· lhes cumpri· lega~s dll!'a!ltG o porio lo l'evoluclouario de 
menta. 1893 a J8g;), não tendo presentes o;; do· 

O SR. LUiz Anotrno-Esta autoriz.'\ção e•1, cumentos quo} live vccasião de estudar .•. 
a.bsoluti\m0nte, não votaria. O SR . GUJLL<>:> - E' só mandar pedir na . 

O Sn. Auc;u&T.:> SE:VE!W-l'oís eu votei pol'· Sccretarin. 
que respeito as deci~ões ue um po<ler ~oberano O SIL LüiZ .\DOLI'IW- • •• direi á Carnal'.\ 
ela. Re•JUlllica. \que estudei o nssumpto c:>m o escrnpulo C11m 

A83im, entendo que o Congresso tieve votar que pt•r;C!lt~o quaudo se trata. de tira.t· .dos 
nilo :;ó contra as emendas, como mesmo ..:ont1•a. cot't·e~ puhl1cos qaalqum• parcella, PO! mlr:~IM 
o projecto que diz o seguinte (LJ): \que se,Ja, par<L attender a rcclamaço~s f•!•tag 

~ pvr este ou JlOl' aqueHe. 
O ::;a •. LUIZ ADOLPUO - V· Ex. attenrla. O.; do~umentus a.presen~·.1dos pelo Dl'. 'Fra.u-

-f01'tlecldcs. ciscoMa.•;iel são tlocumentos os mais catego-
0 SR. AUGUSTO SE VERO - Si este garlo foi ricos e positiVO!.' ú ddlcs se vedfieà, Sr. Presi· 

fortleeido, os reclamantes teem direi lo a uma dente, que •las suas estancías fol retirada 
índemnização duas ou tres vezes me.'or. granrle qua.ntid;tde de gu.do vaccu m e ca-vai

Dos documentos que li não const L o fol'llC· Ja.r, de que a,; força$ legl\es que alli e;;tacio· 
cimento. naram durante o período revoluciona-rio se 

o SR. LuJz Aoor.mo- consta que as força;; apoderaram pa.ril seu con5umo. 
acamparam na fuzenda do Sr. Maciel e arre- O SR. GUILLON - As provas ~ 
banhara!n todo o gado. O SR. AuüusTo SEVER.O -A Contauoriadv. 

o SR.. AuGusTo SEVERO -ls~o mesmo se Guerra, em sua informação ~b.se:. «.:\eohum 
contesttt , porque •• posição estraterrica. uessa docua,ento srqu;w merece f~ JUrldLC<\, por· 
fazenda. e; a inconveniente para 0" acampa· quanto constam ell:.:s de publ.tcus .r~rmas c de 
mento das forças leuaes. d.epo1m~ntos de. t~te~unt1a .!Uqumda sem a 

n . ::> ,. • auiltencta do MmBtei'IO Publico, e de escl.a.re· 
. O ::s&. LUIZ 1\DOLPHO -F rcaram alli esta- cim:;ntos e informações por meio de cartas 

ctOll:\das e fornecc:am·~ de !;t\do durante particulares as quaes não constituem prov,IS 
todo o tempo que la esttveram. que requer i.\ lei, a.úm de <tutorizar a sah1da. 

o Sn. At:Güsro SEVERo - Assim, parece dos dinheiros publicos guardado~ no The-
que não havia :·evolução naquelle Estado. souro.» 

Poderia. reFutar ponto por ponto as alie· O Sn. . Lurz AooLi'HO - Sr. Presidente, 
gações, documento por documento, exitíndo á quando se discutiu este assumlJto na Com
Garoara grande numero delles que nenhum missão de Orço.mento não houve a menor 
yalot· teem para a questão, porq_ue são. attes- díscrepa.ncia quanto ao direito que assiste aos 
tados particulares, e V. Ex:., Sr. Presidente, reclamantes, isto é, de ha.VEwem do Governo, 
sabe quanto é facíl obter-se isto nos sertões. como indemniza.ção, pelo gado vaccum e 

Sr. Presidente, não sou contrario ã indem- cavallar, consumido pe!.as tropas alli acam
n ização ; antes entendo que, si ê ju5ta, devo paditS, a importancia. cunstarlle do :parecer. 
ser paga, mas legalmente, pelos can.~es com· Não er.t a primeira. vez que(), C<\IüO.l',\ toma
pet;ent.e.,, mediante sentença do Poder Ju- v:a conb.ecimento 4e questão ideutica e apre· 
dic1arw. seutava., pela Commissão de Orçamento, pa· 

A Commissão, Sr. Presidente, tem sido receres, no sentido de indemnisar a. este OI\ 
exce:!Sivamente escrupulosa tratando desses o.quelle peticionaria. 
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Basta lembrar que tomei conhccimanto, 
como rulator da Commissão de Orç:tmento. 
nesse a-nno, t1e uma P'lt;ç,ão originar ia do Pa.
rauá, a uu1 italiano pJr nome /dcc:lte Petterle, 
que, tendo fdto uma e~trada do por·to Je 
Cimr~ a Paranaguil, se achava, por delon
ga e ditnculdarlc.~ de ordem aclministrativa, 
no desembolso d~ quantia que lhe era 
devida_ 

:Não foi necessario que ess:l cidadão fos;e 
aos tribunaesj w'liciar·ios phili?ar o seu direi to 
para que o Governo e a Commissão reconhe
cessem este direito. 

O Pouer Exe~utivo j~ o havia reconheci-lo, 
tanto que mandou a.o Thesouro ordem de 
pagamento, mc:s o Thesouro índeYídamente 
a edarou que o dir"ito deste peti~;ionario os
tava p rescripto. 

Examinei tod•lS os papeis e r<'conllecí que a. 
lliroctori<t do Thc~nu:·l) niio tiulHt nl•solut·l 
mente ralilO, visto que a pr,•scripção não 
podia correr contt'•t ;~. parte rlcsde que a de
longa era devida unica c exclusivnmentc ~-% 
agentes da :alministra<;'iio. 

Coníorma.ndo-me corn a opinião do ~.1in i:;tro 
da. Viação, de enti'io, roi elaborado o p:trecer, 
que f.;i a.pprovado n&tn Cn~n e ltoje esse 
cidadli.o se acha índemnisado dos sei·viços que 
realizou. 

Si est..'\ tam sido a praxe,por fpe r n zão não 
póde a Camara agora ent rar r.o conhecimento 
.:resta. questão, estudar oollocumentcs e vir. 
·por meio de um parecer da Commis>ão, dizer 
si assiste ou não ao Dr. Francisco An tunes 
Maciel direito ao que clle reqner? 

A -verdade e que o noh1·c Deput~o pelo Rio 
GJ"ande do Norte, membro <la Coinm1s~o de 
Orçamento; naquella epoca, não (1eYi:t ler 
lancado a sua a~siguatura. sem primeiro in
dagar esorupulo:arnente, do que havh. 

Si o estudo do relator não merecia, con
fta.nca .•• 

O Sa. AuGusro SEVERo-Tanto mGrezia que 
lhe dei a minha. as.•iguatura. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO-. , • S. Ex, devia. pe
dir -vistas dos papeis, examinai-os um por 
um. porque muitJ.s vezes a opinião elo relator 
não é aceita por ou tro5 mémbros e, nesse 
caso, a divergeneia pode ser de principias, de 
opiuií3es e o que deve fazer o membro diver
gente ê reql.llSitar OS papeis C ll!tO depois de 
ter coucord<J.do com o parecer, Yir im
pugnai-o. 

Qua.es os novos moveis que o nobre Depu
tado te'lo, pat•a vir impugnar o parecer, obri
gando ;~ssim o relator, que nãó vê estes pa
peis h a dons annos, a -vil• â. tri buna , para. 
contestar a S. Ex. aquWo que está exube
rantemente provado dos documentos forneci
dos ã Comm1ssão de Orçamento paio t:>r. Dr. 
F rancisco Antunes Maciel ? 

Devo lembrar á Casa, Sr. Presidente, que. 
em 1893, um industrial desta praça, que 
h>wia obtido isenção de direitos para certos 
art,gos, su!Jmetteu á Casa uma petição, recla· 
mando a restituição deõsee direitos, visto que 
o P oder Executivo nã.o tinh<i reconhecido a 
concessão da isenção. 

Leva,!o o facto ao conhecimento da. Com
missão de Fazenda., esta, pelo seu rebtor, o 
Sr. Antonio Corrê!!. da COsta, então Depu
tado pelo E:>tado de Matto Grosso, r econheceu 
que realmente esse industrial tinha. dit·eito ú. 
re::Jtituição de todos os impostos que tinha 
pago na alftmdega., em virtude da lei que 
Jlle concedera isenção de direitos pa.N aquel
les artigos . 

Entretanto. submr.ttido o pa.recor ii. dis
cussio perante a Camara levantou-se urn 
Deputado. impu~.:-uando o r~conhccimento da
quella divida. ·-

0 qu ' aconteceu? :Essa divida, que mon• 
tav:J. a pouco m:J.is de 000:000$, foi paga o 
anno passado não mais naquella somm .. , mas 
na de J. 400:0uo:=:. a que foi condemnada a 
Fazenda Nacional por sentença do Supremo 
Tribunal Federal. 

E~te exemplo e b1stante frisante e certa
mente ha de predominar no espírito da Ca· 
m" ra, po~que ~i elh1 não conce;ier o credito 
pedido certamente terá que paga-r m'tis, 
desde que o _peticionario recorra. ao P oder 
Juiliciario. 

O Sn.. MARÇAL E:scoB.-\.R dá um apa.rte. 

O SR. L1:1z ADOLPII-)-Este é o meio e a.ntes 
de racorNr no Poder Judiciario tem o re
curso de vir ao Parl•1mento, e até h oje não 
se t em feito isto porque nii.o ha principio e:s· 
tabeleoido. 

Ora. a Camara concede uma indemnização, 
ora nega-a, dizendo que não é de sua. compe
tcncia conhecer de direitos de particulares e 
afinal não se sabe o que ella. pretende. 

Eram estas, Sr. Presidenie, as conside
f(l.ÇÕes que tinha que submetter á conside
ração da G:1ma.ra, e dir ei ao nobre Deputado 
pelo Rio Grande do Norte que, qualquer 
q nestão que envolva o dispendio da menor 
parcella. de dinheiro publico merece da minha 
parte o mais cuidadoso exame, pois não 
paduo com re~lam«çôes descabidas. 

Nesta Casa os meus pareceres podem ser 
examh1ados por qualquer Deputado e elles 
provarão que não cedo a empenhos e que não 
me deixo levar sinão pelo cumprimento do 
meu dever . 

0 SR. JUI.IO DE MELLO- Pela ju~tiça e pelo 
direito. 

0 SR. MELLO REGO-E essa j ustiça. nin-. 
guem póde negar. 
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O Sa. Lt11z AooLPfio - Er a. ie' o, Sr. P rcsi-j 'fão ca.loros"' dísou~eão trava da em torno 
dente, que tinha a. d ízer ao n1,bro Deputado do proj <:cto n. 2'J! de,; te anno fez nascerem 
~lo Rio Gl'ande do Norte, amrmando que o no meu espírito seri<\S duvida;; a respeito do 
Dr. Maciel tem direito indiscutivel, sobro o modo pelo qualllcvo úal' o meu voto em 
qual não ha. duvida. alguma e a.un, si rc- questão d•J tal imporbucia . 
correr ao Poder .Judicial'io, o The~onro tclrá Si por um l:vlo a pa.iavrJ. do nobre Depa
de pagar não 385:000$, porém, quo.nth m11.is ta.clo por Matto Gros>o me mere~e toda a. con· 
avultada, por isso que, pelos papei~ apresen· s iderução e respeito, por outro lado a~ infor
tados perante a. Commissão, documentos que m:1ções quasi oHiciaea que o honr31.lo Depu
foram ministrados por au toridades militares tado pelo Rio Orantle tio Not•te nos trouxe 
no Estado, não autoridades civis, e;;tá pro- são~ tambem üe tal ordem, c te mais ~e l'orta
vado que as fofç:cs Iegaes 83 apossaram de lecem as duvidas do m•m esp!rito. E, além 
bens alheios. (Muito llem; m uito bem.) disto, St·. Pt·esidente, ternos u ma ques tão cle 

O Sr·. Augusto Seve•·o. depois 
das explicações rlo seu honrado amigo, Depu
tado por Matto Grosso, é obrigado a volta.r á 
tribuna . 

S. Ex . referiu-se á. assignaf.ura. do orador 
no pre>!ecto em debate. 
. Não o contesta. ; de f;lcto as;;ignou o pro
Jacto depois do parecer da Commí~são . Posto 
em ordem do dia, foram a.p~esentadas duas 
emenrias, as quaes não só detidamente es
tudou, como ainda. requisitou do a:rchivo da 
Casa todos os papei> relati vos ao assumpto. 

Lê trechos desses documentos, principal
mente um da COntadoria. Geral da Guerm, 
do qual se evidencio. ser indebito o pedido 
dos reclamantes. 

NeSSQS condições, tendo na. devida. consi 
deração o procedimento do Congresso, na 
sessão presente, autorizando o Executivo a 
abrir os credites necessarios para dar ox
ecução ã.s sentenças da Justiça Federa l, foi 
que elaborou o seu parecer . 

Justificando o seu procedimento, conclue 
o orador dizendo que o anno pas;ado não 
bavia. lei, que só foi votada. este anno, ja 
sanccionada. pelo Executivo. 

• ·Vem à Mesa, é lido, apoiado e posto con· 
JUncta.mante em discussão o seguinte 

ItE~!UER!l1E!STO 

Requeiro q11e o projecto n . 201, de 1899, 
volte á Commissão para. a respeito ser ou-
vido o Governo. · 

doutrina. 
E' licito aos Interessados, em circumstan

cias semclhante~.ou aos prP.judíca.dos pol' esta 
ou aquella c 1Usa, que se j ulgam com direito 
a reh·indicaçües ou iutlemntzaçõe3 pl'ocura
rern o Po•ler Executivo ou mesmo as Com
missões da O:.ll!Hlra c..los Deputados c pe t·a.n te 
elhls !azerom este processo, ~em l'órma. con
tencio~a. desprl'znnd.o o e>pit·ito da. Consti. 
tuic;iio que tna.nda, em ta.es casos, ser ou vldo 
o Poder .Jutliciario ~ 
E~ta e a faca mais importante d e. questã.o, 

ou melhor, e a. unica lace pela qual encaro 
o assumpto. 

Não indago, Sr. Presidente. da veracirlo.dc 
uas a\lega.t.,ões em que ·os supplica.nt~s firma
ram os seus d ireitos; não contesto a. legit i
midade destes, nem ponho em duvida. o cl'i 
te:rio do Governo, que, em mensagem , como 
amrmao nobre Depubdo per Matto Grosso, 
pediu á Camam o credito necessario para. 
fazer aos recorrentes a. indemnização que 
ped.ir11.m. 

Niio, Sr. Pres~rlentr., n5.o é <:L legitimidade 
do direito dos supplicantes q.ue ponho em 
duvida., é o modo por que se quer fazer essa. 
indemoização, õ o pre~doÍlte que se queL' 
cst'l.beleoor que impugno e combato • 

Penso que o caminho ô re~orret• aos tri
buna-e~ uo paiz. 

E es,a, como já dis~e. é a face mais impor
tante da questão; sigo, desde os primeiros 
passo~ que dei nesta casa, e2sa. dou tr ina. 

No regimen em que vivemos, não posso 
comprehender que quem quer que seoJa, inter· · 
essa.do em negocies pecuniar ios, fer ido em 
seus interesses, ao envez de procurar soe· 

Sala da.s sessões, 18 de outubro de 1899. - corro, auxilio ás portas do Supremo Tribunal 
Augusto S -.1!ero . Federal; que é em ultima instancia o poder 

competent ~ no caso, e perante elle explanar 
O Sr. AWonso Cos~a- Sr. P resi- a questão, de:;envolver segn:r<:Js argumentos 

dente , esta questão que no momento se ven- e obter senteoça, vonba. ao Poder Legislativo. 
tila é mais importante do que á pl'imeir-.J. ou ainda , como tem ucontecido, se dirija ao 
vist.n. se nos afigur-a; trata-se de mantiar pa- P <>der Executivo para. que este, por meio de 
g-ar aos Drs. Francisco Antunes Maciel c mensagem, nos Vênha pedir a. r oparação do 
Arthur Antunes Maciel a quantia de 385:500$, da.mno de que se a.cha gravado ou do mal 
importa.ncia. de gado vaccum e cavaUar for· úe que se diz vlctiuw.: 
necido ás forças legaes. dura.ute o periodo re-I Quando se discutiu nesta. Ca.sa. um projecto . 
volucionario de 1893 a 1895. .1 mandando tornar e:üensi va a. todos os casos 
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semelhantes uma sentençn do Supremo TL"i· 
bunal, tive occo.siiio da mnui festa.r-me em 
s entido contra-l'iO a. e:;sa delibeJ'acilo, p:>rqu a 
en ten.tia hontem, como ententlo hoje, qun o 
Podet• Lc~i slativo niio podia, ne1n •levia., 
invocando" uma senteoç:J. que a respeito de 
um indivirJuo singu!a.1•mente ba.via <1ado o 
Poder Jmliciar io Ferlcra.l, torr;.a.l' ess=l sen
tença. extensi \'O. a to:los os cases semelhante>. 
:porque é sabido que o tribunal julga em 
especie. 

0 SR. R A:'fGEL P KST.-I.NA - Apoiado ; eu 
tambcm pr otestei . 

cor tanrlo d~sapiedadamente nas despezas pu
blicas, e ~ uan do por toda a. parto ~e des· 
em·ola a bandeira. da. rriais severa economia. 

E' pl'eciso, de um<> vez por todas, que fique 
e;;tabclooiüo o principio •le que todo o cida-dão 
que so julgar com dirr.ito . a reparações do 
Thesouro Fa-leral, devo r ecorrer ao Poder Ju. 
diciar~o e não ao Execu tivo ou Legislativo 
paril obtet• a rep:1.ração do gravame de que 
se diz victima, da inj ustiça de que se diz 
rerido. 

E' preciso, lle uma vez por todas,tol'narmos 
bem llrme, bem sPguro, bem estauelecido esto 
principio, de que ns quostõos de interesso 

O Sr . Al'FONSo CosTA-E' facto s:chído que pecuniario, as que.~tões que eu·.rohrem a F:t· 
no regimen federativo,11e poderes autonomos, zen da Nacional, exigem de tido exame j urídico, 
independentes e harmonicos, como os uosws, não porlem nem devem ser trazida:; :w julga· 
o Poder Ju rHci:trio Fedet·a.l exeJ'Cfl t"uneç5es menta 1\esta Camara, porl]nc então teremo3 
import:mtes, e e por i~t~ que h:J. rJuem d iga invertido a.s normas dest~ regimen. as boas 
até que elle exerce fu:lcclíes polit,cas, & ou· pra.tlc:1s da •iemocracia, o) esptt•ito da Consti· 
tros di7.em qnasl politica~. em consP.quencia. tui<:ão de 24 de fc~vereiro,cujo legislador quiz, 
da attr!buiçào que tem esse porlet· indcpen· :1cima ue twlo, estabelecei' a indepr•ndencia 
dente da. Republicrt •lo a.nnullnr em ce1•to;; dos polleres, danJo a cada um a. osphera de 
caso;; os.,.fTeitos das 1-!is qne v<1tamos, umn, acç5.o propria c cercando-o~ do prestigio D('.· 
vez que e;se recurso tentem os interes~arlos. ces~a~io ao S(lU bom fuccionamento. 

Mas. Sr. Presirlente, voltanto ao projecto Sr. Presir.lente, estabelecida. em lbese a 
que se debate, não po:;so admittir que pa.r- opinião de que ao Poder Jurlicin.rio é que 
t iculal'es, interessados em obter do Th •.sou t·o compete julgar desta. e de outras qttestões. 
indemnizacCes on pagamentos de certa na tu· passo a nxaminar ligeiramente o outro lado 
reza, ao emvez de procurarem os trihunaes do projecto. 
do pa.iz, venham iL Camara. pleiteai' os seus Como o Pocler Legislativo poderá votar 
di reitos, sem tentarem os r ecursos legMs . justiCP.irn.mente ·uma lei au torizanrlo o paga-

Penso que e esse máo preced-ente qt~ c a menta de 300 e tantos contos a esses honra· 
ca.ma.ra não deve, nem póde fi rmar.pois 11este (ios cill a<lãos, s ~m que t enha precer1ido um 
regimen de poderes independente~. nenhum exame detido e minucioso a 1•espeito das al· 
dcl!es tem o direito de invadir ~ csphera dos legações feitas e provas a.prêSentadas? 
outros . Pois o Congressa é competente para. isto? 

Para tomar conh~cimento do valor de alle· O Poder Legish\tivo póde examinar, como 
go.ções rle par ticulares qae pleiteiam indemni- verdadeiro tribunal, os papeis c provas rela· 
zaçõas, julgar dus factos invocados, dar o ti vos no direito que allega m os supplicantes~ 
verdadeiro peso ;is provas a pr esentadas, não Pois as Commi$SÕcs, pelo facto de mere
julgo as Commissões competentes, indepen· cerem a confiaoca e o voto da Camara,podem 
dente do juizo da magiBtr<ttura. se arvorar em tribunal j ud iciario :para julgar 

.Ningnem tem o dil'aito de temer o verecl i- da p rocedencia e da verncidade do direito dos 
ctum dostribunaes qu e em nosso pai7., tenho peticiona.rio~ '! 
or gulho em reconhecer , siio cJmpostos de Sr. Presidente, não ú no seio da Commissão 
home.ns competentEs e probos. de Orçamento, não é no seio da. Commis são de 

Si assim ~ .si as sentenças do3 tribunaes Legislação e Justiça que os interessados de
merecem tal acatamento e si estes trí bunaes vem pleitear os seus direitos . 
compoem-se dos ma.~ istt·ados os mais justi- E' preciso abolir esta p ra.t.ica, rlirei melhor, 
ceiros, homens de conàecido salJer jul'idico e este a.l•uso, de modo que nenhum poder pro
coropetencla, não posso compre!lender o r e- cure invadir a esphera dos outros e sa ent re 
ceio elos interessados, em um caso como o de nas verdadeiras praticas const itucionaes. 
que trata o prnj~cto, de :recorrer ao Poder Como nós pode-mos saber. Sr . Presidente. 
Judiciario . que os cirhdãos a que se referem o projecto, 

Não se trat;~ Sr. Presidente , de um,\ qur.u- de faoto, fol'ncceram ás forças leg11-es esse 
tia insignificante, de uma questão de nonada-, g.ulo vaccum e cavnllar, n a. importancia. de 
mas de quantia relo. t ivamen te avultada. :~oo e tantos contos ? 
attendendo-se ás eircumst,mcias financeiraS COmo podemcs vet•ificar si o preço exigido 
do paiz! em nmmomeuto em qne o Poder ou o valor dado é justo, ~ equitativo 1 
Legislativo corre parell1as com o Executivo, Niío :pretendo !il.zer censut·as ao honrado 
não poupa.ndo csfort;cs pa.1''l gast,tr pouco, relntor do parecer quo se discute, nem entro 
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na. analyse, como ,ii tliss~. do dir.:ito rios i gusto Sever!J, que tt Couta.<loria da. Guerra 
s~tpplictLutes_ ; •t minh•t que~cáo ê u ma. qw:s- tiã,, achou o mínimo fundamonto jurídico 
tao tle duutrJlla, e de fot•r.ouht. . nem o minimo fomento rle justiça no> do-

Julgo ~r-rado o cu.nnull.o q uc~ os ~upp~1c:~n - cumP-ntos ll.pre,entados pelos pcticcionarios. 
tes segu1ram, entendo que o Jml!c;arro e o EntretanLo, appello ou declin0 da eom
JlOller competente para rla.r-Jhe? o titulo de petencía da Contadoria. da Guerra, para j ul
que e1~es car~c.em, afim de 1rem ao Poder g~u: estes docum_e~tos, no ponto de vista ju
~xecut1vo e~1g~r o ragamento a que se nd~eo, l'ara um JUIZO ma.i~ competente, mal.a 
JUlgam com tl!~mto. . que msuspeito P<\ra. a Cama.m, qual seja. o 

Nebtas condrçDes, JUlgando que a Camara rlo honrado membro do Supremo Trib~nal 
l1~0 tem coll?petencia para. entrar na. aprecia- Fedoml·, ex-:rrocurador geral da ~epubllca, 
çao do dm~1to dos recorrentes, e uma vez o Sr. Dr. Luc1o rle Mendonça, que, em seu pa
que contr·a as pah vras do nobre Deputado t'(lctJr, qu:l tenho p t·ascnte, as;,<im se ex 
por Matto Gro~~o, rela.t rll' do parecer, s-1 le- prime: 
vantal'am as objecções não menos vali c-~as do 
tlOln•c Depu tarlo pelo Rio r)ranrle do Nol'te, 
deeioll'o a V. Ex. o :í. Cam,•r a. desde jà, que 
hYfHl tlwco o lll')U voto em cuntl'ar io á d ispo· 
sir,,a.o contida. no projecto, que se -discute, 
(Muito bent; nuliiO bem.} 

O St•, l, .. dalbei"to Guima.I"iies 
- Sr. Prcshtonte, rlirei muito poucas p&.la
vras. porque mio tenho o intu ito de prot~lat• 
a discussão deste a.ssumpto e muito menos a 
d!' outros mais importantes, que preoccupam 
a nossa atteução . 

Sr. Pl'I\Sidnnte, estou de pleno accordo com 
o il l ustrado c,.1llega que ac:tba de vreceder
me na tri bun" , rlesl.le que eJfectiva.mente não 
é possível parmittir aos interes~e.dos, aos 
pre_jndic:\dos, a quem quer que tenha. a lguma 
reclamação a fazer, 1!iscutir o seu dit·eito 
per,ulttl as commis::ões des ta Ca.mara, som 
ter exgota.do os recursos legaes. 

Mas, e por is;o mesmo, S1·. Presidente, 
qne dou o meu voto ao projecto em discussão, 
isto ê , porque os rech1mantes j á vieram com 
o seu dir.1ito liquidado, p~ra.nt9 es ta Ca.mara. 
là no poder competente. ( .{J)Oiwl %. ) 

Os reclamantes dirigir.~.m-se ao Poder Exe· 
cutivo, a. quem incon te!';lavelrnrmt3 .~ompeL.l 
ordenar ,, pagamento das quantias a que 
el!es t e!!h ,:m t\\reilo p: la .. ocenp:-,ção de suas 
·propr:edn·k·s pelns força$ kgaes. 

O Poder Executivo não procedeu J~•ia.na
roeute, mas exigiu todos us documentos e 
todas as provM que os peticionnrios pudes
sem da.r, o que etfectívamente s~ vorit!cou , e 
tão r.abaes foram estas provas que o Poder 
Executivo, não tendo recursos para ordenar 
este pagamento, dirigiu-se ao Poder Legis
lativo, por meio de mens;tgem que consta dos 
A.nnae~ dn. Camarn. e que foi subm~ttid.a ao 
conhecimento rla Commissão respectiva . 

E, Sr . Presitlente, quem a~s\m ·proce,le não 
póde ser ta-xrtdo de vir. por empenhos, soli
citar da Commissão da. Camara um pa.ga
meoto a 11ue não tinha d ireito . 

Aintla m&.i3, Sr. Preside ,1te, acabc-u. de de, 
clarar o honrado membt o da Commi! slo, cujo 
nome peço licençi\ para declinar, o Sr. Au-

<~ii. J se trahn lo, por oro., do procadimento 
j u •Ji~i:ll, ern que seria do e~igir- Ee todo o 
rigor •la. pro\';1, penso qne os reclaru-•ules 
1Jrovam sufficienternente o; factos em que se 
Cunda m.» 

E afinal accrascenta: 
«l~m _juizo, não tenho duvida que a ·Fa

zentla Nacional seria conrlemnzd;t á. indemni
zação _pediria ou que se liquidasse; não have
r ia, pvlS, justiça, nem conveniencia em pro
t elar a sa.tisfação 1lo pedido.» 

Senhor es, é nm juiz do Supramo Tribunal 
qu·' íttll~J., e nã.o póde no assurnpto h~ver 
opinião mrds competente. (.4plitdos.) 

Em taeo C)ndições. é absurdo remetter-se o 
c~ed'>r ao Poder Judiciario, quando o de vedor 
['e;;onhccc e cont'essa. a. obri!{ação: (Ap'Jiados.) 

Ora, Sr. Presidente, quando o Presidente 
da Republica ieve estê parecer do honrado 
Sr . Lucia de Mendonç._'1 ... 

0 SR. FR,~'!\C !SCO GLICERIO-E' um juizo 
s uperiOl', .. 

0 SR. ADALBERTO GUn.1,\RÃ.ES-Evidcute
mente supel'ior .. . foi bem inspira.'lo perliudo 
;\O Cong.-es;o 11 pagamento d~ssa indemuiza
ção evi tando assim u ma in,1emniza.ção maior, 
accreschll\. de c:1stas. 

Nestas condições, julgo perfeitamente jus
t itic:tvel, uão o S;·. Dr•. Muciei, ca quem 
quer que seja, m as o Governo pedi ndo a 
abertura. do credito e é por isso ctue voto 
pelo projecto em discussão. (Apt~iados; muito 
bem.) · 

O St• . DaJ.~bosa Lima-Sr. Presi· 
dente , a proposlto del!te pedido de c:-edito 
... ara. u ma pretensa in.demnizacão, convem re
cordtlr que nenhuma regl'/1. se tem estabele
cido sobre o assumpto, o que é muiLo para 
lamenta-r-se por um lailo ~ por outro píira. 
r'undamentar a nessa hesitação na votação 
deste p rojecto, si _não o nos>O pronun~ia.· 
me o t o no sent!do de -rejeit.:'\l -6, . sem toJavia. 
julgar mo-nos obrigados a. eemerilha.l-o em 
todos os seus detalhes •. 

··· .~ · ~--t· :. -~ 
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Fôra. de desejar que todos os pedidos de l qnizora ohamn.r a o.ttenção dn Casa, conside
indemniz,,ção nesta_ nature~.-, se estrib,~·-~~m raçiio ~ \l •J :;e _ren:>te de maior importancia. 1~ <1 
em senten~:l.s prdei'Hl:ls-pe!u Pod~.r Ju•! l(;l:tJ'h) , s1tuaç:oo Ct'lt!O<l ~m (jUe s·1 encontra o erar1o 
P<lS3adas em julgado e <!ando. em vil•t.ude \:ot n·tdnna.l, da. maiür gravidade, e vem a. eer: 
processo correspondente. os pri!cbos esclareci- Até onde é jmto, até onde é razoavel, até 
mentos, os nccessa.rio3 ftmdameutos ao Poder onde é equitati v o querer responsabilizar a 
Legislativo . m••~sa elos contribuinte~. já tão prejudicada 

V. E~. sabe melhor do que eu que não é pela guerra civil, em si, nos m <1les que ella 
um<~. n.ssemhl•"·a com poderes quaes aquelles a.ca.rreta, pelos ds.mnos que este ou aquelle 
que nos estão commetlidoR a P.ntiàade mu.is outro partil,ular tonha so:!l'rido no oorrcl' 
competente para aval h r não só ela j ustiçn. d:1 desta guerra ~ 
causct, m;:s ainda e muit() mais do qwmtum Pois si a guerra civil, como uma ca.lami
pedido, o qu~ no momento tem a maxima im- dadc que é, affiige , pi'oduz os mais graves 
pol'bncia. <.Iam nos. para toda a. população, para todos 

Quanto ao pe•.HJo de in,1emníza..,ii.o é os contribuinte:> da r egião fiagellada., todos 
possível que, exa mitlada (l. questão por teBm pl'ej uizos. uns prejuízo em gado, do 
quem possa ter em mãos e por quem possa qual veem tlepois a !legar, que parte foi con
l'equisitar iotlos o~ documentos ca.paz ·s tle sumida. por tropas legaes ou por tropas sub
esclarecel-a, fossem os l e~·ados a 1•ejeitar levadas. Outros teem tido prejuízos de outra 
semelhante pretcução, e em segundo lagar natul'eza, veem as suas propriédades taladas, 
póde tal deferimento ~er dadll, e possível veem <\S suas habitações incendiadas, per
que isto se dê, si do exame des~es documen- dem por tonas as fó~mas, que é excusado 
tos que se no5 offere:cessem e que não estar reco1·dando á. Camara dos Deputados, 
n os teem sido por emquanto presentes que bem cunl!ece quaes são os desgraçados 
se cmclu a pela votação de um credito, in- efi'eitos de uma guerra civil. Como é, por
ferior áquelle qu,} o peticionaria Sülicita. De ttmto, que se póo\e ir pedir ao coojuneto dos 
modo que a qu~srão tem estes rlous aspectos, contribuintes, nestas condições, que se CO· 
ambo:> nüs levando a refiect!r n a carencia de tizem para da. ma.s:;a geral de impostos que 
elementos em que se ach11 normalmente o pagam se baja de tirar um qttantum para 
Poder Legislativo, para. julgar de um e de indemnizaçã.o dos cirladãos a ou b, u nicos que, 
outro. · no fim desta calamidade, se encontrariam 

O que tem occorrido em casos analogos. mais ou menos reconforta.clos, quando todos 
aqui! lo que deve set• uma regra. geral, acccita os outros continuam a ~offrer as tristes coa
pela Camara e sobre a qual ainda ha pouco sequencias de uma guerra., qual e a guerra 
tempo legislamos, h abilitando o Poder Ex~., civil? 
ccutivo, até a transig:r .com os interas- COllocado. a questão n estes termos, vê-se que 
swos, ~-onsiste em fazer.- com que estes. essa pretensão, que es•e problema de inda
pleiteiem o seu direito perante o poder I mniz<•ção, por prejuízos oriundos de guerra 
competente; digam nos diversos turnos do\ civil, importa uma preliminar e uma pre
pro~esso que proYocam; ministrem ao rep1•e- judicial, que eu formularei da seguinte ma.
sentante da !azen·Ja publica. o d ireito de neira : a fazenda nacional , o· poder publiéo, 
dizer sobre o assumpto no ponto de vista dos J a masStl dos contribuintes não póJe serre
interesses da RellUbli_ca e,_ apre~iado um o sponsabil_iz~da, sob ~ fôrma. Lle i_ndemniznçõll3, 
outro lado da q u~;;tllO, so entao o Poder 1 pelos pre)U17.0S sofi'rldos, em virtude de u mu. 
Legislativo forneça ao Executivo os necessa- • gLterra. civil, por fulano de •al. 
rios tecuroo3 para pagamento do qw.wtum em . . . . , 
que t[ver sido condenmada a Fazend<1. Nacio- O Sa. GLrcEHIO - O prtocJpi~ legal e que 
na!. (Aporadas.) o Governo responde pelos preJIUZOS causados 

:Mas, mesmo assim a Camara esta-rã. r~.cor- pelas tropas legaes . 
dada que, não h& muito teinpo, vot il.mos um O sa. BA.RBOSA. LlMA - Ate a esto ponto 
projecto de lei em que habilitavamos o Poder levo a minh<\ contestação. 
Executivo a entrar e m a.ccordo com O$ interes·l Quem é, Sr. Presidente, que vae inde
sados, munidos ne sentença., passano Gm jul- mniza.r a alguem pelo:~ prejuízos soffridos na 
ga!l-o, para o fim de, sempre que isso fór guerra 1 . 
possível ao juizo do Execuüvo,conseguir para 1

1 
O Govérno ~ A Fazenda Nacional~ 

o erario nacionnl despezas menore3 do que i\fas isto, dito por esta. fôrma, póde en· 
aquellas em que 1mportarem nos termos <.la cobrir o su iJstracto que ahi existe, nessa. de
sentença tl'. l qual. nominação - Governo- que é a. massa dos 

De modo que ;emos em primeiro logar que cont ribuintes, 
a regra aqui ~doptada nã.o favorece o d~ fcri · Sr . Pr&idente, havendo numero para a 
mento do pl'OJecto n : 20 I; ~m segundo Ioga r votação das ma terias encerradas, interrompo 
ha. uma outra consideJ:açao pa,rt\. a qual eu as considerações que ia. fazendo, pa,ra pro-
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seguir depois dn. votacão ; -peço, pois, a; a. lavrado~es, durante o perio.do de ci!lco 
v. Ex. que me conserve a palavra . ~ annos, ca.pltaes a curto prazo e J_uro maxtmo 

. . . de 5 •f , ao anno, sobre a gcrantm de fructos 
Comparecem maisosSrs. AmorJm FJ~ueu·D:-· colhidos, pendentes ou futui'os . . 

Augusto Monteoeg·ro, Ser zenello Cor:-ea •. Vt· Art. 3. o A' proporç[o que os mutuanos 
veiros, Marcos tle Araujr,, _Thomaz Acmol~, forem z-eali:zando as suas entradas por conta 
Torres Por-tugal, José Avelmo, ll•!efonso Lt· da amortização do capital, em notas do Th~· 
ma., Hetvccio Monte. José Mari:mo, Coelho souro, estas ~erã.o immediatamente recolbl
Ciotra. Joã.o Vieira, Pereira de Lyra. Mala.· das e incineradas. 
quia.a Gonç•tlves, Barbosa Lima, Martins Ju- Art. 4.o Findo o período de cinco aonos de 
nior, Cornelio da _Fons~c~, ~oreira. ~l.vcs, que trata o a.rt. 2•, que ser1io cont~j.os da 
Arth_ur Peixoto, Joao rle ~Ique1ra , Gero1mano data. (\o primeiro co~tracto que .a Umao ou
Brazii, Castro Rehello, 111Jlton, Tosta, Paula thor"ar em execuçao desta. lei, o Governo 
Guilllarães, Amphilophio, Tolentino tlos Sn.n- prestarã. conta.s ao congresso Na.Jíonal das 
to~, Eduarrlo fu1mos, Ma.rcolino Milur.a.. Ga~· emi::sões feitas, das operaçeles realizadas e 
<lino Loreto, Jeronymo Monteiro, Jose M~1rtt· da somma de papel moeda. incinel",\do. 
nho, Xavier da. Silveira, Ose<1r Godoy, Inneu Art. 5. • As obrigações contrahidas so~re a 
Machado, Alcindo Guanabara, Augusto de garantia. do penhor agrícola- preferirao a 
Vasconcellos, Sá Freire, Belisario de Sou~, quae,;quer outros titulas inscl'iptos no re· 
Pereira dos Santos, Fonseca Portella, Ntlo aistro g~ral das hypotbeca s, desde que den· 
Peçaoha, Silva C~tro, Agostinho Vida!, R~n- t ro do 'prazo de 20 dias subsequentes á tran· 
gel Pe.;tana, Mnyrmlt, Ca.logeras, Lamou me_r scr ipção respectiV<~ não fOr a verbado pro- · 
Oodofredo, Francisco Veiga:. Cupertino d~ SF testo algmn fundado em ioscripção ou 
queira., Augusto Clemeohno, Theotom9 _de tr·,1 nscripçã.o anterioTes. 

"Magalhães, Arthur Tor·res, Rodolpbo P~1xao, Par,1grapho unico. o desvio dos fru~tos no 
!.foreira. da Silva, l...uiz Flacquer, ? om1ngues todo ou em par t e, determinara o v:ena1mento 
de Castro. Bueno de Andrada, Eha..~ Fausto, do prazo üodeodo o banco a. que mteressar, 
Lucas de Barros, Edmundo da Fo~seca., Al- nomear (Íes(!e Jogo quem proceda â guarda e 
frcdo Ellis, Francisco Glycerio, Ovidto Ah~an- conservação dos fructos existentes ou su bse
tes, Car~cciolo, ~Iello Kego, Lnmenha Lms, quentes. com poderes de !llien_a.ção dos IP;-es.
Lauro Muller, Gutllon, Marçal Escobar, Ft>ttU · mo~ salvo a inda o direito as acçõescr1m1· 
cisco Alenca.stro, Victorioo Monteiro e Riva- nae~ que uo caso competirem. 
davia Corrêa.. Art . 6 .• Revogam-se as disposições em 

• contrario. 
O S:r. Pres!de nt.e - Haven ,io nu Sala das sessões, 17 de outubro de 1899.-

mero legal, vae·S:l proceder ás votações das Gl1Jce1·io. - JoHJ Lv.i;; Flacquer.-Oassmiro da 
materias encerrac!as . RÓdta.-Lucas de Ban·os.-A. Mot·eira {[a 

E' lido, julgado objecto de deliberação e Silva. 
enviado :i commissão de Orçamento o se- E' sem debate approva.d.a a r edacçãO final 
guinte do projecto n . 144 D, de 1899, fixando a. des-

PRo.urcro peza do Ministerio da Fazenda para 1900, 

N. 21!-1899 

Auto1·i:a o Poder Execut ivo a emittir um 
empr estimo ir1terno atd a somma de Téis 
1.00.000:000$000, em apoliaes· da d ivida 
(unda.da da R epublica, p.tra auxilio á la
,oura 

O Coogresso Nacional decreta: 
Art. I .• O Poder Executivo é autorizado a. 

emittir um emprestimo interno até a som ma 
de 100.000:000$. em apolices da divida fun
dada da. Repub!ica, amortizaveís em 30 an
nos e ao juro de5 •Jo ao anno . 

Art. 2. • Por sóries de u m deoimo da emis· 
são, serão as apolices entregues e transt'erida,s 
a um ou mais baucos nesta. e nas capitaes 
dos Estados, com a obrigação da fornecerem 

Cnmarn V, ' 'I 

para ser enviado no Seuado. 
E' annunciada. a. votação da discussão unica 

do projecto n . J 7i A, de 189ll, c~m pa_reeer 
sobre em~:~ndas offerecidas na. 2" d1scussao do 
projecto n. 177, des te anno, que estahelecB a 
arrecad<tção dos impostos de consumo. 

E' approvado o seguinte nrt. 1°: 
Al't. 1. • O fumo e seu!i preparados, os be· 

bida.s, os phosphoros, o sal. o .calça.~o. as 
veh•s ns perfumarias, as es:Pecial!dades 
pharmaceu ticas, o vinagre_. as conser :'as, 
as cartas de jogar. os chapeos e os ~ec1dos 
de .lã e algodão que !'orem consumt~o~ no 
terr[torio da Republica dos Estados Umdos 
do Brazil, fiC'am suj~itos aos impostos de con
sumo constantes da presente lei . 

E ' approvado o segu'nte art . 2•, sa,va.s as 
emendas. 
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Art. 2. • os impostos de consumo de que I § 10. O de conservas, sobre todas as con-
trata o ~rt. 1" r·ecahem : s~rvas de eat·nes, pe1xes, crustaceos, doce;, 

~ 1.• O do fumo. não só sobre os prel'la.- i it'uctas on legumes, exceptuados o xarque e 
ra~os-clla rutos, cígttrros. l'apé, fumJ ' es· : o b:1calhuo. . _ . 
tiado, migado ou picado-como S•)lJre os ac- § 1 I. O d'' cartas de JOgar, sobre as cartas 
cessor-ioB de palha e papel p;~ra cig:~rros . de jogar em bara.l~o. , 

§ 2.• O de bebidas, sobre as aguas mine- § 12. O de chapeos, sobre chapeos de chuva. 
raes, artificiaes, gazosas ou não, inclusive as ou de sol e_ara am~os os_ sexos, com cobel'
denominadas- syphão ou r;o!ta; sobre o :tmer- tura de la, algoJao, hnho ou _seda pura 
picon. bit ter, fernet branco, vermouth e _de-I ou com mescla. de qualquer .mat~r1a, su_npl~s 
mais bebidas semelhantes; sobre as beb1das ou enteita.<los; sobre os chai?eos para ~a.be~1. 
constantes d0s ns. 130 e 131, da Tarif:J. das para hometJS, senhoras e crianças, de la. crt~ 
das Alf'andegas, t>m Yigor; sobre a cen•ejn e na, p11lha, castor, seda ou outra. qualquer 
os vinhos artificiaes e demais bebidas fer- qualidade semel)nnte. _ _ 
mentadas que pos;am ser a,semelhadas a. § 13. O de tecidos d<3 la. e n.Jgodao, sobre: 
e vPndidas como viliho de tl\'<1, CO;r.o vinhos a) os tecidos de algodão lisos e entrançl• 
espumosos e como champ::gne. do~, uã.o especi!icados (cn't~, brancos, tintos e 
Exce~tuam-se_ a :•gu ardente e o alcool, csbmpados): _ . 

fabr1caaos no patz. lJ ) O!l tecidos de algo::lao lav!'a.do;: , de hs-
§ 3." O de 'Phosphoros, sobre pho:>plloros tras de xadrez, impren~dos, abertos e de 

de madeira, de cera ou rle qualquer outra. pha~tasia.. ta.cs como: cambrfl ia.s, cassas de 
qualidade . listras, xadrez ou sa.lpicos, fustõas, setinet.as 

§ 4. • O do sal , sobra o commum ou grosso lisas e de phantasia, musselina.s. panninhos, 
e sobre o purificano ou r efinado, a g-ranel riscados lavradcs, de li~tra s ou d~ xadrez, 
ou em envoltor-io de qualquer qu :~ lill:tàc . pannos 'adamascados para toalhas, tecidos 

§ 5.• O de calçado, sobt•e o que se achar abertos tecidos de pbantasia abertos ou tapa-
enumerado no ar t. 3•, § 5•. . do~. ad~mascados, crús , bJ'J.ncos, tintos e es-

§ ü," O de velas. ~obre as de stear ma, sper- tampados. 
macc,te, p;traftna ou d~ composição. c) tecidos de algodão, como brins, cas_si· 

§ 7 .• O de perfumar1as, sobre todas as per- netas castores e tecidos semelhantes propr1os 
f~lm<orias, ni'io comprehendidas as ess:~ ncias para ~oupa de homem. cas>as grossas lisas ou 
s1wp1es e os oleoo puros q u·' const1 tu1rem entl-:mçudas, de li>tr[l.s ou do xadrez propr la. 
materia pr ima. de diversas industrias, mas para. fíJrro, pannos li strados e propPios P<\l'a 
sómcnte as preparacõe!> mixtas destinadas ponches: 
a uso _de toucador, tae~ com?: oleos, loç~~s. d) técídos de lã, lã e _alg?~ão, alpacn~. 
cosmetJCO~. crema~. brilhantlna.s, b~ndohne, taes como C<:~~sas de la, lilas, durantes, 
pus, pastas e extractos pa.1:a uso dos ca- da.mllscos, merinós, casemiras, prince tas , 
bellos, pelle, unhas, lenços·; etc., etc. ; :~s serafina.s gorgorões r iscados e semelhantes, 
aguas de Colonht, as aguas e viuagr~s lisos ou ~otranl;3-do3, Iav1•ados ou ruh ma.sca
aromaticos de qualquer especie; as tintas dos baeta.s. baetilha.s e tlanella.s bra ncas, t!n
pa.ra cabcllo e barba; os rl entifricios, os pós, tas 'e e~tan)padas; 
cremes e outrcs preparados para con~erva.r, e) pannos (casemiras n cassineta.s, cbe
tíngir ou :;maciar a pelle ; os ~abões em viot. thn~lla.s, ::arj as e diagouaes de lã 
fôrma. pães, m11ssa. pó ou barra. uma vez pura). . 
que sejam perfumados ; as pastilhas <lroma {) ~ohertores e mantas ya.ra. e;~ma., chal!'s , 
t1cus para qualquer fim e outras seme- ponches e palas de a.lgodac, de la ou de la e 
lhantes' a.l rrodão· 

§ 8.• O de cspccio.! ido.dcs . pho.rn;ut.ceulica.s, [!) t~~iuos de ania.gem propr ios p:u a saccos 
sobre todo o remed1o officlltal_, s1mples ou c para enfa rdae, lisos e ent rancados . 
complexo, acompanhado ~u _nao do nom~ do E' annunciada. a votação das emendas ao 
fabr~cante, preparado _e mdlC:.do em d?ses art. 2 •. 
med1cmaes e annunClado nos r espectivos 
prospectos, r<;tulos ou titulos corno capaz de o §r. Xilo P ecauba (pel~ ordem) 
cur-ar, por applicação interna ou emprego - Sr. Pre~idente, a este art igo ha uma emen· 
externo, certa molestla, gi'Upo de molestius, da da Commissão Esp?.cia l, que diz: charut os, 
ou estados morbidos dh·rreos . cujo preço não exceda de ·10$ o milheiro, etc, 

§ 9." O •lo vinagt·e, não >.ó sobre o vina:;tre Devo prevemr a Ca.mara que lia um erro 
commum ou <le cozinb.'', branco 'J ll de côr, 1 de impressã.0 ucsra emew\a., pois, onda S3 18 
inclusive o vinagre compo:;to para conver- 1200$ deve-se lêr 300;-$000 . 
vas , . mas ta.mbem svbre o acido a·~etico 1 ' · _ • 
liquido, solido ou crystalizado e glacial ou ( O Sr. Cassiano do ~~SCl· 
crystal!za.vel. JD.ento ( 2)ela ordem ) - Eu pediria l!cançl. 
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a. V. Ex . para declarar que acho mais conye ' § I.• Fumo: 
niente approva.rmos todo o proj~cto, embora . . 
artigo pot• artigo, ealvo as emendas, para Cha17utos de preço mferwr a 80.$ cada 
depois a Carnara manifestar-se quanto ás . nulhull'o, cada um: .. .•..•. . •.. .. 
emendas, J)orque, tio contrario, resultara D~tos de preço supertor, <:ada. um •.• 
confusão para o espírito da Camara. CJgarroJ. por maço de 20 ou sua 

O Sr. Presidente - A Mesa não 
pódo a.ttendor ao pedido do nobre Deputado, 
visto que a clle se oppõe a lettra. expressa do 
regimento, que manda votar artigo por ar
tigo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIME!\TO - Peço a 
palavra. pela Ol'dem. 

o SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre 
Deputado. 

o Sr. Castdauo do N'asci
ment.o (pela Ot>dem) - Qualquer que seja o 
acatamento, que me mereçam a~ deliberações 
de V. Ex. • direi que o meu reqtterimento 
não vise. o intuito de votar o projecto em 
globo, visa unicamente o seguinte: votn.rmos 
em pr!meíro Jogar o projecto ; artigo por ar
tigo, e depois de votarmos o projecto, artigo 
por artigo, sa. lvar as emendas , votarmos 
todas as emendas, porque ella.s no impresso 
não estão em ordem; custa a quem quizer 
acompanhai' a votação procura.r,no impresso, 
o logarem que ellas se acham. 

O Sa. MIL'l'ON- Mas. póde ser a.pprovai!a 
~.ma emenda. que prl.'judique um dos artigos 
Jl!t votados. 

0 SR. CASSJA.N O DO NASCIMEXTO-Desde que 
se tenha votado os artigos, salvas as emenrlas 
se fôr approvada. uma. emenda qualquer, 
ipso facto fica l'Gjeitada a materia. do artigo. 

O Srt. PaEsiDENTP.- O Regimento manda 
proceder ú. vota.çtto por artigos . 

Parece·me mais cUl·ial 11ue, á pl'IJj)OI'ção 
que forem. sendo vota.dos os artigos, tarobe!'l • 
se proci!da á. votação das emendas a que\ elle . 
se referirem. 

O Sa. CA.SSIA:>i'O oo NASCI?ofENTO- Como 
V. Ex. entender mais conveniente . 

Posta a votos,é B.pprovada. a. seguintee.men· 
da do Sr . Victorino Monteiro ao art. 2•: 

Ao art. 2', § 13 Jettra (g), accrescente- s€ • 
depois da palavra entr.mçados - em peça ou 
jd. reduz idas a saccos. 

E' rejeitado. o. emenda do Sr. Coelho Cintra 
á lettra. g n. 13 do art. 3• . 

E' approva.do o s~guinte art. 3• ;alvo as 
emendas: 

. _Art. 3.• As taxas dos imptlstos de consumo 
sao: 

fracçao •..• .•• . ..••.........•..• • 
Fumo desfiado, picado ou m!gado, 

por 2.'> grammas ou sua tracç:1o . . • 
Rapé, por 125 grammas ou sua. frac-

ção •.••..••••• • •..• • •• •• •••••• . • 
Papel para. cigarros, em livrinhos ou 

maços, a.te 130 mortalhas .... . .. . . 
Papd para cigarros em blocos de 

1.000 mortalba.s para fabricantes 
ou cigarreiras, cada bloco ..••• , 

Palha, por maço de 50 mortalhas ou 
sua fra.ccão .......•...•..•. ..• 

§ 2•. Bebidas: 

Aguas denominada.s syphã.o ou 
soda. : 

Por litro ..... •. .. ...• •... . . ...• .. • 
Por garrafa .• . ...•... ...•... , • , ... 
Por meia garrafa ........... . ... : .. 

Aguas minera.es artificiaes, ga· 
zosas ou não : 

Por litro .•.• • .•. .. . ... , •••.•• • • . . • 
Por garrafa . • •••.... • . . .•..•. . , .•. 
Por meia garrafa ou sua fracção .... 

Amer·picon, bitther, fernet .. bran· 
ca, vermouth e bebidas semelhan· 
tes : 

Por litro .•..••. .•. . . ••. •. • , .. , , . •. 
Por garrafa .••.. ....•..••.... , •.•• 
Por meia. garrafa. ........... , ..... . 

Bebidas constantes do n. 130 da. 
clafse 9• da ta.rit'a, a saber: licore11 
communs ou doces de qualquer que.· 
lldade, para u so de mesa ou não, 
como os de banaua, baunilhas, ca.c;IU, 
laranja e semelhantes ; a. americana, 
o aniz, herva·doce, hespel'idina., ku
mel e outros que se lhes assemelhem, 
exceptuados apenas os licorea medi· 
cinaes classiliea.dos no n. 229 da. tari· 
fa. das Alfa.ndega.s : 

Por litro .. ..... .. . . .. .... . . ... . .. . 
Po!.' garrrfa . . . ... . . . , . . .... ... , ... 
Por meia garrafa. ou sua. fracção •• .. 

Bebidas constantes do n . 131 do. 
classe 9' da tari fa, a. saber: atsintbo, 
aguardente de França., da. Jamaica, 
do_Raino ou do Rheuo;' Br a.ndy, co· 
gna.c, la-r a.nginha,. eucalypsin tbio, 

427 

$008 
$020 

$025 

$040 

$060 

$040 

SO-iO 

$0W 

• 

~ô() 
S040 
~020 

$150 
$100 
~05() 

$"240 
$160 
$080 

$600 
$400 
$200 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 15:49- Página 12 de 49 

428 .ANNAES DA CU1ARA 

genebra, ld;•scb, rhum. wisky e 
outras semelhantes ou que lhes pos
sam ser assemelhadas, excepto a 
aguarcleute e o alcool fabricados no 
paiz: 

Por litro . • .•...••.............. , .. 
Por garra ra .....•.• • ... , ...... .• .. 
Por meia gar1·afa. .... .. ........ , .. . 

Cerveja: 

Por litro ...•.... , .......•.•.. .• , .. 
Por garrafa .............. . . , •.... , . 
Por meitt garN.fa •..•......•.•. , . . • 

Yinhos artificiaes e demais bebidt~s 
fermentadas que possam ser asseme· 
lhadas e vendidas como vinho de 
u va, como viu lloii espumosos e como 

champagnc : 

Por litro .... •• .. . . .•••• .. •.••. •. •. 
Por gar rafa. ....•.. • .• ••..••. •. . •. • 
Pol' meia garrafa • . ••. • , .••••. • , .• 

§ 3·' . Phosphorm : 

Por caixa de pho5phoros de qualquer 
qualidade, contendo ca.da caixa 
ate 60 palitos .................. . 

Ca.da 60 palttos a mais ou fracção 
desta quantidade, coniidos na 
mesma caixa .... .. ... ........ . 

§ 4•. Sal: 

Sal commum ou grosso por kilo-
gr,\mma .......... ~ ........... . 

Idem refillado por 250 gra.mmas ou 
· sua fracção . .. .... . . .......... . 

§ 5•. Ca Içados : 

Botas comprida.B, de montar, par ..• • 
Botinas e cothurnos de couro, pelle 

ou tecido de a lgodão, lã. ou linho 
até O,m22 de comprimento, par .• 

ldem, idem de mais de 0,2z ou de 
qualquer tecido de seda ou de 
qualquer outro tecido com mes-
cla de seda, a té 0,2z, par .... .. . 

Idem, idem de mais de 0,22, pa.r .. . . 
Sapatos e boneguins de cour o, pelle 

ou t ecido de algoduo, lã ou li
nho, aie om·,22, de comprim<:nto, 
pa.r •••... . .. . ...•. . ...••.... .. 

Idem, idem de mais de oru,22, P•'r ... 
. Idem de qualquer tecido de seda ou 

de qualquer outro tecido com 
mescla de seda ... . .. .. .... .... . 

Cbinellas e sandalias commuos ... . . 
Idem, idem bordadas de seda ou vel· 

ludo • . ••••• •• , ...... . . .... . · .. • 
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Sapatos, galochas, botas e cot hurnos 
de L-:>rracha., até 0"',22 .•. • .•••• 

!dem, idem de ma.is de 0,22: . • . .•.. 

Entende·se por borzeguins o cal
çado grosseiro de meia gaspea , ta.lão 
inteiriço e direito, cano curto e 
ilhoz commum. 

§ 6' . Velas : 
Por pacote, cartucho ou caixinha dt1 

velas, pesando liquido 250 gram-
mas ou sua. rracção •. ,, ....... . 

§ 7• . Pe1•fumarias : 
Perfumaria cujo valor não exceda. 

de 5S o. rluzi:t, cada. objecto . ... • 
Idem elo valor de 5$ a. 10$ a duzia., 

cada objecto .... .......... .... . 
Idem do valor de 10$ a 15$ a. duzio., 

cada objecto ............. , ... . 
Idem do vã.lor de 15$ a 20$ a duzia, 

cada objecto ................... . 
Idem do valor de 20.~ a 25$ a. duzia., 

cada objeeto . . ..••.. . .. •. • ••. .. 
Idem do ya.Jor de 25$ a 60.} a. duzia., 

cada objecto .................. . 
[dem do vn.Lor de 60$ a 120$ a duzia., 

cada objecto . ......... . • , ... , •• 
Idem cujo valor exceda de 120$ a 

duzia, cada objecto .......... . . 

§ 8.• Especialidades pharma.ceuti
cas: 

Especiulidatles pharmaceutica.s cujo 
valor não exceda de 5$ a. duzia, 
cada. objecto ..... . .. , .. . . .... . . 

Idem do valor de 5$ a 10.$ a. duzia, 
cada objecto ... . ........ - .. ... . 

Idem idem de lO$ a 15$ a duzia, ca.da 
objecto ...... ...... . ........... . 

frlem idem de 15.) a 20$ o. duzia,cada 
objecto . ..................... .. . 

Idem idem de 20$ a 25$ a !luzia, cada. 
o~ecto ... .................. .. . . . 

Idem idem de 25$a 60$a duzia, cada. 
object.o ... • ..•. . .• . •. .. .• •... •. 

Idem idem de 60$a 120$ a. duzia ,cada 
objscto . . . .... .... .......... .. 

Idem cuJo valor exceda. de 120$ a 
duzia, cada objecto .......... .. 

§ 9.• Vinagre : 
Por litro . . . • • •• •. •.. .. .. . •.. ••••.. 
Por g.trra fa. ••.• .•• , ......•.•.•••.• 
Por l /2 garraftt ......... .. ..• ..... 
Por kilog·ramma de a.cido a.cetico ... . 
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b) com cobertura de seda pura ou 
com mescla de qualquer ma. teria. 

c) com cobertura do qu}lquer quali
dade, e nfeitados com r" n,la, 
franja ou bord·1dos., ...... .. .. . 

d) idem, idem enfeitados ou não, com 
cabo de ouro ou :prata ou com 
lavares destes metaes . .•••...•• 

CIIAPEOS PARA CABEÇA 

Flomens e mMino~ 

a) cha.peos da crina. ou de palha de 
arroz, de avêa., trigo e seme· 
lhantes, de 5$ a 15$UOJ ...... .. 

b) ide·m de feltro, castor, lebre e ou· 
tros semelhantes, 1!e 6$ a 2.0$000 

c) idem de palh<L do Chile. tlo Perú, 
de Manilha e semelhantes •.•.•. 

tT.) cltapéo3 de pello de seda de qual· 
quer qualidade e claques ... .. .. 

c) chapéos de lít .................. . 

ScnliO)'•IS c meninas 

a) chapr'!OS cujo preço não exceda. 
de 5$000 . . .............. ... .. .. 

b) cha.péos de preço de 5$ a 20$000 •• 
c) aha.péos de preço de 20$ a. 50$000. 
d) cha.péos cu,jo preço exceda de 

5()$000 •••• . • , • •••.••••• ' . •.. •••. 
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Deputado pelo Rio Grande do Snl e o que 
V. Ex. estabeleceu . 

Parece-me que V. Ex . podi!l. pr.Jce,lcr á. 
votação dos artigos do proJecto, do ac~ordo 
com o requerimento, salvando as emeud.as, 
que seriam votadas ca.dt>- umn. ue per si. 

E' annuociarla a votação das emendas ao 
refer ido art. 3•. 

Postas a votos, são .su cceasivamente rejei. 
tadas todas as em~ntl:as ao art . s•. 

E ' annunciada a Yotaç."io d"' seguinte 
emenda da. Commissão a,o art, 3•: 

Ao a.rt. 3•, § 1' - Charutos, cujo preco níío 
exced;L de 40$ o milheir o (cada. charuto) 
-s réis.-Idem, de preço de 40$ a 200$ o 
milheiro (clda. charuto) - 20 réis. -Idem 
cujo preço exaed3o de 200$ o milheiro (c<tda. 
cbat·utD)-!00 r <iis. 

O Sr. Xllo Peçanba (p ; t'.t· ordem) 
- Devo fazer uma. declaração à Cn.ma.ra. 

Na emenda du. Commissão Especbl. rela· 
tive. a char utos. lm um erro de impre~sao; 
oude se di~ 200$ deve-se l Jr 300.$000. 

O Sr. Presidente - A Camara 
acaba de ouvira reclamação. feita pelo relator 
da Commissão. Cooseguintemeote su bmetto á. 
votação a emenda., com a. rectiflcação pro· 
posta. 

Devem snr isentos do imposto os cha.péos 
nscionaes de palha ordina.ria , cujo preço não 
exceda de 2$000. 

E' approvada. e. referida emenda. com a 
rect iftellção feita. pele Sr . Nilo Peça.nha. 

E' igualmeote approvada a seguinte em~n
da da. Commíssão, substitutiva da que foi of· 
fe recida. pelo Sr. 1\a. ul Barroso: 

§ 10. Conservas: 
Por volume p2sando 250 gra.mmas 

sua. fracção . .. ..... . .. ....... .. 

§ ll. Cartas de jogar: 
Por baralho ...................... . 

§ 12. Chapéos: 
§ 13. Tecidos: 

Tecidos de algodão. crus, cada metro 
Tecidos brancos e t intos, idem •.• • • 
Tecidos estampados, idem . .•.•.•••. 
Tecidos constantes da letra D do 

art . 2" § 13, cada metro ...... 
Tecidos constantes da letra E do 

art. 2"· § 13, cada metro •.. •.•. 
Tecidos constantes da letra F do 

art. 2•, § 13, um .... .. ...• .•. . 
Tecidos constantes da letra G do 

art. 2•, § 13, carla metro .. 

$025 

$500 

Cerveja. de fermentaçlo baixa: 
Por lit ro, 90 réis ; 
Por garl".J.fa, 00 réis ; 
Por meia garrafa, 30 réis. 

Cerveja não pa.storizada, ou de alta. f~r· 
mentação: 

Por litro, 75 réis ; 
Por• garr afa, 50 réis ; 
Por meia garrafa, 25 réis . 

$O lo 
$010 
$030 

E' considerada prejudicada. a emenda do 
$l00 Sr. Raul Barroso e outro. 

E' a.pprovada a. seguinte emenda da Com· 
$200 missão ao art . 3° (capitulo cllapéos): 
$300 Substitua-se no capitulo- Cba.peos par~ 

cabeça. (homens e meninos ): 
$020 a) cl-,apéos de crina ou de palha de 

• . .:r•oz, aveia, trigo e semelhantes. 
O Sr. Nilo Pecanll.a (pela ordem) ú) chapéos de feltro, ca.s tor, lebre e 

- Sr. Presidente, si V. Ex. quizer seguir a outros semell.lantes .. .• .........•• • 
ordem, que ora se verifica., não vejo antino- c) C!JaJ_léos de palha do Chile, Peru, 
mia entre o alvitre lembrado pelo nobre, Mamlha e semelhant es a té 1()$000. 

$300 

$500 

$200 
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d) cbu.péos fle palha do Chile. Peru, 
M:tnilha. " semelhanl~ acima ne 
hl$UOU ••••• . ••••••••••••.••••••• 

c) cha.p(•os de pello de seJa de qual-
quer qua.ti,Ja.de e claque .... . ... . . 

() chapéos de lii. .. .. ......... , ... . 

2$000 

2$000 
$'200 

E' postn. a votos e rejeitada, a ementla. do 
Sr. Tostn.. propondo a seguin te rectificação: 
Accrescente·se 1lepois úa palavra. char1.1tos
a seguinte-estrangeiros; na emenda. da. Com
mis;ã.o Especial. 

Posto a votos, é rejeitado o seguinte addí
ti vo ao art. 3" offerecido pelo Sr. Coelho 
Cintra: 

Art. Os conhecimentos. guias. despa-
chos de ca.fe nas est radas de fe r·ro da União, 
subvenciona•las ou não tic.a.m sujeitos ao .sello 
tlxo de 100 réi~ addicional por tonelada ou 
fracção de tonelada.. 

E' posto a votos e approvado, S•llva.s as 
emendas, o seguinte : 

Art. 4 ." Como el~mento de fiscalização e es
tatística. os fa.bricantes. negociantes e mer· 
cadores a.mbulantes das mercadorias a qlle ~e 
refere o a.rt. 1" deverão registrar a té 28 1\e 
tevel'eiro. nas estações fisé,.es competentes, 
JJão só os sens estabelecimentos. como os in· 
dividuos que empregarem na. ·venda <\mbu
la.nte . 

registro si forem Jevedorc;; de multa ou si 
e::tiv~rcru wiJ a pres,;iio •le autos •lc in fl·ac
<;all, s~tl vo si dep ·•sit:<r·em prévía.rnen te o -valor 
da. mult.u. até c•Jmplelit suluç:i.o •lo proc·~sso. 

,\ r't. 7. " As tran,fercncias do r•c;ristro de· 
verá•> ser• requeridas rleotro de 60 dias a. 
contM da tlah da acquisição do estal.x!leci
mento, sob pena de ficar s,;m etfeito ore· 
gistro. 

Art. 8.• Sempre que, no correr do anoo, 
!orem alteradas as con•lições do cstabele· 
cimento, de modo a suj9ital-o a uma taxa 
maior de registro, será o contribuinte obl'i
gaóo ao pagamento da dit!erença. deatro de 
60 dias. sob pena. tla fic:u sem clfeito o rc· 
gistro primitivo. 

Art. 9. • O C•>mprador será responsavcl 
pelas di vidas do v .mdedor, excepto: 

a) s i tiver adquirido o estabelecimento em 
hasta. publica, por motivo de a.cçiio j u•lí
cial; 

b) s i o houver de espolio ou massa. Callida, 
comtanto que o titulo da. acquisiciio o isente 
da responsabilidade do anti;;o possu idor. 

O Sr. Pre sidente- No impresso 
ha. supressão na. n umeração dos arts . lO o 
11. Vou P•ir a votos, salvo a. emenda, o 
(l.rt. 12, que é o seguinte : 

Art. 12. Pela expeüiç1io õo certificado de 
registro cobrar-se·llão os seguintes emolu· 
mentos: 

Par:~grarJho unico . Aos fabricantes de vi
nagre e aos commerciantes por grosso e reta.
lhbtas e merc[<dores o.mbulant es de vinagre, 
-vellas, phosphoros. con;ervas, C.\rtas de jo· •t ) fu.brie:as .. . ..• · •• • : • ·. ·, · · • · • · 
ga.1'. ~ai, perfumarias. calçado, cha.péos e es· b) depostto3 .de fabricas e casas 
pecialidMes ph<trmaceuticas, serão for·neci- commer CJaes por g1·osso. : . • · . 
dos gratuitamente os registros, si jà. est ive- c) casas C?mmeretaes reta.Lhtstas, 
rem registr.tdos para o iabrico ou coml!lercio ~ ex.ciustYamente de productos 

200$000 

100$000 

de otttros "'eneJ•os suj;)itos ao imposto de trrbu ta.dos .. · ......... • .. .. .. 
consumo. " d) casas commet•ciaes retalhis~s 

E' approvnda a seguinte emend;~. 
m issão Especial ; 

com outros ra.~nos de negocio 
da Com- além do tlc producto tributado 

e) casas co:nmerciaes r etalllistas 
Accrescente-se ao art. 4°; 
Não são considerados mercadore.s ambulan

tes os caixeiros viajant~s que levarem para 
o interior amost ras de mercador ia.s, que, 
entretanto, deverão estar selladas. 

de mais de um producto tri-
butado .......... .. ......... . . n mercador ambulante por couta. 
propria ou a lheia. ..• . .• . . • •• 

g) pequenos fabricantes, traba· 
lhando só ou com pequeno 
numero de operarioz ••.•• . •.• 

50$000 

30$000 

20$000 

20~ 

SiLo successivamente postos a votos e 
approvados os seguiutea artigos do pro-
jecto : _ o Sr. Presiden-te-Os senbores que 

Art. 5. • Os industriaes e commerciantes que approvam o art. 12, salva a emenda. r e!c-. 
se e;;tabelecerem depois de 28 de fever eiro rente ao mesmo, que\ram levantar-se. 
deverão obter o registro autes dG iniciarem as (Pausa . Os Srs, Sec1·etarios procedem d 
suas oper açõ3s, pagando integr·almente a im- cont:~gem dos 1lotos.) 
portáncia. do registro annual, qualquer que 
seja a époc:l. do anuo em que o ootenham. Foi a.pprovado o art. 12 . 

Art. 6.• Os fabricantes ou negociantes de 
productos sujeitos aos impostos de consumo 
não pod.erã.o obter, renovar ou transferir o 

O Sr. Luiz A.dQlpho-Peço a Ptl· 
Ia vra pela o1·dem. 
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O Sr. P•·•·siuente-TeL'l a palavra 
o nobre Deputado. 

O !Sr. Luiz AdolplH~ (pcl!t ord•!mj 
- Unic:.mente p::l.l'::l. pedir a V. E:(. que se 
digne proceder <i. veritic~ção t.la ifOtaçãu. que 
acah~t de ter loge.r comrelagão ao art. 12 cto 
pt>ojecto .. 

O Sr. Peesiden.t.e-Ossenhoresque 
approvam o art. 12 do projecto queiram 
levantltr·Sl. 

( Pavsa. Os Srs. Secrcto.rios procedem â con · 
ta[!e!l! <JOS VJIOS.) 

Votaram'~ favor 87 Srs. Deputados. 

• 1g ..;onhores qur.J o rejeitam queiram le· 
vantar·Sil. 

(P.1.usa. Os Sr.<. Sccrelal'iGsJH'<!cl.'rlcm •i con· 
ta f) e oH dos ~OlO<.) 

Votal'am contra lG. 

Não ha. numer0, vae-sc proceder ú. cha· 
mada. 

Procedendo -se i~ chamad;t V'eri!lca.-se terem· 
se a.u~eutauoos Srs. Guedelha Mourão Fran
cisco Sá, Frerl<Jrico Borges, Martins Junior, 
Seab:•n, lrineu Mac:hado, Augusto do Vas· 
concello;, Sá Fleir. ~. Ni!o Peçanha, Leon:~l 
Loreti, Carvalho Mourão, Alv,tro Botelho, 
Alves de c:,stro e Fl'anc\sco Alencastro. 

. <1 §r. l~residente- Responderam 
a cbamaua 11 \J Srs. Deputado~, ha pol'tanto 
numero pa1'<\ se proseguir a votaçãu. 

E' approYa.do o referido art. 12. 

E' approva.lla. a seguinte sub-emenda c1 a 
Commissão aó art. 1:2 : 

Fica isento do imposto de registro o pe
queno fabricante que não paga o imposto de 
iuduslrias e profissões. 

Posta a votos, é rejeitad,t a e meu da do Sl'. 
Coelho Cintra au art. 12. 

E' a.pprovado o 
Art. 13. Todos os productos sujeítos ao 

imposto de consumo deverão ser sellados um 
a um, excepto : 

1°, os cllarutc.s e5trang-eiros, que serão es
ta.mpllhados no envoltorio em que forem 
vendidos; 

2", nos doma.is caso3 preYistos nesta lei. 
E' posta a votos e rejeitada a emenda sup· 

primindo do pl'ojecto o art. 14. 

E' a.pprovado o 
Art. 14. O estampilhamento dos productos 

a que se refere o art. 1 ', qua11uo importa
dos do estrangeiro, competira ; 

lo, ao negociante retJiliistn. ou merca.dúr 
arniHllante regi~tr:tdo que os a.·lquirir p1r·:t o 
movimento de seu commercio, no pr~zo de 
tres d1as, contctdc~ dt~ acq uisi<;ão aos pro· 
dueLos. 

2". ao negociante IlOl" t1-taca.do ou importa
dor, quantlo o comprador não for negociante, 
deven.Io o vendedor inutilizar as estampi
lhas. Neste ~aso o estarnpililamento po.lerâ 
ser feito englobadamente; 

3•, ao empregatlo da estação aduaneira ·que 
der sahida a mercadoria, quan•lo esta não 
for ímportiJ.dD. por negocia.nte ·importador re· 
gist.ratlo, qu~ inutilizara as estampilhas por 
meio de carimbo rla rep<lrtição. Igualmente 
n•:stc caso, o eslampíliwmcnto se fa.râ. englo
batl amante. 

Paragr<tpho unico. Para os e:Teitos destcJ 
nrtigo tã.o equiparados aos importadores, os 
negociantes por grosso. 

,:;,o succe,;,ívamente postos a votos e ap· 
t•rovado~ os segtün tes a1•tigos : 

Al't. !5. O e.;tampilhamento dos orodu· 
ctos f:lbricados no paiz competirá exciusiva· 
mente 11os fabr-icantos antes de lhes darem 
sahid<l uas fabricas. 

Exceptua-se das disposições deste artigo o 
fumo desfia..lo, pica1o ou migado vendido a 
fahric:antes de cigarros. 

Art. 16. O fumo desfiado, picado ou mí· 
gado d~Jstioado á ventla a varejv só pociera 
sahir das fabricas acompanhado das compe
tent·-'S estampilhas para serem collildas pelo 
retalhista na occa.siio de expol-o á veuda. 

Art. 17. Os liquidas destinados a engar
rafamento ou á vendo.. a torno só poderão 
s thir das fabricas acompanhados das compe
tentes estampilhas para ser.;m colladas e inu
tilizadas na o~-casiã.o do engarrafamento e de 
iniciar o seu consumo. 

Pamgrapho unico. O engarrafamento dog 
líquidos se1•á teito de modo que, iniciado em 
reta.ção n um detcl'minado caso. tlque todo o 
líq uído nelle contido eng;nrafailo no mesmo 
diil, 

Art. 18. Considera-se não sellado o pro· 
<~ucto nacional a que ibrem applicadas es· 
tampiíbas de~tinadas a mercadorias estran
geíra.s e o proliucto estrangeiro ao qual forem 
applicad<l.S estampilhas destinadas a merca
dorias nacionaes. 

CAPITULO V 

E;TAMPlLHAS 

Art. 19. Os impostos ile r.(lnsumo snbre os 
productos. de que trata o art. 1 o, excepto o 
sal a granel, ser·ão cobrados por meio de es· 
tampilbas especiaes, cujos typo ~, formatos, 
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CÚL'es e valores o Governo fleCerminar-á, ac-
e<Jmmofltvlfls as dispo::ições uo art. 3 •. . 

Art 20. Sócncnte o~ importadores e f6bt'J· 
ca.11tes poderão comprar tstttmpilllas. Aq_uel
les por occasião do despacho nas alrandegas e 
mesas de rendas, os ultimo~ quan'h tenham 
necessid;Lfles po.ra o esto.rn['illta.mento de 
seus producto~ em quantia nunca inferior a 
10$000. - -

Art. 21. E' prohibif1o aos índustnacs e un· 
porta.<1.ores revendt::rem a• estampilhas que 
adquirirem para a sellagein de seus protlu,
ctos.· 

Art. 22. O Poder Executivo, DO regula· 
menta que expedir, determinará_ o logar oud_e 
devem ser colladas as estamprlha~, provr
donciando de modo que ellas sejam inuciliza
das des'ie que entre em consumo a merca-
doria. . 

Art. 23. Para completar a. importanci!L da 
taxa. legal, poderão ser colla.das est:tmptl_has 
de valores divusos, eomtanto que o seJam 
seauidamente e nunca sobreiJosta~. so!J pena 
dt só se considerar s J.tlsleito o valor da que 
estiver collada em ultimo lagar. 

Art. 24. Consideram~se inutilizadas e sem 
e1feito Ieaal as estampillua frag,nentadas ou 
culladas de tal modo que possam ser tiradas 
sem esforço e utilizadas de novo. 

E' posta. a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. Luiz Aclolpho supprimindo o art. 25. 

E' em seguida approvado o seguinte ar
tigo~. salvo a emend~ : 

Art. 25. Os fabricante!'! das merc~dorias de 
que trata a. presente le~,- inclusi;;:e as p~quc
nas olllcinas, terão escr1pla especial em llvros 
sellados, rubl'icados e authenticados na~ res
pectivas e~taçõ~s fisca.~s, nos ()uaes ~egistra
rão o movJmento dta.rw do estabelecimento e 
o movimento de entrada e ~ahida de estam
-pilhas, 

§ 1.0 Estes livros serão examinados pelos 
agentes incumbidos da fulcQlização todas as 

-vezes que o julguem necessat>io . 
§ 2,0 Quando esses agentes encontrarem 

duvidas nos lança.mentos dr~ escripta espe
cial, poderão pedit a escripta g~ral para ~e 
esclarecel'em. No caso que esta nao lhes se.v1 
facultada., levarão o facto ao conhecimento do 
chefe da. estação fiscal cam]letente, pa:ra que 
este requisite do juizo com patente a escripta 
geral do estabelecimento. 

. E' approvada a seguinte emenda da C-om
mi.;:são ao art. 25. 

Onde diz.:_regi8trarão o movimento diario 
ào estabeleciminto-diga-se-diado da pro· 
ducção da. fabrica. 

E' rejeit.'l.da a ~menua do Sr, Tosta ao n. 2 
do art. 25. 

E' posta a votos e rejeit'l.da. a. emenda. sup
primintlo o art. 20. 

Em se•rui,la é approvado o seguinte substi
tutivo da Commissã.o ao art. 26: 

Fica o Poder Executivo autol'lzado a. orsa
nizar o servÍ4)o de arrecada_ção e fiscalização da 
forma que julgue couvetueate para. os mte
resses do fisco. 

E' considerado pr.ljudicado o art. 26 do 
projec.to. 

E' rejeitada a emenda do Sr. Luiz Adol
pho supprimiodoo art. 27. 

Em reguida. e a.pprovado o 
A.rt. 27.0 Governo determinara as gratifica

ções dos ageutts incumbidos da fiscalização, a3 
qua.es dt~verão constar de uma quota fixa acom
moLlada ás circtimstancias locaese deoutra cor
respoudente ã porcentagem qne tôr at·bltrada 
contbrme a arrecadaçã.o ett>ctuada. 

Nos impGdimentas por molesLia., vencerão 
elles n;etade rlessas gra.titicações, competindo 
a oucra metade aos seus substitUtos. 

E' approvado, S<"llvo as emendas: 
Art. 28. Serão igualmente abonados ao::1 

a""entes tbcae5 50 •; . das multas impostas em 
virtude de diligencia sua e etrectlvamente 
arrecadada. 

Post!l. a votos, é rejelta.,la a emenda. do Sr-
Luiz Adolpbo a.o art. 28. 

E' approvado, s:.lvo a emenda: 
Art. 29. Incumbe aos agentes fiscaes: 
1•, velar pela completa execução desta l~i 

e do re,.ulamento, vi:lítancto com frequencra. 
as fat>rlcas e càsas commerci:l.es:e exam1nando. 
quando julgar couveuiente, a.s del_lende1~cias 
desses estabelecimentos e os armarlOs, curxas 
ou moveis que ahi encontra!"ern; 

zo lavrar autos de infracçã.o; 
30: apprehender as meraadoria.s em contra

vençã.o dos regulamentos, lavrando o compe
tente auto; 

4°, apresentar um specimen de cada. pro
dueto ou preparado q1:1e encontrar em i:?frac
ção para·prova roatern\l da contravençao; 

50, visar o registro d~~s fabricas e casas 
commercíaés e examinar a escripta dos fa
briCant ~s; 

6" desempenhar qua.lque1• outra funcçíio 
que 'se contenha no limite de suas attribui· 
ções; 

7°, solicitar o auxilio das autoridades e da 
força publica para o desempenho de suas 
funcções; 

S' exel'cer a ma1s activa vigílancia pa.ra 
imp 'edir que saiam das fa.bricas me-rcadorias 
sem estarem estampílbadas, ~pprehend_endo 
os productos que houverem stdo expedtdos, 
em contr'avençiio; 
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9", inspeccionar : 
a) o fabrico de rotulos, para. ver ificar si os 

mesmos se presta.m :'\ applica.ção dc productos 
nacionaes para serem expostos â. vendo. como 
estrangeiros ; 

b) os productos nacionaes expostos á. venda, 
par<t verificar si tru.zP-m rotulos em lingua 
estrangeira; . 

10, p1•esta.t· á. autoridade competente as lO
formações e serviç )S que lhes forem exigidos, 
em rehçã.o á.s suas f11ncções. 

E' rejàtada a emenda supprimindo do 
art. 29, os ns. I, 3 e 5. 

E' approvado o seguint3 subst itutivo da 
Commissão ao al't . 30: 

São successivamenl e posto~ a. votos c 
t\ppt'OVa.dos os seguintes artigo.~ : 

Ar~. 3:3. Tolias as rep:1.rtiçiies pu!J lic:~.s fc· 
rleraes e autorirlatles da União e do Dístrioto 
Federal prestarii.o seu concurso ao serviço 
fiscal, quando lhes fór solicitado. 

Art. 34. Os a.~entes encaw:lgados da. fisca
lizaçlo seriío nomeados pelo Ministt•o da Fn.
zenda., iui(:pt!lldtmle ue proposta . · 

Art. 3õ. As infracções ás disposicõcs dos re
gulamentos sobre a pl'esente lei serão pu
nidas, mediante processo administrativo, que 
te rã. po1• base o auto . 

O auto e formalidade essencial do pt•ocesso, 
sem o qua l nenhuma peua poderá. ser im
posta, quaesquer que sej<tm as provas co· 
lhidas . Os que desacatarem, por qualquer maneira., 

os empregados encarregados da fiscalização, E' n.pprova.do o saguinb artigo, salvo a 
quando no exorcicio de sua.s funcções, e os emenrl;!: 
que impedirem por qualquer melo a eiTectivi
dade do serviço fisc.11, serão punidos na fórma 
do Codigo Criminal. para o que o emprega•io 
ofl'eoclido la.vrn.r â um auto, tomando duas 
testemunhas, auto que se.rá. remettido pelo 
chefe da re partição uo procurador da. Repu
blica.. 

Art.3~ . Fica o Poder Executiv o a.utorizllodo 
a impor mult..\S a.íe 5 :000,$000. 

§ 1.• Na reinoitlencia. as multas serã.o co· 
bradas no dobro. 

§ 2.• Além da.<; multas impostas, serão 
apprehendidas as mercadorias não selladas, 
sella.das incompletamente ou com s~llos f&lso.il 
ou ja servidos . 

No caso dn. disposição ])recedente, o empre· 
gado poderá prender o ofl'ensor ou o infractor 
e solicitar pa.ra esM~ fim o auxilio da força 
publica ou das autoridades policiaes. E' rejeitada a emenda aupprimindo do 

E' considerado prejudicado o referido art. 36 ° § 2.• 
art . 30 do projecto . São successivamente po3toS a votos e appro-

E' posta a votos e rejeitada a emenda. do vados: 
Sr. Luiz Adolpho supprimindo o art. 31. Art.. 37. O aul.o, bas} do processo admiois· 

E' approvado 0 seguio~ substitutivo da. tr ativo, deverá. ser lavr ado com a precisa ela· 
commissão a.o art .• 31 do projecto : rezu. e individuação, determinando o local, 

os agentes ftsca.es dosim"""los de conmmo, hora, nome do iufractor, natureza da infrac-
r- ção, testemunhas, si houver, e m í>.is factos 

qualquer que seja. a sua ca.thegoria, poderão, que occorrerem. 
sempre que julgarem neces>ario, verificar nas Art. 38. 0 auto será Ia.vra .. Jo : 
estações de estradas de ferro, ferr(l-catt"is, 
linhas de navegação mo.ritima e fluvial ou 
de qua.esquer emprezas de transporte , si os 
productos sujeitos ao imposto em de>carga 
nestas esLa.çOes e;tão de vida mente esta.mpi
lhados, exigindo, em caso de suspeita, que os 
volumes sejam retidos nas referidas estacões, 
até que os remettentes ou destinataríos 
abram ou autori:>.P.m abril·os á vista do 
agente fiscal. 

E' considerado prejudicado o referido art. 31 
do projecto. 

E' rejeitada. a emenda supprimindo o 0.1•t. 32 
do projecto. 

E' a.pprovado o seguinte 
Art. 32. Os tlscaes poderão penetrar nas 

faln'iC<l$ eahi exercerem suas funcções, s qual
quer hora do dia, ou mesmo da noite , quando 
de noite e>tlver a. iabrica funccionando em 
t rabalho industrio.l. 

Cnwu:. V. \'I 
.;:.~ __ :_ ,:.:..:· ... ~ ..... ~.- .. :-~~ . 

L " Por empregados da. fiscalização. 
2. • Por qualquer pessoa. 
§ 1.• O :.uto lavrado por p artioul:tr dcvcr à 

ser assignado por duas ou ma\s testemunhas ; 
quando, porém, fôr lavrado pelos fuacciona.
rios de que trata o n. I deste artigo, esta. 
formalidade se rã dispensada.. 

§ 2 . • o infi:ac~or ou seu representante na. 
occasião deverá assigoar o auto ; no caso, 
porém, de r ecusa. ou impossibilidade, será 
declarada. esta circumstancia . 

Art. 39. o Poder E:xe~tltivo,no r egulamento 
que expedir, determinar-.l as fórmulas do pro
cesso a. se i netaura.r, uma vez lavra•Jo o auto, 
estabelecendo os :prazos. n. publicidade do 
vrocesso e todas as mals conrl ições nec~ssa.rias 
à <leC<!sa. · 

§ 1. • A decisão será. profer ida pelo chefe da 
estação figcal competente, (undada. rigorosa
mente na prova dos autos , 

: ' .-: •. " .; .. : ....• (', .. ~ 
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~:!. ·• D~st :\ d ·Jd:::ão haver;"t 
Íllsta nd a. SUp<!fÍOI', 

l'ccurs·) pna l E' pnst1 a. vulos e rojeit;\Ú\1. a erncn~la. do 
Sr. 1 .<riz ,\tlo lpho ~up[wími udo o art . 47. 

At·~ . ·10. O,; ro~urs.-.s sií.,1 ot'.lina.ri os. c .•.. 
o(fil'io c •le r(!\"iõt!l., o ~criío i11 tct' Jl"s t.1s : 

(I) J)am o ~ini~lro <la Fll'W\•l:l, <IA.S \leci-
5Õ~s ftscae ·j da. Capital Fnlel'.ll e J<:~tnÜ<l tlo 
Rio rle Janeiro, o das pt•oierirlas pelas Dele
gacias Fiscae~ em pt•imcira insta.ncia. cx-:e 
dentes das respectl \'as alçadas ; 

b) para. as Delegacias Fisca.es das d ecisões 
proferidas pelos chefes das repa.rtiçõcs arr·e
ca.druloras, n os outros ~lado,;. 

Art . 41. Ha.vet~i. recurso lle 1evist.a. inter
p osto de a.cP.ordo com o art. 37 no decrecto 
u . 2.807, de 31 de janeiro de 1898, das de· 
cisões das Delegaciils Fiscaes em que se der 
i mcolllp )tencia, excesso de p oder e violaçií.o 
de lei ou preterição de fórmulas essenciaca. 

Art . 42. Haverá recurso c:JJ ·olficifJ : 

1•, daS decisões favoraveis as partes , pi'O· 
fe r·ida~ p elo,; agentes fi sr.aes e admlnis t!'a
dores d e Mesa~ de R"lndas; 

2•, das dBcisões dos inspectore.; das Alran
dcgus,dos delegados fiscaes, qller em p rime ira, 
quer em segunda iosta.ncia, e do clirector da 
Recebedoria, julgando em favo r das p;~.r t~s as 
contravenções de que tratam os arts. 25 e 
36, lcttra m. 

Paragrapho u nico . Eshs recursos S<Jrão 
interpostos dentr.:> do prãz·> de 15 dias ; 

a) pi$ra o Ministr o da Fazenda-pelos ele· 
legados fiscaes, d irector da. Rccebedo~: i o, in
specto res das Alfanlleg~ do Rio dG Janeiro 
e de Macahé, e agentel fiseae:; no Estado uo 
Rio de Janeiro ; 

b) para as Delegacias F iscaes- pelos ius?o
ctores das atrandt-.gas, 3.11minist rador es de 
mesas de rendas e ag,mte3 l'lscac~ nos outros 
Estado~ . 

Art. 43. Os rccu csos de decisões das re var
tições arrecadadoras deverão ser interpostos 
dentro do prazo d~ 15 dias,con t!l.dos dn. publi· 
cação ou intimação do de:>par.ho, por meio de 
petição d irigida á autoríJarJe a quem se re
correr , salvo o caso de revelia, em que a. de
cisã.o passa em julgado desde a data da 
publicação . 

Os recursos serão apres3nbdos ú repar
tição competente e por etla encam inhados 
com o processo e informações dentro do prazo 
de oito dias. 

Art .. 44. Si o rr:curso vers~r sobre multa 
~lão ser {L a~cei\0 SCID deposito prr,h•jo de SUa 
1mportanc1n. 

Art. 43. O recurso perem pto nüo sorá. eu
caminhado á ínstanci:t superior e, si o fór, 
não sera tomado ern consi•leração. 

A1·t. 4.6 . E' consider-ad(l. C<ln tro.vençi'lo a 
exposicão á vcn11a dos proJuctos tl'ibtttarlos, 
sem o compet::ln te s~llo . 

' --··--·· ;;..t. ..;-- .. 

E' approva.Li o o 8eguirrte art.. 47 : 

Ar t. 4i. Siio considrJratlo.' expostos á. venda 
io:k,s o.s pr•,,,lud<>S :1 Qll ·> >O t•e!'err) o art. 1", 
q nc t:wcJn cncon trados dentr-o das casas com· 
mcreiaes 011 em pt>1er d os merca., Iorcs t~.m lm· 
lautcs, aiuda. que gu~trJados em calxa.s ou 
em moveis. 

Par<lgrn.pho unico. Exceptuam-se os ll· 
q uidos acoudicionados em pipas, qu a.rtola.s, 
bordatezas e barris, rlestinados a serem en· 
garra.fados ou retalhados e que tenham sido 
adquiridos d.e conformidade C<lm o u.rt . 17 . 
Nes.t:Js caso:; o commercia.nte retalhista pro· 
va.rá. que as pip~. borualezas ou barris estão 
iutactos, e cx bibirà. não sõ a · nota de que 
tr<\ta. o art. 57, mas ta.mbem a quantidade 
de est.:unpilhas a. que ella se r<JCerc. 

O Sr. l'ttlello Rego - Peço a pn· 
lavra pela ordem. 

O Sr. Presitlontc- Tem a pa.· 
lavra o noure Deputado . 

O Sr•. 1\lello Rego (p~La ordem) -
Sr. Presidente, V. Ex. . é tes temunlut do su"· 
suro, q11e rein<" neste recinto! • . • 

Pediria a V. Ex. que se dignasse reclamar 
a. atten•;.I\o dos Srs . Depubdo~:, v isto que n~o 
sabemos o que estamos votando e nem tao 
pouco ~t ha numero. 

Trat :He de u ma matel'ia impor tante a 
grave. cuja votação não póde realiza r-se p or 
esta. fórma. . 

O Sa . GJU.Eio CA.RH .LHAL' - Apoiado. 

0 S&. ·M~LO REGo - E' demais !. .. 

O Sr. Pre~Sidente - A Meza tem , 
por mais de u ma vez, redama.<l.o toda a at
tençã:o da Casa.. 

Mais uma vez, p~o aos nobres Deputa~o3 
toda a a. ttenção . 

O Sr. 1\l'e llo 1""ego (Zeuar~tan,lo-se)
Pergnnto a V. Ex. si ha numero para se 
proseguir nas votaçõ2s 1 

O~~· - P1·esiden.te- A Mesa deve 
presumir que ha, v isto que a cbamada, a que 
ha pouco se proced.eu , accusou a presença de 
llS Srs. Deputa<lo>. . 

Alem disso, ninguem a.i11da requ e reu ver t
llcaç:ão da vota~ão. 

E' approvado o seguin te artig-o, so.lva. a 
nmenda. 

Art. 4S.Siio isen tas do imposto de consumo 
as bol,idas r:tne forem exportadas para p aizes 
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estr_nngeíros; ~ev~ndo, po~·ép., o ex~rta.tlor I (JUa~quor qua.l_i~a•.!o ou pro~cd.encía. ftUa uã:o 
pedJr uam gura. á ropartrça.'.l a<luancrra rc- e;;t~·-JMn acondlCIOJJ:ltlos em cau.as, maços ou 
speotiva., na qual sejam dnclara.•laa a :JUan· cnrteir:u. etc •. etc. 
tidaue e qua.lld:tde do producto a 1:xportar . Igualmente 11ã.O ~aril permitlida. a sabid~ 

Esta. gula. ac;,mpanllariL a oxpedi~:J.o tla I •l!i.S !abricas e a exposição á venda do:> phos
morc.tdoria da fabrica. at:i a :repariiçi'lo ou pl10ro~ . cigstrros e velas que não S[\tisll~ç<LID a 
pontode omlla.rque. su;ts condições. 

Par·agrapho unico. Si decorrido o prazo de ~ . 
20 die.s uão se t iver veriftcldo o embal'<lneda Sao successlVa~ente PO:~Ios a votos e np-
mercadoria. para a qual foi solioit'}da. lt guia provados os seguwtes <lrl1gos : 
de que tra.ta. este artigo, o cl1~!!'é da. repar· Art. 53. Os ve1tdedores ;lm bula!ltes de'i"erã.l 
tição adwweira exigirá explicações de quern trner sempre comsigD o seu titulo de re"'is
a._ SOlicit?U é fará procedera UffiS. syndiC<~ncia tt'o, que serão Ourif,r.ldos a a preaen.tar aos 
s1 suspe1 tat que houve fraude. tiscaes, todas as vezes que elles o exigirem. 

E' approvada. a seguinte emenda. do Sr. ~rt. 54. Verifiea.ndo·se a. mudança. d~ lo· 
Coelho Cintr a. ca.lt.d~de, uome de rua, numel'O de cas:J , com

Ao at·t. 48 depois das p:~.la.vras -de con
sumo do bebidas-accrescettte.se: qua.esqlter 
producws da industria nacional. 

E' H\jeitada a. emenda. do mesmo D!!pubdo 
relativa. ao algodão fabricn.t.!a no sertiio p:\ra 
particulares. 

E' considera•!& prejudicada. a. emcuda do 
Stt. Tosta e.o n:rt. 48. 

E' a.pprova.do o seguinte subtitutivo da 
Commissiioao art. 49. 

Todo o fabricante devera npplicar aos seus 
productos um rotulo impreeso no qual de
clare o nome do fabricante, a rua ou numero 
da ru.bric<\ ()11 a ex.pressão-lndustr ia Nac\on;"tl, 
o pl'eço e todas as 1lernais declarações que to
rem exi;(ídas no regulamento, a bem da 
11scalisaçã.o e cxacta arrecadação do imposto. 

E' considerado prejudicado o art. 49. 

E ' approvado o seguinte: 
Art. 50. Não é permittida. a sabida de pro· 

duetos das f•tbricas nem do3 armazens a!fan· 
degados antes do nascimento nem depois tl.o 
occaso do sol. 

E' appro'l'ado, salvo a emenda, o seguinte: 
Art. 51. ~ã.o é permlttido ás fabrica$ na.

cionaes o u;,o de r otulas escrietos em todo ou 
em parto em lingua estrangeira. 

NÍÍQ e permittida a importação de pro
duetos fabricados no exterior qua trouxeretn 
rotulo~ em todo ou em parte em lingua por
tugueza, salvo quando importados de Por
tugal. 

E' approvada a seguinte emenda da. Com· 
mis.;ão ao art. 5f- Accrescente-se: no3 termos 
d&.iei n. 452de 3 de novembro de !899. 

E' posta a votos e rejeitada. a. emenda. sup
primindo o nrt. 52. 

E' a_ppl'ovado o seguinte 
Att. 52. Não serão adrnittidos a <les_pacho 

l\~ <\lf,uvlega.s phos(lhoros, velas e cigarros de 

poslçao da. tlrma socJal ou qualquer outra. das 
i ndicnçõc3 exigidas por esta lei, deverá ser 
t\e uso ad·vertida a respectiva estação lhcaL 

Art. ~5. As rabr\cas que se f,~cbarem ou 
snspeHdcrem a producção, temporaria. ou 
(lefinitivameu-te. darão conhecimento do facto 
á repa.rt.lção competente e não poderão recc
meça.r & tra balbar nem serem de novo aber
tas. s,•m quo ta.mbemcommuniq_uem á. mesma. 
estação tis cal a continuação de suas operações. 

E' approva.do o seguinte substitutivo d8. 
Commis>ão ao 

.Art. 56. Pa.rao sto..-Jt existente actna.Jmente 
nas casas commerciaes de chapéos ~derà o 
Gover110 vender estt1.mpilhas a pra:1.0 Itunca 
ex:cedeate de seis mezes. 

E' eOIISíderado :prejudicado o art. 56 do 
projecto e rejeitada a emenda do Sr. Cintra 
ao mesmo artigo. 

E' rejeitad~ a. emenda aup_primindo o 
art. 57 . 

E' approv:W.o o seguiuie 
Art . 57. Os fabricantes, os importadores e 

os negociantes por grosso das merrodorías 
sujeitas ao imposto <le consumo são obriga.dos 
a entregar ao comprador uma nota de venda 
com a. declaração dos productos venrudos e 
das eslampilhns entregues ou colla.da3 aos 
productos. 

E' approvado o seguinte 
Art. 58. O fabricante, o importador e o 

negociante por grosso e responsa.vel, alóm da 
multa q,ue lhe cabe, pela em que incorrer o 
negociante retalhista, si por processo admi
nístrati vo ticar provado que a iufra.ção lhe é 
devida. 

Igualmente o negociante retalhista é re· 
sponsa.vel pela multa que caberia ao rabri· 
ca.nte, ímporta.c:lor ou negociante por grosso, 
si este demonstmr a sua inculpabilidade. 

E' rejeitada a emenda supprimindo o 
art. 59. 
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E' a.pprovado o seguinte 
AI't. 59. Os importallores e o.~ negociantes 

po.l." grosso sc1o obrig<l.tlo~ a e11tr. •gar as e:;t~m· 
])ilhas correspondente~ aos "[li'Oduclos quo 
venderem. 

E' ap:provadn. a eme1tda da Cl?mmissão sup
priminrlo o art. 60, se•1do co_:tSJderadas pre
judicadas as emendas ofi'erecul.as ao referido 
art. BO. 

E' approvado o seguinte art. ôl. salvo a 
emenda: 

Art. 6L. Quando :~ cobrança do imposto se 
achar ligada á circumstancia do preço, ore
gulador' para a. dita cobl'ai!Ç:t >era: 

lo, para os productos nacionaes. o preço da 
:fl1.bl'ÍCP., addícionandO·Se mais 10 °/ o; 

2•, para os productos importados. o preço 
Que houver sido calculado nas alfandegas por 
oocasião do despacho. Neste calculo :l.S repnr· 
tições aduaneiras le~·arão em conta 11iio sú o 
valor dM metc:vJm•ia,;; {iac!usive o f1·ctc) an 
cambio do din. mas tamiJem os. direitos. e a 
esse total nddícíoua.riio lU"/ ,. 

Para~rapbo uuico •. Pat•a.a execuyilo do u. _1 
deste artigo. os fa.br~cn.ntes devo7ao suppru 
as an-encía.s tisca.es de tabol !a~ elas marca.; e 
preços dos ge11eros de ~ua proi1ucção. 

E' posta;\ voto~ e i"E;Jeitada a emellt.la do 
Sr. Luiz .i.dolp!lO ao n. ~do referido al't. 61. 

São succcs>ivamente po;tos a yotos e ap
provados os seguintes artigos: 

Art. 02. Os labricante.;; dos prouuctos su· 
jeitos ao imposto de consnmo são obrigados a 
inutilizar a.s estampilb.as que entregMem ao 
oomp1·ador ou que collarem aos seus pro
duetos, com o seu nome ou firma, marca de 
fabrica ou simples iniciaes, a tinta, picote 
ou outro qualquel' meio, ~:omtu.nto que 11que 
visi vel o valo r do sei! o. 

Art. 63. ContinWl em pleno vigor o decreto 
legislativo n. 452, do 3 de no1·embro de 1897, 
ampliada. a todos os productos de fabricação 
nacional a disposição \lo art. 1·', l ettre b, do 
mesmo decreto. 

São succes>i varnente pnstas a v o tos e rejei
tada.B as emenclas 1los Srs. Affonso Costa ao 
n. 15, in fine, e a dos Srs. Coelho Ciutra e 
:NeiYa a pa.g. 3, in fil<e, e p:tg. -i rlo impresso 
n. 177 A, de !899, e relativa á ven.ua de 
estampilhas. 

E' o projecto. assim emendado. approvado 
em 2~ di.scuss~o 0 enriado á Comm:~são Espe· 
cial para red.igil o para a 3 · discussão. 

O S.r. Ga~eão Car"\.·aBaal (pela 
ordem)-St•, Presil.ieute. pedi a }Julan·a pela. 
ord0m ·para. enviar üiDt\ declaração dé voto 

sobre esse projecto n. 177, o qmtl vac tam
bcnl assignu.uo po1· outros honrados CJoJ_le~?as, 
qne. como eu, votaram contra esse rntd1;.: 
projecto. 

f-, ~~·. Pre,..identn-Estnndo túr
mínatla a hora destinada á prímeir:t parte lia 
orclem do dia, passa-se li. segunda. (PatNt.) 

O Sl~. Augusto l\lont.encgro 
(pela ordem)-Sr. Presidente, a Camara viu 
que as votações tomarP u toda. a. segunda parte 
da m;Pem do dia.. Corrv.Spon?eado aos d~ej~s 
dos nobres Deputados reque1ro a prorogaça.o 
da segunda parte por uma hora,afim de co?ti
nuarmos a discutlr o orç<>.mento da recelta. 

O Sr. Presidente-O Sr.Deputado 
Montenegro requereu prorogaçã.n d11. sessão 
por uma hora par.< ter !ogn.r :t segnnd•t parte 
da o1·dem do di;~. 

Consnltatl;\ a C;unttra, é concedídtt a proro
ga<;ão pedida. 

E' aununcil~'b a continuação da 3" disci!S· 
são du projecto n • I! O B. de 1899, com o pa· 
recer sobre as nmen,las oJrerecidas p~1ra 
3" dlacus:s:~.o uo pro,jecto n. ll O, do conente 
a ano, flUe o1·ça a Receita Geral da Republica 
p;tra o exercício de 1900. 

O S1•. Pr-esident.e-Tem a pa.lavra. 
o Se. Augusto Severo. 

o Sr.AugustoSevero-Tendoas
sígnado vencido, o parecer sobre as emendas 
q11e ora se discutem, e sendo a minha diver· 
gencia com o honrado relator do orçamento 
da receita somente sobre as que se referem a 
loterias , pouco tempo roubarei á attençã.o 
dos Baputados, porque só deste assumpto me 
occuparei. Elle é, porém, sr. Presidente, 
multo maisim:portante do que pótle parecer, 
pois que da approvttção ou rejeição das emen
lhS de que sou tambem signatal'iO póde ro· 
sultar augmento ou diminuição da receita, 
diminuição ou t•ugmento da despeza. Isto só 
d:i. a medida da. importancia do assumpto. 
Entro, portanto, na materia, justificando o 
meu voto no seio da Commissão e demons· 
trando a superioridade das medidas contidas 
na emenda do St·. Eugenio Tourino e outros. 
Para fazel-o, porém, Sr. Presidente, tenho 
necessidade de ler á Ca.mara as fracas e in
subsistentes raz,ões dadas pelo illu8tre relat(•l:' 
em seu pa.recer ao contrario. 

A pl'imeir:t parte da emenda ó a. rrue se 
refere ao art. l", n. 29, e nesta apenas h a de 
modificação ao projecto da receita a muclança 
do imposto tlo 100 reis para o lle 5°/, sobre o 
valor do bilhete ou fracçii.o que fôr exposta à; 
venda na Cilpital, quer s0 trt•.tc de loteria !e· 
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der:~.l ou estadual. No s~u p.1rncer, por··~m, 
o illustr·ado Deputado pelo Pará ret'ere·S) iL 
re•lucção do imposto propost<J pela. cmcurla, 
o que absolutamente não e exacto i o quo 
!llla faz e incluir n~ !'eceíta a Ji~posi~·iio ap
provada pela Camn.ra dos Deputados em 
2' diScUl!são, e que não foi contemplada na 
redacção para a 3\ como passo a provar. 

A emenda n. 43, quo em votação nominal 
foi a.pprova.da ptlla Carnara, diz o seguinte: 
« Art. CONTINUAM Ell:[ INTEH\0 VIGO~ as diS' 
posições do art. 24 E SEUS PARAGRAPHOS, DEM 
COMO A DO N. 2'J DO ART. l" DA. LEJ. !{. 428, 
DE 10 DE DE~EMBRO DE 1896.» Isto e, foiap
prOYAdO que continuassem em vigor as dis
posições de lei, que act ualmente regem a ma
teria. 

Vou ler ngom, Sr. Presidente, o qne se 
contém no n. 29 do art. 1" d<t cilada lei, que 
devia ser contemplado na. I'P.dacção da, re~ 
ceita e quanão o foi: <l:N, 29 DO ART. l" DA 
LEI 428- IMPOSTO DE 2 '/"SOBRE O CJ\.PfrAL 
NAS LOTERIAS FEDERAES E 4 ° ),, SOBRI': O DAS 
ESTADUAES, CU.JA EX'l'RACç:Io SB EFFECTU.\R 
DA CAPITAL I'EDERA.L, E 2 "/o EM SELLD ADIJE· 
SIVQ SOBRE BILHETE Oü FRACÇÃ.() DE nlLHE'l'E 
DE I,OTI!:RlA I-;XTRi\IliDA NOS ESTADOS, CliJ·JA 
VENDA FOR EFPECTUADA NA CAP!1'AL FE· 
DERAL, ETC.» O mais que se contém no ar· 
tigo refere-se a multas por infracção dessa 
di~posíção, e tudo mandou a. CamP.ra que con
tinuasse em vigor. Fica assim claro que o 
que fez a emenda foi corrigir um erro dare
dacção, uão sendo. portaiJto, justas as pala
vras do i!lustre relator desse parecer, 
quanuo quer attríbuir aos signa.arios da 
mesma." pensamento da. reducção do imposto. 
O que houve foi acorrecção de umequivoeode 
S. Ex. 

Passo adeante, Sr. Presidente, mesmo 
porque a parte principal da emenda. do 
Sr. Eugenio Tourinho e outros, er.J cujo es
tado mais me demorarei, ê a que se refere 
á distribuição de oitocentos contos por insti· 
taições de caridade e de ensíno,augmentaudo 
para.Uelamente a renda. do Thesouro, sem 
que para. isso se oífendam oa DIREITos AD~ur
RIDos pela CompanWa de Loterias Nacionaes. 
Antes de passar adea.nte, porém, devo lem
brar quo n~.t sub-emenda 0o. maioria da com· 
missão, que ja analysei, não está declarado 
que o imposto de 5 •; o em se !lo adhesi v o devn. 
reca.1ür sob1•e as loterias expostas á venda, 
quer sejam federaes, quer estaduaes; e si 
não fiz questão uesse ponto, foi por estar 
convencido de que Otttro não podia ser o 
p1msamento da maioria da. homada Com· 
missão. 

Este sello adllesivo não vae ferir o eo11· 
tracto nacional, pois que ellc é cobrado do 
comprador. 

A segunda e terceira parte da emtmda. 
foram acceitas pela Cornmissão; a ultima 
va"'te, IJOf<~m, -a mais im!Jorta.nte. por certo 
-foi a qu~ provocou maior opposição. E' a 
que det.,rmina que do imposto de 4 •;., co
brado sobre o capital das loteriªs estadue.eg 
que se extrahi:rem ne~ta Cnpibl em quatro 
clías dr~ semana, se.)a.m distribuídos oitocentos 
contos pelo Instituto dos Cegos e surdos
mudos Montepio Geral dos Servidores da 
Estado; Veihice Dcsampararla, Instituto da 
Jnfancia e Maternidade, Instituto Profissional 
de Meninas, Polyclinica geral e infancia de
samparada, além de mais quinze contos pol" 
cada Estado, para. seus iMtitutos de caridade 
e ensino. 

Não sei que razões 'teve o honrado relator 
da. recGita pa.r·a mostrar-se contrario a essa 
medida, mesmo porque clla não contém mais 
do que o pon;am()nto t;t? def~ndtdo pelo H· 
lustre Deputa< lo, etn 2" rhscu~sao. 

Primeiro. ;\ emenda não CP.ro direitos ad
(\Uiridos pelo contracto da Companhia de Lo~ 
terias N~.cionaP.s. 

Segumk'. tira. do jo~o .u~a_sommo. n~o pe· 
qnena para proteger Jn;;tttwço~s de cartdade, 
o que Joi alvo da argu rnentaçao uo honrado 
relato r, quando de f e ~~ dia a p1•orogaçtío. 

Terceiro, é augmentada. a renda do The· 
souro, não só pelo excedente dos 4 o f o que 
pagam as loterias estaduae·s, como pelos 5 •f. 
i:!o seno adhesivo, que entrarão integraes 
p&ra. os cofres (lo mesma. · 

Convem accrescJnta.r que, além desses 
resultados, que serão conseguidos com a ap· 
provação lla emenda, haverá. · um out;~. ;não 
menos importante, qual o de ser aJllVJado 
de algumas centemts de contos o or~.amento 
das despezas do !vHnisterio do Interior. 

Esta fui tarnbem urnn. das razões, e das 
mais poderosas apresentadas pelo honrado 
relator, quando em ~a discussao dizia. que, 
si se désse a prorogação, seria a preço de ser 
allivia•.lo de algumas verbas o orçamento do 
Interior e distribuída. uma certa quantia por 
institutos de caridade. 

como não acceita, agora S. E:x:. esta emen
da que apresenta a9uolla :rantag~_m, al~m de 
outras sem que sep, premso a 111lataçao do 
prazo ti e contracto dll loterias? 

Não quer ver o nobre Deputado, ao lado 
do aucrmento da receita, a protecção dispen
sada : uti!lissimas institui-ções humanitarias. 
entre as quaes Hão me quero furtar a.o pra.
zer de cit<Lr o « Instituto da Infancia. Dr. 
Moncorvo Filho», que acaba de ser fundado, 
levantando em seu favor uin largo movi
mento de sympathia na populaçolo desta. Ga· 
pita H 

Pois não é. boa, Sr. Presü1ente, uma me• 
dida, como a que se contém na emenda a que 
me refiro, que, não alterando a leg-islação a 
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raspei to do jogo, como faz a. emenda. do il- Nã.o ó j usto que, quando se exige do povo• 
lustre Deputs.do paraense, que lhe augmenta uma. sobrecarga. de impostos, justificando 
vantagens, ínstítuiodo o monopolío, pois não essa exigencia. a gravidade da. situaçílO fi. 
é boa, Sr. Pl·e>idente, uma. emenda que, nancei ra do p~iz, deixe-se campear o jogo, 
mantendo as disposições em vigor, augrnenta sem delle serem retiradas as maiores van· 
as vantagens dQ Thesouro e protege com oito ta~ens para. o Thesouro. 
centos contos aquelles que mais sofl'rern com Tenho o proposito, Sr. Presidente, de di· 
o proprío jogo ? Ningucm ousará dizer que vidir o meu discurso em tres partes, produ
não. zindo na primeira a defesa da emenda do Sr. 

Não tem razão o nobre Deputario quando Eugeuio Tourinho e outros, tambemassignada 
no seu parecer diz: «As nrPvRTA!iCrAs DNl por m im ; analysando na. segunda parte o 
IMPOSTOS DE 2 a 4 "/• sXo PRECISAS AO TUE- additivo proposto pelo honratlo relator da 
souuo. DEPi:llS A EXTRACÇÃO DE LOTERIAS Es - receita, para. provar a inconvenienaia de sua 
TA.DUAES EM QUATRO DIAS YAE PRt:.JODICAR a pprovaç,.'io, e, por fim, comparando BS 
AS LOTERIASFEDERARS, PRE.JUDICANDO O THE- meditlasqne encerram as dUi\S emendaS. POr 
SOl.iRO, QUE NÃO RECEBER A' O Ili!PJ RTE DESTAS, emquanto, estou ainda. na primeira parte. 
l'REJ'ODlCANDO•O AINDA, PORQUE OS BENEl'l CIOS Si a emenda que defendo obrignsse, COIDO 
~UE AS ESTA.DU,U:;; VÃO CONt"ERJR PELA J::}.IE !'- diz O illustre relato:r, as Loterias Nac!ooaes 
DA SAI!E~1 DO PROPRIO TliESOUP.O. POIS SAIIEM ~ não distribuírem OS beneficios 8. que são 
DO DlPOSTO DR 4 ' /o , QUE AS LOTERI AS PAGAM obrigadas, seria O ~U contrncto rescindido, 
PRES!tNTEMR!'>TE, E' CERTO QU E NA UI.TIMA pela fall<L do CUIDpl·imento de uma das 
J>ARTE DA EliENDA nLSTRIBOEM-s E CERC.\ nr~ suas clausulas. e, então, estariam extinctas 
OlTOCENTCS COI\TOS E~l llE:'>EFIClvS, ~lAS I~ l\S loteriaS DO llazil, pois que, com 8 8\IS. pro· 
FElTO A' CUSTA DA REDUCÇ.IO DO J~IJ'OSTO . hibi~ãO ao principal mercado, I(Ue é a Capital 
ETC.» Fede ra l, nenhuma. poderia sUIJsí~til'; seria o 

Ora., Sr. Pre::;idente, es~o.s p&la.vras não \melhor dos resultados; mn.ís isto não se dal'ó., 
encerrAm ab50iutumente a ,·erdade. Nem :se como já demonstrei. 
reduz o imposto, nem o beneficio dos 800:000$ Feita, como deixei, a defesa da em.enda que 
e feito á custa do imposto oue as loterias subscrevi, com razões e a.rglimentos inda
pagam ACTUAL~!ENTE, nem nôv.os favores 1\. structi vei~, pois que assentam no calculo, 
estas são concedidos : isto ó que é<\ ver- passo a segunda parte do meu discurso que é 
dade. <t nnalyse da emenda additiva do íllustrado 

,\dmira-me, <:obrcmv.neir.a., que o hooraclo Deputo.do para.ense. 
De~utad~. em quem reco1:1heço esclarecida in· Começarei transcrevendo a emenda, para 
telhgencm, t~nha-s!l val.rdc. d~ argumentos melhor analysal-n. E' ella. concebida nos 
de tamanha msubsrstencJa .. po1s quo o.s~en- seguintes termos: 
tam em um rondo de in>'erdade. 

Diz mais S. Ex. , no mesmo parec3r. que E)IENDA N. 23 
as LOTERIAS Ji'EPERAE; SÃO PREJt:DICADAS, E 
l~!POSSIVEL I.lJES SER,\. R~~A.llZAR. A sERIE DI! Accrcscente-se Onde convier: 
P.BNEPicros QC& FAZEM. Art. Fica. o Potler Executivo autor izado 

Prejudicadas como e por que, pergunto eu, a r cl!uh\r, como julgar conveniente, o ser-
Sr. Presidente ~ viço de loteria> federaes e esta.duaes do Dis-

E' por ventura f~rida alguma ~as clnu- trtcto Federal, observarlas as seguintes bases: 
S!-Jias df seu ctao~tracto, _já de si extratordilnla- a) direito exlusivo para. as loterias re~ 
rJa.men e van JOSO. P015 que no r es e e · :\ S dero.es de serem extrahidas c vendidas neste 
só são obrigadas a. pagar 2 Ôj 0 , quando as 
estadua.es pagam 4 "/o? dístricto, em quatro dias uteis de cada ~e-

Não se arreceie s. Ex. de que 11 poderosa mana, mediante o pagmento do imposto de 
companhia 88 veja obrigada a não distribuir 2 •;. sobre a importnncia da. respectiva 
aquelles bene.ticios; ella continuai'á a razer emis~ão ; 
annualmente a extracção dos seus TRIXTA E b) direito par•a. as loterias estaduaes de 
SEIS MIL coNTOS, auferindo desse ímprobo ser em extrahidas e vendidas neste districto 
trabalho avultadissimos lucros. Tanto é as- llm dous dias uteis de cada semana., media.nte 
sim, Sr. Presidente, que, em tres an1os o_;pagamento doimpostode 1 •f. sobreaemis· 
apen~s. e esses não aomple tos, o capital (di- sao da loteria ou série de loteria, logo que 
nhciro) primitivo augmentou cerca TREZEN- für exposta. O, -venda; 
TAS E CINcoENTAS vEzEs o seu valor. c) para as loterias estaduaes go2arem 
. Diz o nob:e Deputado que o Tbellouro pre- desse direito, deverão sujeitar previamente 

CJSa. desse Imposto ; pois não sou eu quem á approva.çã:o do Ministerio da F(lzenda os 
o tira., Sr. Presidente, e S. Ex. mesmo, pro- respectivos planos, moldarlos pelos da~ Jot.e
pondo a rejeição da emenda. ..rias federa~.s e serem extrahil1as neste dis· 
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trlcto, sob a. presidtmcin. do fiscal das lote- Nós iremos ter tambem umn. ~oberana du. 
rias.-S•·r;;;•;tlclfo C.n·da. muis odiosa das especulfl.çúes -<1 RAINHA no 

Como se vê, o nobt•o Deputado autoriza. o .rooo. 
Governo a regular,col\XOJtJLoAn.coNvE:->rli:NTE Não acredito, Sr. Presidente, a Cama.ra da 
o serviço de lotllrias f·~de1•acs e estadltaes n~ Republica não ha. do consentir. 
Dlstricto Felleral, observadas umas tantas Eis ah;, teem os nobres Deputados o que se 
bases quo importam, nada mais nada. menos contom na emenda rlo meu distincto amigo, o 
em um mouopolio rJa Companhia de Loteria~ Sr. Set·zedello COrrêa. Alem disso, Sr. P!'e· 
Naciooaes. E, sloão, veJamos . Na primeira sirlente. permitta. V- Ex. qne extranhe a sin
das bases se · e~ta.balece 0 direito EXCLusrvo guiar• fól'ma de auctorização que se den nesse 
vejam bem os Srs. Deputados,-rlireito ex~ additl vo. 
clusivo-para as loterias fed:)raes serem ex- Nclle se diz que o Governo fica. auctorizado 
t:r:ahidas em qnatro dias da semana, me- :1. r~gu\ar o serviço de loteria•, COMO JULGAR 
d1ante o pagamento do imposto d~ 2 "/o . WdS CONVEi'iJP:NTE, determinando-se ta.xa.ti
Este impost~ já. está n~ lei; a novidade, por- va.mente no mesmo additi vo que essa regula.
~anto, e uov1dade que Jrnporta no monopolio. men tação sej \ feita do modo que indica. Isso 
e _o DIR~TO EXCLUSIVO dos quatro ·di~s, que é dar com uma mão e tirar com a outra. 
nao esta no contracto da Companhia de Lo- E' a rano vação completa. do que continham 
terios Nacionues, ficando este>, portanto de odioso os arts. 8' e D· na 2" discuasão, re
m~ificado com a concessão desse extra~ jcitados integralmente pela camar<t em 
ordínario fn.vor , aliás, ~em o menor onus que expressiva votação nominal . 
o compense . O as,umpto é daque!les que obrigam ao 

Na clausula. 2•, lettra B, se dá ás loteria~ mnis rigoroso exame; l~ o que teuho feito, sem 
estaduaes, mediante'' o pagamento do imposto molestar, de leve siquer, ao meu nobre amigo 
df:l4."/v' o dobro do Que p~gam as outras, 0 o Sr. Serzedello Corrêa, em quem rolgo de 
direito (sEM sER. Excr,ustvo, vejam hem os conhece!', confessando, t\e publico, ua mais 
Srs. Deputados) de sere m vendidas e extra· elevadas qualidades moraes. os m:~.ís desin
hidas em dons dias da. semana. · tcreseados Ferv iços prestados á RepubJicn ; 

Desta.s duas primeiras bases r esulta. in teiro S. Ex. foi Hludhlo. 
o monopo!io em favor da Companhia de Lo· O intere~se extl'll.Ordinario que tem mostra. 
t~rias Nacionaes que, t~ndo para si quatro do pela approvação <l~sa emenda a Compa
dtas, _com _exclusão dns outras, poderá t am · nb ia de Loterias Nacionaes, levando a. cabala, 
bem mvadtr os outros d1as concedidos ás es- em seu favor, até a.o obscuro Deputado que 
ta.duaes, sem a clausula. de E:XCLUsrvos. occup:1. neste momento a a.ttenção da Camara, 

_E" cl~ro, Sr. Presidente. e só não yerã quP.m é mais uma prova. Sr. Presidente, de tudo 
nao qurzer . quanto venho de atflrmar. Tivessem vindo, 

Na. lettra C se exige a a pprovaçito uos Sr. Presidente, as informaçõeS' sobre o a.~sum
plaoos pelo Ministrn da F~zenda. Até ahi ?to, que\\ Camar:t pol' votação quasi uuani
muito direito, porque isso já. existe, pois só me solicitou do Governo, e V. Ex. t eria. 
pod:\m ser registrados nn tiscalizaç.t:o os -pla.·· occasião de vér - o amrmo- que o de<õfalque 
nos que estiverem n:Ls condi~!Ões da lei isto l dado ao Thesouro Xacional por essa compa· 
é, distriuuir , pelo menos, 60 ''/• \'lffi pre~ios . nhia. j~ sobe de trezeutus contos. O honr(\.do 

Mas n. lettra c nã.o é só isso: obriga. as lo- Sr. ~i lni:tro da. Fazenda mandou que foseem 
terias esiadunes a moldarem os seus plrmos prestadas as informações a que alludo ; cllas, 
pelos da. Companhia. do Loterias Naciooaes. poz·ém, ainda não viet·am. Est ivessem jã. em 

E' o complemento do monopolio; t\~sim eU e ml"\u poder e5ses dad•)S. e mostraria a. Camara 
fica inteiro. dos D~putados que a lei de imposto, de 

Porlerosa, como a hoje a fe!i% compnnbia privativa competencin. do Congresso e ioicia
conleccionnrá grandes planos de. avultado~ tin destn. Ca mara, fo i r evogada por simples 
capitaes, que nii.o poderão ser seguidos pelas despa.cho {lo fiscal de loterias, que pcrmittiu 
pequenas companhias estaduaes, e então que a Companhia Nacional pagasse 2 em vez 
tlcnrã. EÜ no mercado, tendo conseguido á de 4 °/o sobre as loterias cxtrahidas nas se
victor ia de suas preteo_ções. gu_ndas e qui ntas-feiras de cada ~emanl!-. 

Faz-me lembrar a h1storia dos T n1>L: dos Fm esse despacho reputado pela. <hreetorta. 
syndicatos nmericanos, que tem creatlo ver- da Companhia de Loterias Nacionaes, em seu 
dadeiros soberanos de negocios , tanto que relatorio, UM B~M NEGoc:ro, que deu causa ao 
naquena republica. h a um sem numero de desfalqu~ superiOr a trezentos contos, a que 
mooarcha.s de especulações: um, o r ei tio me refert. 
cobre ; outro, o rei. do a.ssucar ; outro, o Ahi está.,. Sr . Presidente, o estudo feito !.las 
rei d~s estradas de ferro ; outt'o , ainda, o rei duas emendas. o :speuso-me <le confrontai-as; 
d.o t rtgo, etc. a Oamara dírâ. pelo-seu voto qual dcllas é a 
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melhor, a mais garantidom dos interesses do 
Thesonro. 

Não póde o Governo preferil• a emendn. do 
illustre Deputado .:pelo Pará. Não, Sr. Pre· 
sident~, depois do que fica dito, nenhum go· 
verno tem o direito de ma.nifestar·se em 
favor de semelhante emenda, e a vontade da 
Camara já. é conhecida. 

Vou terminar, referindo-me a nma ques
tão de ordem . 

Estranhando no seio tla Commissilo os ter
mos da. autorização dada pelo aàditivo, 
apresentei ao mesmo um substitutivo, con
cebido nos seguintes ter·mos: 

40nde convier- Fica o Poder Executivo 
a.utori2ado a regular, como julgar mais con
veniente, o serviço de loterias federues e 
estaduaes no Districto Federal.» 

Assim eu deixava ao Governo ampla liber
dade de acção para, depois de estudado e 
m editado convenientemente o <\Ssumpto, com 
o va~r e os cuidados que elle merece, dar· 
lha a. verdadeira resolução. Libertava-o das 
"r(>Slricções contidas no A. B. c. de bases, 
que são o monopolio. 

O pensamen to do Governo sobre a matcria 
é conhecido pelo relatorio do illustrarlo Sr. 
Ministro da Fazenda, e, ~endo contrario ao 
jogo, com mais forte rnzão ainda sel-o·ha ao 
seu monopolio. 

Hei de pedir à Cllmara., Sr. Presidente,~ 
app~ovação do meu substitutivo, porque é 
dtre1to meu apresentai-o, garantido pelo 
nos!O Regimento interno. 

Sinto-me feliz, Sr. Presidente, po1• ter ob
tido a. palavra na. sessão diurna, porque não 
conto com a minha saude para poder com
pa.l'ecer á. que est.1. marc.'ida para esta noute, 
e t inha, como é 1&cil de ver, necessidad2 de 
faltar sobre o assumpto. 

0 SR. FRANCISCO GLICERro-E fallou muito 
bem, como sempre. 

0 SR. AU~USTO SEV.ER.O-AOS nobres Depu
~OS que nao me ouviram pedirei,_Sr. Pre
Sidente, a fineza de perderem alguns minutos 
com a leitura ào meu discurso, a.ttenta a 
gravitiade e importa.ncia do assumpto de que 
tratei. 

Vou retirar. me da t ribuna, Sr. Presidente ; 
não quero concorrer para a protelação desta 
discussão, mas, antes de sentar-me, faço aos 
honl'adus representantes do povo hrazileiro 
um appello- que mais uma vez o Congresso 
da. Republica não consinta. no monopo!io do 
jogo, como o fez na votação da Receita em 2" 
discussão, rejeitando os seus arts. 8• e 9'. 

Tenho dito. (JI!!i/o be;;;; nw i fo bcn~.) 

O Sr. Pre~ic-lent.e-Havendo ainda 
oradores inscriptos e estando adeantada. a 

hora, ftca. adiada a. discussã.o e vou passar ao 
expedieut<>. . 

O Sr. Leoncio Corrên {servindo 
de 1• Sccrett.wio) precede ú leitura. do se· 
guinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Mioisterio rla Industf'ia, Vi~ii.o e OhraB 

Publicas, de 18 do corrente, enviando a se
guinte 

:\IENSAGEM 

Srs. Membros do Congresso Nacional
Pela e:xposi<;<io que me foi feita pelo Ministro 
de Estado dos Negocies da Industria., Viação e 
Obras Public&s, e que ora. submetto á voss~ 
elevada consideração, ver eis a necessit.lade da 
concessão de um credito especial de 
1.020:000$. destinado á liquidação definitivtt 
dos compromissos contrabidos para com as 
companhias de navegação mencionadas nesse 
d .1cumeoto, em consequeocia. da disposição do 
decret•)" n. 528, de 28 de junho <le 1890, que 
garantiu o pagamento de um premio de 
100.000 f'ra.ucos ás compmhíns que transpor
tassem ann ua.lmente para. os portos do Brazil 
10.000 immigrautes, pelo menos, sem qua 
houvesse reclamação acerca do tratamenta 
dado aos mesmos indivíduos e a respeito de 
.suas bagagens. 

Solicitando este eredito, obedece o Governo 
ao pensa.men to de poupa.r ao erario federal 
maiores encargos, conforme evjdenciam as 
condições do accordo de que trata. a. r eferido. 
exposição e em virtude do qual o valor de 
cada premio ficou reduzido a import.ancio. 
muito inferior á estipulada na disposição do 
citado dooreto . 

Capital Federal, 18 de outubro de 1899.
M. Ferra .:: de C<tmpos S<~Ue~.- A' Commíssão 
de Orçamento. · 

Do Ministerío da Justiça. e Negocias Inte
riores, 17 do corrente, satisfazendo a requi
sição rlesta Camal'll., no offi.-:io n . 194, de 30 
dn setembro ultimo.- A quem fez a requi
sição. A' Commissão de Orçamento. 

O Sr. Galeão Carvalbal -
St•. Presidente a minha presenç& na. tribuna 
serei. por poucos mementos; venho sómente 
provocar da parte do Governo uma declaração 
quo possa offerecer ao espírito publico a affi.r· 
mativa ou a negativa d11 calamidade, que 
està a.mea<:ando as nosga.s cn.becas. 

Retiro-me ao apparecimento da peste bu
bonica. em Santos, Estado de S. Paulo. 

0 SÂ., BUENO DE Ali!DR.ADA. - Peço a. pa
lavra. 
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0 SR. GA!J;JÃO CAIWALHAL- ••• Estado qua 
tenho a. honra. de repl'esentar neste re
cinto. 

To1los os jornnes, inclu~ive os da Cnpibtl 
do Estadu de S. Paulo, unnuncium a In v a.>f(o 
df..sta terri vel ca.lamtdade, que ser i ainda 
am dos peiores males para o nosso paiz 
si e !la conseguir irradiar· se por todos oa re
cantos do· Brazil. 

Para a cidade de Santos, onde resido, 
serão inevitaveis os prejuízos de vidas pre-
ciosas e materiaes . · 

A Ca.mar:x bem póde aval.iar e por isso 
nenhuma. necessidade ha. de entrar em de-ta
lhes sobre este assumpto. 

Bem sei que pela nossa Constituição, 
art. 5°, a União não póde intervir esponta
neamente para debellar o m:tl, mas aproprio 
art. 5• dã. aos Estados em casos de calami
dade o dírilito de sollicita.r o soccorro da 
União. 

Estão em jogo os ínteress~s mais sagratlos 
de toda a população do Estado de S. Paulo o 
os seus interesses m<tteriae$ e por isso o Go
verno não póde ficar silencioso deante do 
annuncio deste facto, tão triste, tão doloroso 
para. a Republica Brazileira, que já está as
soberbaila por tantas diffi.culdaÍles, e que 
parece vae passar a.inda por esta dura prova 
que realmente nos vira causar enormes pre• 
juizos, si fôr verdadeira a noticia. que nos 
vem da terra andradins.. 

O requerimento que vou aubmetter á apre
ciação t1e. Camara tem sómente por intuito 
perguntar si a noticia é verdadeira, porque 
si é verdade qee a peste declarou·se em 
Santos, o Governo rla União de accordo com o 
governo do Estado de S. Paulo saberá em
pregar :todos m esforços possíveis para que o 
mal, seJa pelo menos a.ttenuado desde que 
não foi posaivel ser evitado. 

Sr. Presidente, nenhum interesse politico 
rp.e tra~ â. tribuna. neste momento e a. prova 
e que Bl houver uma declaração categorica 
e positiva sobre o assumpto, estou prompto 
á retirar o meu requerimento ; não pretendo 
esP-ecular com a desgraç~. publica. 

Penso que a Camara precisa ser informada 
sobre a verdade. A demora na explicação do 
que occorro em Santos, traz uma suspeita. 
muita natural sobre a qun.lidade da molestia 
que allí irrompeu. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA-Não apoiado. 
o SR. GALEÃo CARVA.LHAL - será para 

nós motivo de satisfação e de verdadeira 
alegria, si o Governo, pelos seus orgãos com
petentes, puder. atnançar it Camara. dos Depu-
ados que as noticias alarmantes que estão 

corr·endo não são verdadeiras. (M14íto bem.) 
Vem a Mesa, é lido, apoiado e sem debate 

encerrado o seguinte 
Camara V, Vr 

RF.QUER!l!ENTO 

Requeiro que por intcrmeúio da. Mesa in
forme o Governo a esta Camata si e verdade 
ter' apparecído na cidade de s~~,ntos, Estado 
de S. Paulo, a peste bubonica. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1889.
Galeüo Oarvalhal,-Henriq«e Va;;, · 

O §t•. Bueno de Andrada(")
Sr. Presidente, o requl'lrimento que acaba de 
apresentar o nobre Deputado por S. Pa.ulo 
parece-me que e, sinão iuopportuno, ao me
nos inutil. O Governo não ha. feito mysterio 
algum, em materia de hygiene; todas as com· 
municaçues que tem recebido de seus agentes 
e do presidente e rlos bygienistas do Estado 
de s. Paulo teem sido levadas ao conhe
cimento da imprensa; não tem havido mys
tcl'io, nem segredo, mas antes inteira publi
cidade, 

Posso dizer a Camara e ao paiz o que o 
Governo sabia a.te meia hora antes do re
querimento ne S. Ex. 

Chegou á r~partiç5.o de hygieno da. Capital 
Federal a. co:nmunicação de que tinha.m a;p
pa.recido casos suspeitos dG peste bubonica na. 
cidarlc de Sa.P-tos. 

Immedíatamcnte, com insistencia, o Go
verno, sem se preoccupar com o art. 6• da 
Constituição, sabendo que questões hygie
nioas siío questões de leisnaturaes, collocadas 
acima de qualquer lei qu€' aqui votemos, pela 
solidariedade a que arrastam esses a.ssum
ptos, que o que atfecta a um Estado, atfecta á 
União e o que a:tl'ecta ao astr~ngeiro. a. nós 
utrectará; o Governo, como dizia., pediu com 
insístencia informações, não só ao presidente 
do Esb.do de S. Paulo, como ao seu repre
sentante na cidade do Santos-o inspector de 
saude, Dr. Faria, que o nobre Deputado CO· 
nhece bem ... 

O SR. Ú:ALEÃo CARY.%.LHAL-E' um funccio
nario distincto. 

0 Sa, BUENO DE ANDRADA.-... umdistincto · 
funccionario, extremado e zeloso, exaggerado 
as vezes no cumprimento de seus deveres, 
na defesa da saude publica; e a resposta que 
elle deu foi a seguinte: Ainda. não estão con-
firmados os diagnosticos. · 

Em conversa com o Dr. Nuno de Andrade, 
fui infor>mado de que ha casos suspeitos, mas 
sobre os quaes nada se póde dizer por em
quanto : estou dizen,lo o que o Governo sabe. 
a re~peito. • · 

Agora, para tlral' um pouco o ca.racter 
alarmista ilesta discussão, posso affirmar, e 
appello para o testemunho do propria nobre 
Deputado por S. Paulo, que esse Esbtlo está 

í) Este discurso niio foi revisto pelo orador. 
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por si pl'cpal'll.do para. lançal' mão do todas 
as meditlas prophylaticls po$sivei,; na actuo.
líilaile. 

Feli:t.m~nte, 11té on,le IJOssa a sciench ac.:>n
sclhal-as, as medidas prophyla.ticas podem ser 
ex,~cutadas pelo E~tado de S. Paulo. 

0 SR. RELISARIO DE SOUZA.-lbcebcmos C·11U 
muita. satisfação esta declara.cã.o de V. Ex:. 

0 SR. BUENO DE ANDRADA.- Digo mais: 
recebida ha dias, antes de qualquAr c ISO, umn 
certa quantidade de scrum prophylatico <.le 
Yer.;in, 600 centímetros cuoicos, recebi do 
pre>idente do Estado pedilo para comprar o 
que houvellse no mercallo. 

Procurei no merc \do do Rio de Janeiro, nã.o 
encontrei; fui á. c1sa do conhecido e rlistio
ctissimo medic..> Dr. H:1r:lo do Pedro AtftJnso, 
que me disse ter pedido insistentement9 que 
d9. Europa. viesse esse ~enon, que o esperava. 
c que logo que recebesse, dar-me-ia. n. m:~.ior 
quau~ldade possivcl par•a enviar ao Estado de 
S. P;\ulo. 

Percorri J>hai·maci:ls, níio encontrei; fui ó. 
rcp~rti(,'io úe hygíenê, para obter mais a\. 
guma cousa, lá não estava. o St•. Dr. Nuno 
de Andrade; entã.o escreYi ao Sr. Pt•asidente 
da Republica, c)mmnnicando o pedido do Sr. 
presidente de S. Pa.ulo, que mandou dizer 
que haviam si,lo e-nviados mnis 400 centime· 
tros cu bicos, mandados pela ro:pa.rtiçft.o do by· 
gione. 

Voltei a repa.rti~ão de b ygiane e la S·JUlJe 
qne felizmente tinha chegado. hont.em pelo 
paquete Danube, uma. sotrrivel quantidade de 
3er" ~<m, 500 gra.mmas, de modo que o Estado 
tle S. Paulo está pr~parado para curar, pelo 
menos, cerca. àe 1.000 doentes. 

Assim, a resumindo. at·i esta. hora. o Go
verno está informado de que o E~tndo de 
S. Paulo emprega todos os meios de resis
tencia para circumscl'ever e acabnr com a 
peste, até onde fôr pos.~i vel. 

ma.ra approva.l-o. ~eri sempre uma rluvit.la 
lançada nesta tribuna. contra o que o Go· 
verno tez. 

Acho que o requerimento de S. Ex. deve 
ser rotira.do. 

Portanto, S. Ex., estimando o. terl'a onde 
reside o que ta.mi.Jem o ostima., não deve 
lo.nç:w u:t opinião p'.lblica esses· elementos 
alarmantes. 

S, Ex:. bem disse que niío havia politica 
neste assumpto, pois que todos 05 partidos, 
todos os homens de governo e os que não o 
são, tlesde o mais baixo até o mais altamente 
collocado, teem interesse em vet· uebellada 
uma epidemia. qualquer. 

Para que, pois, lançar duvidas sobr~ o 
modo pelo qual o Governo põe em pra.t1ca 
essas medidas 1 Acha, pol'ventura.. o nobre 
Deputado que o Governo tem sido fraco 
•leante da epitlemia! 

Ignol'fl o nobre Dcputa•\o que, qun.ntlo pro· 
sldente de S. Paulo o illustre Sr. Berna.rrlino 
de Campos. o cholern. irrompeu no meio elos 
immi"'rantes, matando diversos indivíduos em 
poucas horas e tem assim que, devido âs 
pt•omptas e acert:\da.s medidas tomadas pelo 
governo daquelle gstauo, indo mc~mo o 
seeretai'io do Interior e o propT'iO pJ•es!dcnte 
do Estado :10 centl'o da epidemia, foi a 
epidemia. e-xtíncta1 

S. Ex. ignora que o Estado i.le S. Paulo 
não regateia esforçcs para QUP. não se pro
paguem as epidemias que ló. appn.rc
cem? 

0 SR. GALlí:Ã.O CARVALI!Aú- Não me refiro 
ao governo de S. Paulo. 

o :"in.. Bt:ENO nE ANDRADA- E$pero, por
tanto , que S. Ex., conhecendo t.ão bem ou 
melhor do que eu este serviço, não insistirá 
em manter o seu requerimento, depois destas 
informações. 

Não ha nada d~ reservado. Si houver novas 
11oticias, o Governo as communi~~rá. O Sn . GAl,'EÃo c ... l\.Y ,\LlL\L-Declal'•~i que 

Si o nobre Deputado insistir na. apresenta- não fazia. questão de retirar o meu re:)_ueri
~~1o do seu requerimento, est~ tel'à apenas n:ento e sà tinha o fim de provocar informa-
uma caracter a.Ia.rmista. . çoes. 

O Sa. l3ELJSA.RIO DE Scm;1- As de ~laraç1lP.s 1 o SR. Bt:EKO DE ANDRADA-Posteriormente 
de V. Ex. serenaram o caso. s. ·Ex. declarou que ficava o requerimento 

0 SR. BUENO DE ANDRADA- Qnererà. dizer 
suspeitamos de que ha. alguma. causa escun 
diola- e isto será nocivo para.. a. propria snude 
publica, rorque V. Ex. sabe o quanto ê pre
Judicial o medo . 

Espero, portanto, que rleante desta; decla
rações categorica~ que ac..'l.bo de fazer, o 
nobre Deputado nií.o insistirá emenvial' o seu 
requerimento, que só podet·:i. ser votado ama
nhã., dando em resultatlo ficar suspensa a. 
opinião até amanhã, e si, por acaso, a Cc:J.-

sobre a mesa. 
0 SR.. GALEÃO CARVALIUL-Niio apoiarlo: 

quando o nobre Deputado perguntou qual 
se1•ia o resultado, foi que dei essa r esposta. 

0 Sn. BOENO DE ANDRA.DA-Ril~:Umlndo: 
I • ponto-acabo de declarar á Camara tndo 
quanto )la; 2• ponto-o Estr.do de S. Paulo 
contioúa a emp1·egar esfor ços para. que as 
epidemias que lã. appa.recem não se propa
guem pelo :paiz. 
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O Sr. 1<:.dtnundo da Fon"'eca 
(·)-Sr. Presidente, as noticias publica.<Jas 
nos jornaes desta Capital sobre o appareci· 
mente da peste };ubonica em Santos siio tão 
graves e alarmantes que, untes mesmo de ter 
conhecimento do rcque!'imento de informa· 
r;ões do nobre Depnt<J.do por S. Paulo e de 
n.ccorào com alguns amigos. dirigi-me ao 
Governo para. obter as inrormações nccessa.· 
rias a. este raspei to. 

Encontrei justamente o Sr. Pr~síden t c. !la 
Republica em conferencia com o Sr. Minis
tro d;du~tiça e Dr. Nuno de Andr~de. 

S. Ex. poz á miuha disposição todos os 
telegrammas l'eferentes a este assumpto, 
mostrou-me entre diversos to!egrammas 
de :particmlares um do éonstJ[ ingl€z, affir
ma.ndo a sua r~mília. nesta Capital que nada 
l1:wie. de a.norma.l úm s~nto~ e bem assim 
um tclegramma do consul italíano e du 
alguns negociantes no mesmo sentido. 

Vi tambem tolcgr;~mma elo inspector de 
sa.utle, nfflrmando que a Com missão Sanita ria 
do Estado rle S. Paulo ainda não se havia 
pronuncia,lo sob1'o a na.tm·cza de mo!e:;tía., 
que t!izem Sel' 11. peste bulxmim. 

Dos doentes a.commetlidús do mal talle 
ceram tras e um dos sobreviventes cstil. em 
estado grave; a ~ommissão ~a.nítaria, p01ém, 
espera o resulta.do <lo exame bacter•ío!ogico. 
para Jn'onunciar-se clefioitívamente. 

O Governo l>Ssegurou·me que, apezal'desta 
duvida, esta jâ tomando as medidns mais 
energicas de modo que, caso se tratf! da peste 
bubonica, ella não se eSJlalharà pelo terei
torio da. Republica. 

Quanto ao Governo de S. Paulo. sab lffiCs 
que os governos passados gastaram 1a
bulosas qua.ntia.5, m:\s eu folgo em reco
nh··ccr em um momento destes, que elles 
deíx:,u·am alguma cousa de lJom no E>tado c 
entre os muitos melhoramentos fig-ura em 
primeiro legar a organização Jo serviço sani
tarío que é alli perfeito e comiJleto. 

O Estado, corno ,já referiu o S:-. Bueno de 
An<irn.da, tem soii!'ido varias epidemias, as 
t.em circumscri:pto, e ainda agora, tenho cer
teza. de que, easo si trate <teste terrível fia· 
gello, o Estado supportará realmente esta 
dUTa provação, eomo di~se o Sr. Galeão car
valhal, impedindo que o mal se :propague 
pelos c1emais Estados. 

creio que, á vista. desta declaração, o nobre 
Deputado retirará. o seu requerimento. · 

O Sr. Francisco Glicet•io (") 
- Estvu muito satisfeito, Sr. Presidente, 
com as declarações dos nobres Deputadcs por 
S. Paulo. AcrP-dito-as sillceras e Jeaes. 

(!) Este discauo não f~í re\'islo pelo or:tdol', 

O SJt. BuENO DE A:s-DRADA.- E' claro, eu 
não viria. pregar uma pota ao pa.iz. 

0 SR.. FRANCISCO GI.YCERIO- 0 nobre Depu
tado r~stiL supponrlo que ponho em duvida a 
lealdade, a nobreza. rle seus sentimentos 
quando fez as deelaraçües Bobra o as:mmpto. 

P<~rece-me que o noure Ileputa.do não está. 
bem onlmo. porquanto omprestou :10 Sr. Ga
leão Carvalhal intençries que el!e não tivera. 
{Apoiados.) 

Tenho a mais completa conftan~a, no Go
verno Federal, principalmente nos af{entes 
incumbidos do ~erviço de hygíene publica..; 
tenho a ma!s completa cel'teza de que eUe S9 
•lesernpenharã. ll<t sua tarefa com a m~sma. 
dedicação e acerto de ó·empr.:. 

Tenho a mais completa. confiança no go
verno de S. Paulo, que saberá manter a tra
dição no governo passado, que debellou a 
epidemia do cltolem morbus com a maior 
promptídão IJOSsível. 

Póde a Garoara ftcar informada. de qae do 
especíafissimo caso da inva.~ão do cholera em 
uma colonia agrícola, o govet•no do Dr. Ber
nardino de Campos agiu por tal fórma. que 
mesmo dentro ria colonia agricoln. elle isolou 
o ch0lera até exterminai-o. 

Ora, o Estado que possue tal tradição, in
spira a mais completa confiança. 

O Sr. Galeão Carvalhal, quando se refer•iu 
ao art. 5' da Constituição foi na hypothesa 
da intervenção offi ci al. 

0 Sa. BELISARIO DE SOUZA-Que e ncces
saria. no ca.so, soo pena de haver conflicto 
eutee as autoridades federaes e estadoaes. 

O S:a. FRANcrscJ GLJcEuro-As primeiras 
medidas executada'> pelo Governo Federal 
são aqaellas que se referem as primeiras in
formações indispensa. v eis para que o Go...-erno 
Federal forme seu j uí2o. 

Por ora, o Governo Federal não interveiu · 
pediu informaçõss e elle não está impedido 
de as pedir ao governo do E>tado de São 
Paulo. 

Não vejo razão pa.1·a. que o governo do Es
tado de S . Paulo, apezar de es ;nr devid.EI.· 
mente appal'elhado, para debelhu o m(ll, não 
solicite opportunamente a intel'venção, par,, 
com uma collaboração completa e util, conse
guir o deftnitivo extermínio do mal, que não 
ameaça só a S. Paulo, mas a todo o territorio 
do Brazil. 

Foi por isto que o nobre Deputado, o Sl'. 
Galeão Ca.rvalha.l, se referiu no art. 5• da 
Constituição, que exige a solicitação do go
verno local para o Governo Federal intervir. 

Naturalmente, o Governo Federal, inspi
rado, como tem sido, nas me·lidas de llygiene 
publica.,nestes Ultimos dias, attenderà ineõn
tinenti á solicitação e desejará mesmo a colla.· 
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boraçiio efl'ectiva e efllciente do Estado de Slio 
Paulo. 

QrJanto a mim. estou perfeitamente tran· 
quíllo com as rlcclaraçõ~s positivas QHc o Sr. 
l!ueno tle Andrada teve a bon.lade ele nos 
trazer e o proprío S1·. Galeii.o Ca.rvalhal, 
quanrlo iniciou as suas palavras, disse que 
teria muito pra?.Cl' em retirar o seu re(!ncri· 
mento si alguns de sen~ collr>;!<l..'l, deví<ln.mento 
autoriza1los. trouxes~em ínformaçõns ((llC o 
tra.nquilizassell'l. 

Estas inl'<~rmn.çõca foram trazidas. quer 
pelo Sr. Bueno <le Andrada, quer pr~lo Sr. 
Eúmundo da. l.l'OliSeca.. 

Tenho dito. 
(Muito bem.) 

4. Gabinete do Presidente 
da Republica, ........• 

5. Subsídio do;; Senarloros. 
6. ~ecr•1taria do Senado 

Augment~da. <le :~91i$ 
para consumo de :J.gua. 

1. Subsi•!io dos Deputados. 
8. Secretaria da Camara. 

dos Deputa.ilo~- Aug
menta.da: •lP 17:500:)pill' 
ser oleva1la a 1 S:OUU."; 
mcnsnes :1. sub.cou~igna· 
çiio para a publicação 
dos debates no Di·trio 
Official e em aunaes; o 
de 432.$ para consumo 

O Sr. Gnleào Carvnlbal-Sr. 9. 
de agua .............. . 
Ajudas de custo aos 
membros do Congresso Presidento, em vista das declar·ações po~i· 

tivas feitas pelos homados repr,sentantes jl 
de S. Paulo, requeiro a r<}tira1la do meu re- O. 
querimento, esperando que o Governo sa. 
berá cumprir o :;eu dever, nesta. difllcil 
emergenci11 .. (Muito bem-) 

Nacional. ............ . 
Secretaria de Estado -
Augmentada: ue3:000$ 
para o pessoal do gabi
nete do ministro, de 
Z: 160$ para. consumo de 
agua, sendo 360$ da 
secretaria, 4 3 2 $ do 
Deposito Publico, 252$ 
do Instituto Pasteur, 
324$ do Asylo Santa. 
Maria, 324$ do Hospital 
de S. João Baptista, 
324$ do Asylo Santa 

O Sr. Pr~~ident.e - O pedi•!o do 
nobre Deputatlo será suhmettidl) a Yotos, op
pOrtuna.mente. 

A Mesa. cumpre o dever de communica.r á 
Camara tios Deputados que se esgotou hoje o 
prazo regimental de tres dias para o rec ,~bí
rnento das em(mdas ao projocto relativo ao 
Or.çamento da. Viação. 

Estas emendas serão estud:td.as c envü•das, 
aquellas que estíverem de accordo com o 
Regimento, á respec~íva Commissão. 

Vão a. imprimir ofo seguintes 

PRO.TECTOS 

N. 171 B- 1899 

Rcdacção para 3• disct~ssrio do ]Jrojcct~ n. t71, 
deste armo, guc (1-Xa a dcsp~::a do "1Iinisterio 
da, Justiça e Negocias Interiorts para ~ 
axarcicí o de 1900 . 

4rt. 1.0 O Presidente da Republica é au
torlzado a despendet', pelo Mínistel'io da Jus
tiça e Negocios Interiores, com os servicos 
designados nas seguintes verl>n.s, a q_uantia 
de 15.849:437$790, o. snber: 

1. Subsidio do Presidente 
da Republica .... , ..... 

2. Subsidio do Více·Prcsi· 
dente da Republica •..• 

3. Despeza com o palacio 
da Presidencia da Repu· 
blica.-Augmentada de 
I ; 440$ para consumo de 

120:000$000 

36:000$000 

Thereza .............. . 
li. Justiça. Federal - Au

gmentada de 216$ para 
consumo de agua do 

. Supremo Tribunal e da 
Côrte de Appellação ... 

12. Justiça do D is t r i c to 
Federal - Elímina.da. a 
quantia. de 6:720$ desti
nada ao pagamento do 
curador das massas fal
lídas -AugmeJ1tada de 
216$ para consumo de 
agua rlo Tribuna.t Civil 
e Crimirla.l • . ••.....•.. 

1~. Ajudas de custo a ma
gistrados, •.•..•.•..... 

14. Policia do Districto Fe
deral- Augmentada de 
4:800$ para o serviço 
de policia. do porto. 
Augmerltada. na. Casa. 
de Detenção : de 2:520$ 
para. consumo de agua e 
de 3:000$ pa.ra. gratifica· 
ção aos seguintes em
pregados: um chaveiro 

agua ..... ~, ............ . 101 :440~00 ( 
mais 200$, um enfur· 
Jnflil'o mais 200$, um 

33:600$1)0(} 
567:000$000 

32.1:556$000 
I • 1!08: 000$000 

4!í:502~01JO 

90:000$000 

35(}:951$000 

827:858$000 

337:081$000 

15:000$000 
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15. 

16. 

17. 

18. 

!9. 

:w~P-eadtu,or mn.i~ ;wo.~, 
um roupeíro mais ISO$, 
um porteiro mais !RO$. 
10 g-uardug mais 1:800~. 
um cocheiro ma.is 120$, 
e um cosirtheiro mn.is 
120~. Comprehendirli• na 
.~ub:con~ignação do m:•
terial da. brigada. poli· 
·cia.l. destinada á íllumi
nação dos qua.rteis e en· 
fermarias à installação 
'Para luz eletrica no quar
tel da rua Eva.risto tla. 
Veig-a. Augmenta.da rle 
7:200$ para con~umo de 
agua. da brigada poii
cial, sent!o 3:240$ no 
quartel central e:1:960$ 
no fJUartel de ca Vll.llaria. 
C~ts:~ de Corre~eção-Au
gmentarla : no pnsso:t1, 
de 2:600$, para diarias 
aos gna~da.~. send•) as 
do:; 2/J internosaugmcn
tadas ue 2:100S e as dos 
oito extornos ·de 560$ ; 
e ue ~:520$ pn.ra consu
m0 de agua.. Redu
zida, no material, de 
16:162$608 a snb-consi
!ZDação destínad;t ao sus
tento,curativo evtstua
rio dos penitenciarias ... 
Guarda Nacional-Au-

gmentada. de 180$ para 
consumo de agua na :>é de 
do com mando superior. 
ArclliYO PuNico- Re· 
duzida no materiai de 
2:000$ a sub-consigna
ção uestioada á limpeza 
e asseio da casa, etc. ; 
ele-vada a 12:000$ :.< des
tittada á. compra e côpia 
àe documentos impor· 
tantes, etc., e augmea
tada de 360$ para o con
sumo (le agu,t •. ,, .... 
Assistencia a. Alienados 
-Augmentada de 144$ 
para c )nsumo de agua no 
Hospício Nacional. .... 
Directoria Geral de 
Saude Pu blicll - A u
gmentada : no material 
da Repartição Central, 
(te 3:650$ par~• dia1-±a.s 
de a.lim0n.tação e tr<tns
pOl'tc dos pharmaceu
ticos inspectores de 
pl1armacia.s e drogarias, 

2.839:66\)~714 

227:196$038 

lO: 180$000 

71:140$000 

655:810$821 

á I'az:1o de 5$ pa.ra ca.da. 
um; e, no material ge. 
r<.~ L, rle l :700~ a <'.onsí
gn~tçií.o lle~f.inrulo. a. a.lu
guol de casas para a.s 
mspectoría.•. afim de at
tondot· á eleva.çii.o elo 
aluguel r la. cl o Pará. ...• 

20. F~tculrla.d;) de Dir·eito de 
S. Pf\Ulo ............. . 

21. Fitculdade do Direito do 
RecíCe - lterluúda. no 
pessoal de 6:000$ a con
signação destinada a len
tes cathedi"a.tícos a.rl-
dirlos ................. . 

22. Faculdade de Medicina 
do Rio 'de Janoiro-Au
gmentada ole I :800$ para. 
COilBU;no ole a.gua. - Da. 
con~ígnação - Ma.teria.l 
-:tpplícada a. quantia 
de 5:000$ privativa
mente it. aoquísição de 
material e a melhora
mentos nas installações 
destín:trlas ao ensino de 
anatomia medico-cirur-
gica ......•.••.•.•. , ... 

23. l?a(!uldade de Medicina. 
rla Bahia - Elevada no 
material de l :000$ para 
aluguel de casa para o 
porteiro - fncluida a 
quantia de 50:000$ para 
gra. titicação á Santa Casa 
de Misericordia por pre· 
sta.r os seus hospítaes 
e o material necessario 
para as aulas de clínica 
da Faculdade ••••••• , •. 

24. Escola. Polyteebllica
Restabelecidas as grati
ficações de I 00$ mensaes 
para os trss lentes rias 
seguintes cad<liras: 2" 
cadeira do 3• anno do 
curso geral ; 1• do 3° 
anuo do curso t1e enge
nharia civil; e l• do z,, 
anno do curi:io de enge. 
nharia de minas. Au
gmen ta da de 720$ lMra. 
consumo J.e o.gua .....• 

25. Esc.Jla de Minns-Sup
primida a !fratificação 
d~ 100$ mensaes para os 
lentes das 1" e 2·' cadei
ras tlo 2° anno e para o 
d;1. 4a cadeira (lO 3" anno 
da. ·Escola tle Minas. Au· 
grnentada de 5:600$ a 

930:353$000 

295:450$000 

307: 300$000 

625:060$000 

666: 000$000 

477: 655$000 
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consi ••:JaçU:o p>t.ra o pes
soal ;em nomeac,•ão (:;cr-
V<:ntes) ••••••••••••.••• 

26. Gvmnasio Nacional -
Reduzida no pe~soal do 
Jntmnato a quantia de 
3: GOO$ destinada ao pa
gamento de um pro!es
sor de musica (aula ex
tincta). Augmenta<lj;. de 
3:240$ para. consumo de 
agua deste estabeleci
mento. No material tio 
Externato reduzida de 
,1:400$ a eonsignação 
para des;->cza.s com . os 
exames de prepa.ratorws 
e de madureza, inclu
sive pagammtto elo pes
soal indíspensa vel ao 
mesmo serviçJ durante 
quatro mezes, á raziio 
de 200$ mensae~ ao. <li
rector, 150$ ao ,·tce•· 
dtrector. 100$ ao secre
tario, 50~ ao escrivão e 
50$ a um inspector de 
alumnos, servindo de 
amanuense. Augmen
tada de 2:5:20;3 para con
sumo de agua deste es
ta.belecimeu to ...••....• 

27. Escola Nacional de l3el· 
las Artes. Augmentaola. 
de 540$ para. consumo de 
a<>ua. •• , •••••••••..•••• 

28. I~stituto Nacional de 
Musica. Augmentada de 
216$ para. consumo de 
a<>ua .••••...........•• 

20. In~tituto Benjamin Con
stant- Augmentada de 
612$ para consumo de 
agua .. ........ ·· .... ·· 

30. Instituto dos Surdos 
Mudos. - Augmentada 
de 900$ para consumo 
(le agua ..... ··: ....... 

31. Bibliotheca Nac1ona.l -
AU"'rnantada de 8:576$ 
nasoseo-uintes consigna
ções do material, sendo: 
5:000:S para acquisição e 
cons<Ú'vação de livros, 
:jornaes e revistas ; 
l :500$ para impressões 
e publicações; 50:.$ para. 
objectos de r•xpediente ; 
1:000$ para conservo.ção 
do predio, acquisição e 
conservação de moveis, 
reparos e despna.s even-

ANNABB DA CA~!ARA 

228:420$000 

512:040;?000 

101 :504$2i6 

34. 
35. 

36. 

tuaos oxtr(].ordiuarias ; 
o r>76$ ]'ara consumo de 
ngua .•. , ........ , .. , .. 
Museu· Nacional- AU· 
gmenbda.de 1:872$ pnra 
consumo de agua, .... , 
SGrveutuarios úo culto 
catholieo ............. .. 
Soconos publicas .....• 
Obras-Augmentada. do 
216$ ]'!ara COOSUl}lO da 
agua da dírectoria ..... 

J 75: l?.IJ$000 

143; B42.SOOO 

233:400$000 
100:000$000 

250:216$000 

127:556$000 :37. 

Corpo de Bombeiros -
Incluída no pcsso~1l a 
quantia de 2i:594$ 
para 756 etapas na. ra
zão Je 1:-)-!00. Augmen· 
tad<' da. quantia do 
50;000$, no material, a 
cons ignaç1io desti nad <t 
á conservação do quar
tel, estações, etc., para 
a rcconstrucçilo do fJilill'
tcl central do corpo -
Augmentarla de 3:780~ 
para. consumo ele agua, 
~endo : 2:100~ do quar
tel centrai, 360$ da 
E-;tação de Oeste, 360:\i 
da Estação do sul, 216$ 
1la E~tação (i.a rua de 
Humaytà, :28~$ da E~
tação do Ia1•g J d<l Sao 
Salvador e 3GG$ das Es· 
taçõcs do largo da Ca· 
rioca, l'llaS do Mercado, 
D. Manoel, pt·v.ça Vinte 
e Oito de Setembro, etc. 
M<lgistrados em disponí· 
bilidat1e - Inclusive o 
neces;;ario para venci
mentos de mais um des
embarg-;tdor e 83 juizes 
e reduzida de 4: 000$ 
correspondente ao ven
cimento d11 um Jesem
barga.cloi' aposentado ... 

746:7:31~$959 

206:002$000 

100:465$000 

38, Eventuaes • , •.. , ...••• 
477:600$000 
110:000$000 

Art. 2. • E' o Pode1· Executivo autorizado: 
I. a expedir novos regulamentos para as 

Casas de Detenção e Correcção ; 
I!, a supprimir, quando vagarem, um dos 

Jogares de ajudante do director gAral _de 
saude public;~ e um dos Jogares de me~ICO 
auxiliar na repartição central des~a DJre
ctoria; 

lU, a reduzir n 75$ mensaes a pensiio no 
Iuternato do Gymnasio Nacional ; 
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IV, <t rever o:; r.statutus chl K.;colo. N;acion:d · Art .. :3." :-;;L dísposí•;ão tlrJ § 6·• 1!0 <1rt . z•· 
ele Bcllas ,\r tos e d•> in,;titutiJ N.tci .. ual ale •ln clccrdo n. ::0:!, ele x de ou tubro de 1E!I6, 
Musica. ; r.st:,., i rrd ui•f;Lq n~ dc,pezas constantes da 

V, a rever os regulamontos das Ft\cul· v.,rb.t 11. :J e a \a rUIJl'ica- Material - dttS 
uades de Medlcirta. e tla. Escol~. Pulytochuíca, VCI'blls ns, c; c H o lo ad. I" alcs t t~ lei, 
adaptando o rcgimen que mais con vcniento 
julgar ao ensino ; 

VI, a a.bl'ÍI' o preciw credito para clesaJn·o
priar a casa sita. na. roa àe Humaytá, nesta 
cidade, em que fu ncciona. uma dns estações 
do Curpo de Uombeiros. 

SD.Ia. •IMCon1rni ;;;cj~~. 18de outnhrode 180!!. 
-Lcmru Micllcr, prcsi•lente.- Akin•lo r:ua· 
nabara, relator·.- Ma !Ir i n/:. - GabJgcra<, 
Jt,f,t1.pl E!cobm·.- Scr:::cdcllo C/Jri'•J<(,-. l~A!J«siO 
J)fmecnegro.-.1, .':iooero . 

N. 177 B - 1890 

l/cdacçc7o p(!.ra a 3" díscussiio (lo Jm>jeclo n, 17 7 , deste anno, qtle cstahdece o pro· 
cesso de arrecadar,zo d1s iml''1stos ele cor.s~mo 

o Congt·esso Nacional decreta : 

.DO niPO~TO DE C'O~SUM() !> SUA !ii(CJOENCI,\ 

Artigo 1° 

Os fumo e seus :preparados, as bebida!', os pl10sphoros, o sal, o calçado, as velas, as 
perfumarias, as especialidades pha.t·maceuticas, o vinagre, as comer vas, ~s cartas de 
jogar . os <:ha.peos e os tecidos do lã. c algodão que forem consumidos no territorio da 
H.epu blica dos Estados Unidos do 13razil ficam sujeitos aos imposto~ de consumo constantes 

. du. pr&ente lei. 

Artigo 2° 

Os impostos de consumo de quo trota o art. 1• recahem : 
~ 1.• O do fumo, não só sobre os preparados - charutos, cigarros, rapé, fumo 

destiado, migado ou picado - como sobre os nccessorios tle pal!Ja e papel para ci
garros . 

§ 2 . • O de bebidas, sobra as aguas mineraes, a.rtificia.es , gu.zo3as ou nã.o, inclusive as 
denominadas - sypl1ão ou soda; sobre o amer·picon, bitter, fernet-bra.nco, vermouth e 
itemais bebidas semelhante~ ; sobre as bebidas constantes dos ns. 130 e 131 da tarifa das 
.Alfandegas, em vigor ; sobre as cervejas e .- inhos artificiaes e demais bebidas fermentadas, 
que possam ser assemelhadas e -vendidas como vinho de uva, como vinhos espumosos e como 
cha.m pagne. 

Exccptuam-se a aguardente e o a.lcool fabricados no paiz. 
§ ~-· O ue pho.;;phoros, sobre phosphor>os de madeira, de cõra ou de qualquer outra. 

qualidade. 
§ 4, • o do sal, s:>l.>re o commum ou grosso e sobre o refioado e pux·ificado, a granel 

ou em envoltor io de qualquer qualidade. 
§ 5.• o de calçado, sobre o que se achar enumerado no art . 3>, §5°. · 
§ ô. • O de velas , sobre as de stearina, espcrmacete, parafma. ou de composição,. 
§ 7. • O de perfumari.as, sobre todas as perfumarias, não comprehendidas as es;euchas 

simples e os oleos puros que constituírem ma.teria prima de diversas indu3trias, mas, 
sórnen te as preparações mixta.s destinadas a uso de toucador, tao.:; como : o:: oleos, loções 
cosmeticos, cremes, brilhantinas, bandoline, pôs, pastas e extractos pa~·a uso do:; cabellos, 
pelle, unhas, l enços, e te., ele . ; as aguas de Colonia, <tS aguas e vinagres aromaticos de 
qualquer especie ; as tintas para co.bello e barba ; os den tifricios, os pós, cremes c outros 
preparados vara conservar, tingir ou amaeiar a pelle ; os sabõe~ em fôrma., pães, massa, 
pó ou barra, uma vez que ~ejam perfumados; as pastiLllas aromaticas para qualquer tlm 
e out rns semelhan tes . 
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§ H. ' O tle especialidades phai·maceulicas, sob1·e todo o remodio otTicínal. , fmp!(IS o a 

complexo, acompanhado ou niio tlo nome uo !o.bric:IDte, preparado o . indicado em tlúsos 
metlíciu!Uls e a.nnuuci<tdo nos respectivos prospectos, t•otulos ou títulos çomo capaz de CU!':Il', 
por applicacfto itlterua ou emprego externo, certa. molestia, grupos de molestias, ou esta• 
dos morbídos divar~os. 

§ 9.• O do viuagre, não sô sobre o vinagre commum ou úe cozinha, l!ranco ou do c;ir, 
inclusive o vinagre composto para conservas, mas tnmhom sobre o acido aoo~ico liquido, 
solido ou crystallisarlo e glacial ou crystaltisa.vel. 

§ 10. O ele conservas, sobre todas as conserva~ de carnes, peixes, crustaceos, doces, 
fructM ou legumes, exceptua•los o xa.t·que e o bacalbão. 

§ 11. O de cartas rl.e joga!', s"bre as cartas de jogar em baralho. 
§ 12. O de cha.péos, sobre os chapéos de chuva ou de sol para. ambos os sexos, com 

cobertura de lã, algotlão, Jinho ou seda pura ou com mescla. de qualquer ma.teria, simples 
ou enfeit:ulos; sollre os cha-1Jéos para caheça. para homens, senhoras e erea.nças, de lã, 
crina., palha, castor, seda ou outra qualquer qualidade semelhante. 

§ 13. O de tecidos de lã e a.lgodã.o, sobre : 
a ) os tecidos de algodiio l iso;; e entrançados, não esp3cif!ca.dos (crús, brancos, tintos e 

estampados) : 
'b) os tecidos de al~odão l:~.vra,lo~, de listr as, xa.drez, imprensados, aberto.> e 1le phan· 

tosia, taes como : carnbro.ias, cassas ·le listras, xadrez ou sa.lpicos, !usWe~. setinetas lisas 
e de phantasia, mll,:seliuas, panninhos, ri!le:tdos, lavrados, de listras ou de xadrez. paonos 
adamascados pa.l'a toalhas, tecidos a.bertos, techlos de phauta.sía abei"tos ou tapados, ada· 
mascados, crús, bro.ucos. tintos e estampados; 

c) tecidos ,\e algodão , como brins, ca.ssinetas , castores e tecidos semellumtes propríos 
para roupa de homem, cassas grossa8, lisas ou entrançadas, de lístra.s ou de xadrez, pro· 
prias para forro, pannos listrados e pr-op1•íos pat·a ponches ; 

rl) tecidos de lã, lã (~ algodão, alpacas, taes como cassas de lã, mas, durantes, da
mascos, merinós, casemiras, princetas, serafinas, gorgorões riscados e semelhantes, lisos 
ou entra11çados, lavrados ou adamascado~. baêtas, baetilhas e flanellas brancas, tintas e 
estampadas; 

c) pa.nnos (cosemíras e Cf\SSioetas, clleviots, flanellas, sarjas e diagonaes de lã pura ; 
f) cobertores e m·.mtas p~tra cama, ch .. les, ponches c p~las do algodiio, de Ht ou de lü. 

e al"'odão · g) tecidos de aniagcm proprios para saccos e par<\ en1ardar, lisos e entrançados. 

CAPITULO li 

Artigo 3• 

As taxas dos impostos de consumo são : 
§ 1.• Fumo: 

Charutos cujo preço não exc•la a 41);i; o milheiro, cada um. . .... $008 
Ditos de preço de 40 <~ 300$ o milheiro, cada um.............. $020 
Ditos cujo prec;o exceda de 300$ o millleiro, cada. um.......... $100 
Cigarros, por maço ole viu te ou SU<~ fra.cção............. . ..... $02.'5 
Fumo destimlo. picado ou mig<\110, por 25 gra.mmas ou sua 

tracção. . . • . • . . . . . . . . .. • .. . • . . . . • .. . . . . . . . .. . . . . .. . .. • . . • • $04.0 
Rapé, por 125 gra.mmas ou sua. fracç~o....................... $060 
Papel para cigarros, em livrinhos ou maços, até 130 mor-

t:tlhas ..•......... . .. , . • . . . . . . . . • • . • . • • . . . . • . . . . . . • . . . • • $04.0 
Dito idem idem em blocos de 1.000 mortalhas para fa.bl'ica.ntes 

ou ci;;arreiros, ca.da o loco. . . . • . • . . . . . . . . • . . • • • . • • • • . • • • • s040 
Palha., 13or ma.~~cs de 50 mortalhas ou sua fra.cçlo...... •. . • . • • $020 

§ 2." Bebidas: 
Aguas denominadas syphão ou soda: 

Por litro ... •.... .... .. .. ••. ... • ..• ,. ..... . ................. $060 
Por garrafa. . . .. . . . . • . . • • . • . • . . . • . . • • . . . • . . . . . • . . . .. • • . . .. . ~040 
Por meia t:anafa. .• , .....•. , , ..•. . ; .•• ..•... . . . .•. •. ; . • . • . . • $0.20 
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Agun:~ mi ne ra•J~ a1·1 ind:w!í, ~: 1msas ou n i'i,, ; 
p , ,r litt•o . .. . •• ..•... . ......... . •...••........ • ...•. . , • ... . , 
1)•>J• gn.rraf';t ....... . . . .. ..... .. . .. ... .. .. .... . . .. . .. . . . • · •. ~ · 
Por: tiwi:t g:a•ra.ra, ou sua ft·a..r·c;ãfJ . ..••... . , . , •• , •. , .. .• .• • , ••• 

Amer·piccm, bit t<·.r , fern r:.t·br<~nca, v~ :·rnouth e bebida> semelhanteõ~: 

Por lítt•o •. • .... ••..• , . . .. . ••.•••.. . • . •• • .. ••• .••••. ••.. ..• 
Por garr:tl'<t . . . . .•. • .•. . . . ....•..••• . •.• . •.• • . , •.••. , , , •.••• . 
Por mcia -:;arrn.ía ...... .. ........... .. ........ .... ...... .. .. 

Bebidas constant,~g do n. 130 <1<1 class'l o·• d:1 Ta t•ifa, n. sabl}r: Licores 
communs ou do~es de q ualqar.r gualí· l:vlo, pua uso •to mesa. ou 
não, como os do bannna, baunilhas, cacau , laranja e semelhantes; a 
a.me1·ican:t , o aniz, hcrva doce, hllõ plll' idina, kumcl c outro3 que se 
a.asem~lhem, cxceptuad.os apena~ os licores rned icinnes.classifica.dos 
no n . 2~0 da tarifa das Alfomrlega~ : 

Por litro . •...•... . , . . ...... .... . . •.... . .• •.. •••••..•• .• • , .•. 
P11r garraf;l .... . . . ... . . ... ....•.. ..... ... . .. , .•. .. . . . ....• 
Por meia garrata ou s ua. ft·acçío • ...•.. . ••.•. .. .• • .....•••.. . 

Bebidas constantes do n. 131 d·1 classe 9" d:l Totrif;t , a saber: absintho, 
aguardente <lc Franç-a, rla. J:\m:tica, do lte ino Olt do R b.eno, Br(Lndy· 
cognac, larang-i nl!a, euc;dyp;;inthlo, genebrr., 1\irsch, rhum, w ísk}•, 
c outras semcl11antes ou que lhes pos5alll ser a~s,melha.das, excepto 
a. aguardente e o alcool fa brica<los no paiz : 

Por l i lro .. . . ... .. ...........•......•..... •. , .. •. .• . •. .••• . • 
I' o r g;trrn.fa ..• • •.. ••• •.. .. . .. •• . • ...•. .•.....• . .•. •. •.. ..•• 
l'.Jr meia garr~!a • •• .• , •...•.•• , . , •.• , , •• . . • .•... , . • .. ..... 

Cerveja : 
Cerveja de fer mentação baixa: 

Por l1tr o . •.. .•.• •. • • . • •.• . • • •• • ••... ••. •• •. •. .. . • . . . .•• .• . • 
Por garrafa .. . . ....... ... ....... ... , .. . , • •.. •..... ••• , .• . . 
por meia garr;Lfa .••........ ... .•.•.•. • . . •........•• ••• , . • • 

Cet·veja não past or izada, ou ele alta fe rmentaçii'.l: 

i;lf>O 
$100 
$050 

~o 
$160 
$080 

$GOO 
:';400 
$200 

$240 
$160 
$080 

$090 
$060 
~030 

Por litro . . .. .. .. . .. . . .. . . •.... .. .. .. , .....•. ; • . . • . .. • . . . . . . $0i5 
Por garrafa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • • • . . . . • . . . . • • . . . . • . . SQ50 
Por meia garrafa . . .. • , . , , , , .... . , •. , .• .. •. , . , . , . . , , . , . .. , . $025 

41D 

Vinhos :trtificiaes e demais lJebid;;s fermentadas que possam ser assemelhadas e vendidas 
como vinho de uva., como vinhos espumosos e como cbampagne: 

Por litro ... •• ..•.. , • • .. • ••. . .... . .. • . . .... . . .• ••.•.... . .• . 
Por g arrafa . . ... . .... •. • . .•..... •• ...... . ..... .• , • • . •• •. ••. 
Por m~ia garrafa .•. . . •.•.. ...... ....• ....•. ..... .. . .... .... 

§ 3. • Pilosplloros : 
Por caixa de plwsphoros de qualquer •tuali<lade, cont endo ctd1l. 

caixa a.te tiO palito;; ... •. . . ..• . .... . . . .. . ........ . .. . . . .. 
· O\da 60 palitos a mais ou frt~cciio desta. quantidade, contidas 

na. mesma caixa ..... .. .. ..... ••.. • . . •. ........•. •. . . •• • 
§ 4 . • Sal: 

1$500 
1$000 
!)500 

$020 

$020 

S:ll commum ou grosso JlOr ld!ogra.mma.... . . .. . . . . . ... .. . .. . $030 
h!em r efinado pol' 2'i0 gra.mmas ou sm t'racçào.... . . . • . . . . . . • . $025 

§ 5.• Cal~a. ' os: 
Botas com prida~. de montar , par . . ...... ... ......... .. ..... . 
Botint1S e cothurnos de couro, pe!le ou t <!cido d n algodão, lã ou 

li oho, ;lte 0,'"22 rle compri me nto, pa t· ................... . 
Idem idem •le mais de 0,:22 ou de qualquer tecitlo de ~eda 
ou de qualquer ou:r o tecido com mescla. de seda, até 0,22, 
par • . ...•. . • . ... •..... ...... •..• . . ... . . .. ... .... .. .. ... . 

Cnm~r~ Y. lll 

1$000 

$'200 

$·100 
5i 
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lr} ,m ir!P.m de m:ds de 0.22. par. . . .. . .. .. . . . . .. . . .. .. . .. • . .. ~7(1:1 
Srtp:ttos e borr."~nin~ de Cl)llr<•, pc ll r: ou tP.cid0s rio afgorliio, !à 

ou linh(l, at. ·, 0•"22, rl1: comprimento, p:1.r............ .. . . . . .~JOfl 
l•l •·m idem rlcmah de fl"'22. JJar . . . . . . ....... ............... ~200 
Idem rfe qualquer t•:c irlo de seria ou de qualquer antro teddo 

c"rn rrwscla rl 'l seda...... . .. . .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . ~300 
Chinül•·S c sanrl:;lias cornmuns . . .. . .• .•. , . ........... . . . . . . . . ~1)50 
ldem idem 1Jortlauas de ~nua ou \·cllntlo........... . . . . . . . . . . . 8:-:suo 
Sapatos, g-alo~ba s. J ,ota~ e cothurno:; rle irorracha, at:~ 1""22.... 8050 
Idem id ~<m de mais de 0,22..... . ... .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 

Entende-se por borzeguiM o calçado grosseiro de meia ;:;aspea, ta\õ.o intei;·iço e direitr>, 
cano curto e ilhoz commum. 

§ G.o Velas: 
For -pa~ote , cartud to ou caixinha d·~ vebs, pesmdo l iquitlo 250 

g-rammas ou sua. fracçiio.. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . $02.'> 

§ 7 . o Perfumar in.s: 

Perfumaria cujo valor não excerl:t do 5:': a duzia, cada oi ~<'f~ to . 
ltlem de V:\lol' de ;,,:: n lO::; o. ol uzi:\ . c:adn. olüect' > .. .. .. . .. .. . 
Idem rlo ;·ator rle I!J.S a ~ ~~'5 a ctuzi:; . ca•la. ob_jecto . .•... ...... 
Iole m •lo v;; lor de 1;;::; n. :?IJ$ a rluzia , cada ot.jecto .. .. . . .• . .• 
!dom rlo va!o;· rlc 20::; n. !lii~ a. dn zill, c:,•ln. ot~jectn ... . . . .. • . .. 
Idem do valor de 2~>:S a (',(),:: a dut. in, ca.,h\ o lijecto •...••.•..• . 
Idem do valor de co::; a. l:lf:S a duzia . CO.! la objr.cto ... . .. . .. .. 
Hem cujo valor exceda tle 120.~ a duzía, ca.da objecto .•....•.. 

§ 8.• Especialidade~ pharmaceuticas : 

Especblidades plu~rma.ceutícas cujo valor não exceda de 5B a 
Juzia, cad3. objecto ... .. . ....... . ........................ . 

idem rlo valor de 5$ a lü~ a duzía, cada objccto ..• . .....•... 
Idem i,Jem de JQ.) n 15$ n duzia, ca.u:t oiJjecto •..••• •• •••••• •• 
idem idem ele 15$ a 20~ a dnzia, c:\•la. objecto ............ .. .. 
Idem idem de 20$ a ~5$ a du~h. cada objecto .. .... . .... . .. . . 
Idem idem de 25~ a 60.~ a. duzia., cada objecto ..... .... . .... .. 
ldem i1lem de 6o,;; a l ',!0.~ a r luzia, eada ol,jecto •... •.. • . ... • . • 
Idem cu jo ·yalor exceda de 120~ a rluzia, cada objccto . ....• . • 

§ 9.0 Vinagre: 
Por litro ... ..... . ... •..... . .... . .... • , . ...... ... • . . .... . • .. 
P or garrafa . .. . .. ... ... ....... .. . .... . ... . . ... .. . .. .. .. ... . 
Pot• 1/2 garra.ra. .. . .. .... . .. . . •. •. . •. •. . . . . . ........ .• .. .. .. 
Por k ilogramma de addo acet,co . ..... . . . . ...... . ..... ..... . 

C l!,\l'J::oS 1'.\RA So L OL' C lll'VA. 

a\ com c<ebertnro. do lii., linho ou algodão .............•...... 
''i com cobertura de seda ptll':l ou com mescla d1~ qualquer 

m;,teria ............• ....... .• . ....................... . . 
c) com cobertur<t tle qualquer qualidade, enfeitados com renda, 

franja ou bor dndos .. .. . . .. . .. . .. . • ........•.•...•...... 
d) iriem idem enfeiLa-lo.s Oll não, com cabo de om·o ou praté\. 

ou com Javores destes metaes ... ....................... . 

Cli A! '.f:03 l'AilA CAJJEÇA 

sozo 
~040 
$()()0 
S;OSO 
::-Ioo 
~200 
Sf>OO 

!$fJOIJ 

) 020 
:-;04.0 
!)060 
"<080 
'$100 
$:!00 
$:-·00 
1~000 

~030 
:-;020 
$010 
$-?00 

$500 

1$00•) 

1::;500 

2.$000 

a ) c!wpeos de crina ou de palha de arroz, de a vê:t, trigo 
e sezn,,Jhantes..... .. . . . . . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • $300 
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b) irlem ne reltro, castor, lebre o outros sernelh:mte~ ......• 
c) idem de palha do Chile, do Peru, (le M<~.nilha e ::eme· 

lha.ntes a.té 10$000 ......... . ........ . ......... .. ...... .. 
d) idem de palha do Chile, Peri1, Manilha e scm,,llmntes 

acima de 10:::.000 ..••. •.•... .. ..... ••••... • ....•••.••.•.. 
e) ehapéos de pello Je seda de qualquer qua.lid>\de e cl•liJ.ues ••. 
{) c Jm. Jlljos de lá .•••• • , .•••.•• .• •• • •.•••.••••••• . . • •••••• • • 

a) cha.péos cujo preço não excerla de 5$1)00 ... . . ... .. ••. • .• ... 
b) chapúos de preço de 5$ a 20$000 . ..................... . . . . 
c) chapéos de preço de 20$ a 50$000 . . .... .•.. .. ..•..•..•.•.•• 
cl) chapéos cujo preco exooda de 50$0111 •.• .....•......•.•... 

Devem ser isentos do imposto os ch~péos nacionne.'l de palha 
ordínarín cujo preço não exceda de 2$000 

§ 10. Conservas : 

$500 

~200 
$500 

ISOOO 
2~000 

Pol' volume, pesando 250 grammas ou sua fracçãtJ............ $(J25 

§ I! . Cartas de joga. r : 
Por baralho ..• .••..••••••• •.. ,.. . . ....... .. .. . . ... ......... $T>()O 

§ 12. Chapéo3. 
§ 13, Tecidos : 

TP.citlos de a.lgodito, cru s, cada. met1'o.,.. . ....... .. . • . • . • . • . ~010 
~> brancos e tintos, idem.......................... . ... ~020 
» e3tampados, idem .• .•...•... , ...•. . ... . ....• ,...... ~030 

Tecidos constantes da letra D dD a rt. 2", § 13, c:tda metro ... ~ 1 00 
» » »" E » »»» »»» ... $200 
>> ,. » .,. F "' » "» » " >> um. . . . . $300 
» » » » G » >> » » » >> metro... $020 

Artigo 4• 

451 

Como elemento tle fiscalisação e estatistica, os falJricantes, negociantes c mercadores 
ambulantes das mercadorias :t que se refere o art . 1• dever·ão regi~trar· até 28 ue fev~reiro, 
uas estações fiscaes competentes, niío só os sem .:stabelecimentJS, como os indivíduos que 
empregarem na V<lnda ambulante. Não são considerados mercadores ambulantes os 
caixeiros viajantes que levarem para. o interior a.mostra.s de mercadorias, que entretanto 
deverão estar sel!ada.s. 

Pt\Ugra.pho unico. Aos fabricantes de vinagre e aos commerciantes por grosso e 
retalhietas e mercadores ambu!:1.nte~ 1le víuagre, veias, phosphoros, conservas, cartãs de 
jogar, sal , pcrfumarills, calçado. chapéos e especialidad~ pharmaooutícas ser ão fornecidos 
gratuitamente os registros, si já estiverom registrados para o fabl'lco e commercio de 
outros generos sujeitos ao imposto de consun1o. 

Artigo 5• 

Os industriaes e commerciantes que se estllhelecerem depois de 28 de Ji:~ vereiro deverão 
obt~r o registro antes de iniciarem as suas opera.çlles, pagando integralmente a impor
t.'\uc!a do registro annual , qu,tlq_uer que seja a época do anno em que o obtenham . 

At•tigo 6° 

Os fabricantes ou negociantes de productos sujeitos aos impostos: de consumo não 
:poderão obter, renovar ou transferir o registro, si forem devedores rle muLta. ou se estiverem 
sob a pressão de autos de int'racçiio, salvo se depositarem préviamente o valor da multa, 
até completa. solução do pt·oeesso . 

Artigo 7.0 

As transferencias rio registro deverão ser requeridàs dentro de 60 dias a. oonta.r dtt 
data da. acquisição do estabel~imeoto, sob pena lle fic.1.r sem eft'eito o registro, 
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Artigo 8." 

Semprr} que, no corret• do an no, forem nlrer:vlas as r.ondiçõe:; do esta.belllcimento, ue 
modo a sujeila.l·o a uma. taxa maior de registro, ~:~erú. o contribuinte obrigado ao p:tga
mento da. di!Ter<lnca dentl>o de sessenta dhts, sob pena de ficar sem etreito o registro pri
mitivo. 

Artigo 0. 0 

O compra.dor será responsavel pelas dividas do vendedor, e:tccpto : 
a) si tiver adquirido o eotabe!ecimento em hasta publica, por motivo de acção judicial; 
b) si o llouver ,de espolio ou massa f\tllida, com ta.n to que o t itulo de acquisição o 

isente da. responsabilidade do antigo possuidor. 

Artigo 10 

Pela expedição do certificado de r ,,gistro cobrar·Stl·bâo os seguintes emolumentos : 
a ) fabrlcaw.... • . • • . . • . • . . . • . . . . • . • . . . • . . • • . • • . • • . . . . • • . . • • 200$000 
b) deposito5 de fabricas e ca.sa.s comtnercia.es por grosso ...... 100$000 
c ) casas commerciaes retalbistas, exc1usi vamente de pro· 

duetos tributados .. ..•.. . .. .•••. • .• .• , •••• • . •.••...•• 
d ) casas commercia.es ret:\lhist:1s com outros ramos de negocio 

alóm 1lo de prO'lucto tributado ... .................... . 
e ) casas commerciaes reta.lhistas do mais 'de um producto 

tributado ........... .... ........ ... ... ... .... ........ . 

50$000 

30$000 

20$000 
20$000 {)mercador ambulante por conta p ropria ou alheia •...•. ... 

g) pequenos fabricantes, trabalhando só ou com pequeno nu-
mero de ooera rio~ •....... .-. . . . . • . . . .. . . . . . . • • . • • • • . • • • 20$000 

Paragrapho unico, Fica isento do imposto do registro o pequeno fs.bríca.nte que não 
pagar o imposto de industrias e protissves. 

CAPITULO IV 

DO E STAMPIL!fA:Il:ENTO 

Artigo li 

Todos os productos sujeitos ao imposto de consumo deverão ser sellados um a um, 
exc.epto : 

L• Os charutos estrangeiros, que serão esta.mpilho.dos no cnvolt<Jrio em que forem 
vendidos. 

2.• Nos demais casos previstos nesta lei. 

Artigo 12 

O estampilhamento dos productos a que ~e refere o art. 1•, quando importados do es
trangeiro, com~tirá : 

I. • Ao negociante retalhista ou mercador ambulante r egistrado que os adquirir para. 
o movimento de seu commercio, no prazo de tres dias, contados da acquisição dos pro
duetos. 

2. • Ao negociante por atacado ou importador quando o comprat.lor não fór negociante, 
devenrlo o vendedor inutilisar as estampilhas. Neste easo o estampilhamento po:1erá ser 
feito englobadamente. 

3.• Ao empregado da est ação aduaneira que der sa!Jida. a mercadoria., quando esta não 
fôr lmportada por negociante importador registrado, que inutilisarà as estampilhas por 
meio de carimbo da repartição. Igualmente neste ea:o, o estampilhamento se fará englo
badamente. 

Paragrapho unico . Fa.1•a os effeitos deste artigo são equiparados aos importadores, 
os negociantes por grosso. 
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Artigo 13 

O estampilha.mento dos proliuctos fabricado.> ao p:tiz competirá. ex:ciusivamente aos 
fabricantes antes de lhes darem sahida das fabricas. 

Exceptua-se das disposições d~ste artigo o turno destiad.o, picado ou miga.do vendido a 
fabricantes de cigarros. 

Artigo 14 

O rumo desfiado, picado ou migado destinado à venda a. varejo só poderá sahir das 
fabrica.s Mompauhado das competentes estampilhas para serem colla.da& pelo retalhista. na 
occa.sião de expol-o á venda.. 

Artigo 15 

-os líquidos destinados a engarrafamento ou á venda a torno só poderão se.h\r das 
fabricas acompanhados das competentes estampilhas para serem colladas e inutilisadas na 
occa.sião do engarrafamento e de iniciar o seu consumo. 

Para;,rrapho unico. o engarrafa.manto dos liquidas será. felto de modo que, iniciado em 
rela{)ão a. um determinado casco, fique todo o liquido nelle contido enga.rraiado uo 
mesmo dia. 

Artigo 16 

Considera-se não sellado o producto nacional a que forem applicada.~ estampilhas des
tinadas a, mercn.dorias estrangeiras, e o pro:iucto estrangeiro ao qual forem s.pplicn.das 
estampilhas destinadas a merca.dorias nacionaes. 

CAPITULO V 

ESTA)! PILHAS 

Artigo 17 

Os impostos de consumo sobre os productos de que trata o art. 1•, excepto o sa.l a 
granel, serão cobrados por mnio de estampilhas especiaes, cujos ty pos, formatos, côres e 
-valores o Governo determinará, a.ccommodadas as disposições do art. 3•. 

Artigo 18 

Sómente os importadores e fabricantes poderão comprar estampilhas. Aquelles por· 
oooa.sião do despacho nas alfandegas e mesas de rendas, os ultimas quando tenham ne· 
cessidade para. o esta.~pilhamento de seus prodlictos em quantia nunca inferior a. 10$000. 

Artigo 19 

E' prohibido a.os industria.es e importador es revenderem as estampilhas que adqui
rirem ·pa.ra. a sellagem de seus productos. 

Artigo 20 

O Poder Executivo, no regulamento que expedir, detE.rmina.rá. o Jogar onde devem 
ser colladas a s estampilnas, providenciando de modo que ella.s sejam inutilisadaa desde 
que entre em consumo a mercadoria. 

Artigo 21 

Pa.ra completar a. importancia da. t axa legal, poderio ser eollada.s estam!}ilhas de va
lores divers:ls, c~mtanto que o sejam seguidamente e nuuca sobrepostas, sob pena. de só 
se considerar satisfeito o valor dá. que estiver colla.da em ultimo logar. 
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Artigo 22 

Consideram-se inutiliaadas e sem efreito lega.! as eotampilhn.s fragmentadas ou colladas 
de tal modo que possa,rn ~er tiradas se1n esforço e utilisa.d;ts de novo. 

CAPITULO Vl 

l'ISCALISA<;ÃO 

Artigo 23 

Os fabrica.ntas das mercadorias de que trata. a. presente lei, inclusive as pequena.s offl
einas, terão escript.a especial em livros sellados, rubricados ea.uthenticado~ nas respectivas 
estações fiscaes, nos qua.es registrarão o movimento diario da producção da. fa.bric<t, e o 
movimento de entrada e aahida de estampilhas. 

§ 1. o Estes li v r os serão examinados pelos ngeu tes incumbidos da fiscalisação todas as 
'Vezes que o julguem necessario. 

§ 2. 0 Quando es!es agentes encontrarem duvidas nos lançamentos da. escriptn espe
cial, poderão pedir a esoripta geral J)ara se esclarecerem. No caso que e&t_a. não lhes seja 
facultada, levarão o facto ao conbecimento do chefe da estação fiscal competente, para que 
este requisite do jui~o competente a. escripta. geral do estabelecimento. 

Artigo 24 

Fica. o Poder Executivo autorísado a organisar o serviço de arrecadaçl\o e ilscalisa.ção 
da. fórma. que julgar conveniente para os interesses do tlsco. 

Artigo 25 

O Governo determ in::~rà as gratificações dos agentes incumbidos da tiscalisação, as quaes 
deverão constar de uma. quota fixa a.ccommoda.da. á.s circumstancias locaes e de outra cor
J•espondente á porcentagem que fôr arbitrada. conforme a arrecadação eJ!ectuada.. 

Nos impedimentos por moi estia, vencerão elles metade dessrus gratilicações, competindo 
a outra. metade aos seus substitutos. 

Artigo26 

Serão igualmente abonados aos agentes flscaes 50 •;, das muitas impostas em virtude 
de diligencia sua. e effectivt~.mcnte arrecadada. · 

Artigo 27 

Incumbe aos agentes tiscaes: 
1•, velar pela completa. execução desta. lei e do regulamento, visitando com frequencia 

as fabricas e e&i!a.s commercia.es e examinando, quando julgar conveniente, as dependencias 
desses estabelecimentos e os armal'io;;, caixas ou moveis que ahi eucou~rarem; 

2•, la. vrar os a.utus de infraeção ; 
3•, apprehender as mercadorias em contra.'Vençã.o dos regulamentos, la.v ra.ndo o compe-

tente auto ; · 
4", apresentar um speoimen de cada producto ou preparado que encontrar em infrac

ção :para prova. material da. contravenção ; 
5", visar o registro das fabricas e casas commerciaes e examinar a escripta dos fabri· 

cantes ; 
6°, d~em:penhar qualquer outra funcção que se contenha. no limite de suas attri

buições; 
7°, solicitar o auxilio das autoridades e da !orça publica. para. o desempenho de suas 

.funcções; 
8°, ex.ercer a. mais s.ctin vigilancia. para. impedir que saiam das fabricas mercadorias , 

sem esta.re!!l estampilhada.s, a:ppre~end~ndo os productos que houverem .$ido expedidos em 
contravençao ; 
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!)•, inspeccíonar: 
a) o fabrico de rotulo5 para vOI'tncar si os mêsmo3 se prestam á npplicação de pro· 

duetos nacíonaes para serem expostos á vemta como estrangeiros ; 
b) os productos nacionn.es expostos á venrla para ver i fic11r ~i trazem rotulas em língua. 

estranaeira · 
10~. pre~tar iL autorida.lltl competente as i11formações e serviços que lhes forem exigidos 

em relação ús suas funcções. 
Artigo 28 

Os qu 1 desacatarem por qualquer maneira os "mpregados encarregados da. fiscalisação, 
quaudo no exet•cic;io d·) suas t'nncç1Jes, c cs que impedirem por qual'lucr meio a e trecti· 
vidU~le do serviço fiscal, serão puni<ios m\ Có1·ma. do Codigo Crlnlinal, para o que o empre. 
gado oll'en·liclo lavra.r-.i u m :wto, toman lo dua' testemunha>, auto que ser <i. r emettido 
pelo chefe da r<>p<lrtir,ito ao pr·ocur .ttlor d :1 l{epublica. 

1\o caso da •lisposir,,.l:o pt•ecedcnte, o empregado poolerâ. prender o oO"ensor ou in fractor 
e solicitar para. nsse fim o auxilio da força publica ou das a.utorida-les policiaes. 

Artigo 29 

Os agentes 1lscaes 1los impostos ue consumo, qualquer que seja a sua. categoria., poderão , 
sempre que julga.rem nec~sa:rio, vedfleat· oas esta.çõe~ das estl'allas de ferro, ferro-carris, 
linhas de n:~vegação maritima ou !lu vi ai, c u de quaesquer em prezas de t t·ansporte, si os 
productos sujeitos ao imposto, em ca.t•ga ou desca.t'ga. nessas estações, estão devidamente 
estam pilhados, exigindo, em caso de su~peito., qu3 os volumes sejam ret idos nas referidas 
estações <üé qne os remettente~ ou des tina.tarios os abram ou autorisem a abril-os á vista. 
do agente fiscal. 

Os di:·ec tor-es, administradores ou empregados dessas linhas do transporte facult11rão 
a.os funcaion:1rios todas as informações que elles requisitarem e prest,trão todo o seu con
curso para. facilitar-lhes a uecessaria inspecção. 

§ 1.0 Quando o, administraÇ<'io das l'efer i<las linhas de transpor te o exigir para su a 
resalvu, o Iiseullavr-ará e assignará u.n termo declarando a diligencia que houver efl'e
ctuado. 

§ 2. • Si o producto não estiver devidamente est11mpilhado, o fiscal lavrara contra o 
remettentc um auto de iufracção nos termos lleste regulamento e apprellenuerá o m esmo 
producto. 

Artigo 30 

Os tiscaes poder ão penetrar sempre nas fabricas e &.hi exercer suas funcções, a. qual
quer hora. do dia,, ou mesmo d<t noile, qua ndo de noite estiver a fa.brica. funccionando em 
trabalho industrial. 

Artigo 3! 

Todas as repa.etições publ:ca.s federaes e autoridades da União e do Districto Federal 
prestarão seu concurso ao ser viço fiscal quando lhes fôr solicitado. 

Artigo 32 

Os a gentes encarregados da fiscalisu.ção serão nomeados pelo Ministro d:1 Fazenda, inde
pendente de proprosta.. 

CAPITULO VII 

DAS I'EJiíAS "E SUA. Al?PLlCA.ÇÃO 

Artigo 33 

As infracções ás disposições dos refíalamentos sobra a. presente lei serã.o punidas, me
dian te processo administrativo que t9rapor base o auto. 

O auto é formalidade essencial do processo, sem o qual nenhuma. pena. poderá ser im
posta, quaesquer que sejam as provas colh idas. 
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At•tigo :l4 

Fica o Poder E~ecutivo ttulorisado a impôr multas até 5:000$000 . 
§ l.• Na. reincidencia as multas ~erão cobradas· nu dobro. 
§ 2.• Além das multas impostas, serão appre11endidas as mercadorias não selladas, 

sella.das Incompletamente ou. com sell-os falsos ou ,jú. servidos. 

Artigo 35 

O auto. base do 11roce~so administrativo, deverá. ser lavrado com a pre~isa, cl:1reza. e 
individuação, determimmdo o J oc:~-1, hora, nome ~lo infractor, naturez.1. da infrn.cçlio, teste
munhas, si houver, e mais factos que occorr-erem. 

Art. 36 
o 8-uto sera lavrado: 
L 0 Por empreg~ dos dn fiscaliznçiío. 
2. o Po1• q ut~.lq ucr pe~sou. 

§ l. ' o auto lavrado por pa1·ticul::tr dever;i. ser nssigna.•lo por d11as ou mais testemu
nhas ; quando, porem, tôr la vra.do pelos runcciona.rios de que trata o n. l deste a.rtlgo, 
esta. forrnn.litlade Eerá dispen~ada.. 

§ 2. • O infractor ou seu representante na. occasii1.0 deverá. assignar o auto ; no caso, 
porém, de recusa. ou impossibilidade, serà declarada esta. circumstancia.. 

Art. 37 

O Pot!er Executivo, no re,ll:'ulameoto que ex])edir, determinará as formulas uo processo 
a se instaurar, uma. vez lavrado n nu to. estabr.lf!cendo os prnos, a publícidnde do processo, 
e todas as mais comli~;uas necessarias :i. defesa. 

§ 1. • A decisão se1·à. proferida pelo cheio da esta~·ão fi scal competente, funàada rigc· 
rosamente na. prova dos autos . 

§ 2 . o Desta decisão haverá recurso para instan'!ia superior. 

Artigo 38 

Os recursos são ordinarios, tx-of!icio e de revista., e serão interpostos: 
a) para o Mini!>tro da Fazenda, das decisões tlscaes da. Capit:.tl Federal e Est..·vto do Rio 

de Janeiro, e das proferidas pelas Delegacias Fiscaes em prime ira inst ancia , excedentes das 
resp~tivas a lçadas ; 

b) para as Delegacias F!scaes, das decisões proferidas pelos chefes das repartições arre
cadadoras, nos outros Estados. 

Artigo 39 

Haverá recurso de revista, interposto de aCCQrtlo c.om o al't. 37 do decr eto n. 2807, de 
31 de janeiro de J 898, das deciSÕes das Delegacias Fiscaes em que se der i.ncompetencia, 
excesso de poU.er e viOli!ção de lei ou preterição de fórmulas essenciaes. 

Artigo 40 
Ha.verã recurso ex-of!icío : 
1", das deci~ões favoraveis ás par tes , proferidas pelos agentes fiscaes e administra

dores de Mezas de Renda; 
2•, da.s decísões dos inspectores das Alfand.egas, dos delegados fisca.es, quer em pri

meira, <{uer em segunda. insta.ncia, e do direct or da." Recebedoria, julgando em favor das 
partes as contravenções de que trat am os arts . 26 e 3ô, lettra. m . 

Paragrapbo u nico. Estes recursos serã o in terpostos dentro do prazo de 15 dias : 
'~) para o Ministro da Fa zentla- pelos delegados tiscaes, director da Recebedoria, 

inspectorestlas Alfa.ndegas do Rio de Janeiro e de Macahé, e agentes fiscas no Estado do 
Rio de Janeiro ; 

b) para as Delegacias Fiscaes - pelos inspectorcs das AUandegas, administradores de 
Mesa.s ae Rc.ndas e ngentes tiscaes nos outros Estados . 
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Artigo 41 

Os recursos de decisoes das repartições arrecadadoras deverão ser interpostos d&ntro 
do pra.zo de quinze dias, contados !.la. publicnção ou iutimaçio do de::;pacho, por meio de 
petiç..'i.o dirigida. á a.utorida.de a quem se recorrer, salvo o caso de revelia, em que a dcohiio 
passa em julgado desde a data da. publicação. 

Oa recu,.so;; serão apresentados á repartição ·competente e por ella encaminhados com 
o processo e informações dentro do prazo de oito dias. 

Artigo 42 

Si o recurso versar sobre multa, .niio será acceito sem depo>ito prévio de sua 
importancia . 

Artigo 43 

O reeurso parempto não serà encaminhado á. insta.ncia superior e, si o fôr, não sorá 
tomado em consideração. 

CAPITULO VIII 

DISrOSIÇÕES CErtAES 

Artigo 44 

E' con~iderada contravenção o. exposição ã venda dos productos tributa.dos, Eem o 
competente sello. 

Artigo 45 

São considerados expostos á venda todos os productos a. que se refere o art. 1 •, quo 
forem encontrados dentro das casas commercines ou o:lm poder dos mercttdores ambulantes, 
ainda que guardados em caixas ou elil moveis. 

P&ragrapho unico. Exceptua.m ·se os liqui~os acconrlicionados em pipas, quartolas, 
bordalezas e barris, de~tinados a serem engarrafados ou retalbados e . que tenham sido 
adquiridos de t:onformidadjl com o a.rt. 17. Nestes casos, o commerciante retalbista. provará. 
que as pipas, bordaleza.s ou barris estão intactos, e exhibirã. não só a. nota. de que trata. o 
art. 57, mas tambem a quantidade de estampilhas a que ella se relere . 

Artigo 46 

São isentas do imposto de wnsumo as bebidas que forem exportadas para paizes estran
geiros, devendo, porém, o exporbdor pedir uma. guia ã. repartição aduaneira respectiva. 
na qual sejam declaradas a quantidade e qualidade âo producto a exportar. 

Esta guia acompanha.ró. a expedição da mercadoria dt\ fabrica. até á repartição ou ponto 
de embarque. 

Pa.ragrapho unico. Si decorrido o prazo de vinte dias não se tiver verificado o em
barque da mercadoria pal"a a qual foi solicitada a. guia de que trata este artigo, o chefe da. 
repartição aduaneira exigira explicaçõ~s d() quem a solicitou e fará proceder a uma syndi
cancia, si suspeitar que houve fraude. 

Artigo 47 

Todo o fabricante deverá applicar nos seus productos um rotulo impresso, no qual 
declare o nome do fabricante, a rua o numero da fabrica, ou a expressão - Industria. Na
cional, o peso e to;las as de mais declarações que forem exigidas nos regulamentos, :t bem 
da tlscali~ação e exacto. arrecadação do imposto. 

Artigo 48 

Não é permiltida a sal1ida de productos das fabricas nem dos arma.zens alfandegadoS 
antes do na.scimeuto nem depois do ocroso do sol . · 
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."\riigo 40 

Kão <• permíttiJo as fa.brJcas nacionaes o n~c de rotulos eticriptos em todo ou em parte 
em língua e;trangeira. 

";\ão é pcrmittida il importa.çiio de prodnctos hbr-icaaos nll exterior que trouxerem 
rotulos em to'Jo ou llffi parte em lingua. :po:rtugne:u1, salvo quando importados de Portugal. 

-~ rtigo 50 

Não scriio ad m i tt.idos a deq1acb.o, nas ,\ lfanclegas, phosphoros, veJas e cigarros tle 
qualquer qu:lliclade ou procedencia, que não estejam acoudicionados em caixas, maços ou 
cartelras, etc., etc. 

Igualmente 11ão seri permittilla a saltida das hbricas G a exposição à venda dos 
pbophol'<JS, cigarros e velas que não sati~fa.-yam as suas coudh;ões. 

Artígo 51 

Os v-mde,lores ambul~ntes deverão trazer sempre comsigo o sen titulo de registro, 
que ~eriio obz•igo.dos a aprescntn.r aos ftscues, todas as vezes que ellcs o exigirem. 

Artigo 52 

Verificando-se a murlanç~ de localid,1de, nome de rua., numero da ca.sa, compos1ça.o 
da tlt·ma soeiat ou qualquer outm d<~s iudicaçues exigidas por esta lei, úeveró. ser d'isso 
a-I vertida a resp~ctt v a est:tção tlscaL 

Artigo 53 

As f~tbricas que se fecharem ou sust~enderem a proclucção, temporaria ou definitiva
mente, darão conhecimento do facto á. repartição competeui.e e não poderão recomeçar a 
trabalha!', nem serem de uovo abert1s sem que tarnbem communiquem a mesma estação 
fiscal a continuação de suas operações, 

Artigo 54 

Para o stocl< existente nas cnsas commerciaes de chnpéos e tecidos poclCl'ÍI o Governo 
vender estampill1as l1._prazo nunc:t excedente de seis mezes. 

Artigo 55 

Os fabricant es. os importadores e os negocíantes por grosso das merca.dol'ias sujeitas 
ao imposto de consumo são nbrigauos a entregar ao c<~mprador uma not<t de venda com a 
declaraçã.o dos productos vendidos e üas \!~t.a.mpHlla.s entregues ou oolladas aos productos. 

Artigo 55 

O fabricante, o importador c o ncgoc\antc por grosso é respm1savel, alem da multa. 
que lhe cabe, pela em que incorrer o negoci<>nte retalhis-ta, si por processo administrativo 
ficar prm·ado qtle a inft•acção llle é devida. 

lgualmente o negociante r~talhista e respons,wel pela multa que caberia ao fabr·icante, 
importador ou negociante por grosso, si e~te demonstrar a sua in culpabilidade. 

Artigo 57 

Os im portadores e os negociantes por grosso são obrigados a entreg~tr as estampilhas 
correspondentes aos productos que -venderem. 

Artigo 58 

Quando a cobrança do in1posto se aclHl,r ligada à circumstancin do preço, o regulador 
para :;t dita cobrança serã.: 
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1", para os produclos Jl:tcionnes, o preç-o da. fabrica. addicíonando-se m ;lÍS 10 o/,; 
2'', para. o;; pi'Oductos ímport;tolO$, o preço que h•.lUYet· sido ca lcnlado na:; a !larvle,zas 

por occasiiio do despacho. l\e:;le c:~.lt::u lo as repartições aJuaneiras levarão em conta não só 
o Y(l!Or rlas m•~rc;Lt!Ol'ia~ riudusive o frete) ao cambio do dia, mas lambem os direito:;, e a 
esse total addicionarüo lO"/". 

Paragrapho unico. Pttr<L a execução do n. 1• deste artigo, os fabricantes deverão sup~ 
prir as agencias fiscaes, de tabellas das marcas e pt·eços dos generos de sua producç..'ío . 

Al'tigo 5\l 

Os fabricantes dos productos sujeitos ao imnosto de consnroo siio obrigados a ínutilisa r 
as cstnmpilhas que entregarem ao compr ador ôu que co li arem aos seus•produclos, com o 
seu nome ou firma , marca de fa brk a ou simples iniciaes, á tinta., picote ou outro qtla.l 
quer meio, comtanto que fique v isíveL o valor do sello . 

Artigo 60 

Cont inua em pleno vigm• o decreto legislativo n _ 452, de 3 de novembro de 180i, nm· 
pliada. a. todos os productos de ü tbricação nnciona.l a d ispesição d o art. ! • , lettra b do mesmo 
decreto.- Nilo Peçatzlw, presidente __ Scr:;cd P.llo Corrêa, relator.- Eti,ts F austo.-AlciriC/O 
Guanab";·a, com rest ricções.- I. Tosta, com voto em sep<\r.:ulo. 

4 Sala das Commissões, lS de O\\t ttbro 11e 1SQ'3 _ 

N, 210-1899 

Concede a .1lexand1·e d'Atri e Raul de Sam
paio Vianna privilegio por 60 annos, para a 
construcçcro, uso e go:;o de uma e~t,·ada de 
fct<ro de bitola d e um metro, que, pa;·tindo 
de Santa re-m, no Pu.rli, ·cá a CHy lb<i, com 
u m ra?n•ll para a fronteira B JUviana ; e dá 
outras pro·oidenci,ts 

E m requerimento d irigido ao Congresso 
Nacional e <rue foi pre~ente á Comm1ssão de 
Obras Publicas e Colonização pedem os cH~
dãos Alexandre d 'Atri e H<tul de Sampaio 
Vianna concessã.n de urna estrada de ferro 
que, partindo de Sánta1•êm, no Estado do 
Pará., vá a Cuyabá. Est;ulo de Matto Grosso, 
com um r amal que vá. ter ;i fr~·nteira. da Bo
livin. 

Entre os favores solicitados pelos peticio
narios nenhum ba. que importe em onus real 
ou pecuniario ao Tbesouro . 

Não con:ddera a. Commissiio onusreal, nem 
reducção e1Iectiva. da receita , a isençlío de 
impo;tos aduaneiros a emprezas que se or
ganizam em consequencia desse favor, pois 
que semelhante importação ja1nais se reali 
zaria sem a. isenção concedida.. · 

N enhum motivo de ordem política, eco
nomica. ou estrategíca encontra a Commissão 
que se opponha á concessão pedida . 

A nM~sida.de e utilidade das vias terreas 
já não são mais objecto de contestações: de
pendente do desenvolvimento e progl'e~so da 
industria de transporte estiio a prosper idade 
das nossas industrias, a exploraçiio de nossas 
riquezas na.tura.e~, a nosS<\ la.voura o COI'Q.· 

mercio; são obvias e pat entes as v:mtagens 
(\e uma. vla. ra.pida. de communicaçii.o ligando 
o longínquo Estado de Matto Gr·:s:;o no 
e.de~ntado Est~do do Para. 

De accordo com o fim e objectivo tl<t pr c· 
sente petição, é o. Commissão de Obras Pu· 
blicaa e Colonização de parecer que sPjt\ de· 
ferido o requerimento, adaptando-se o se· 
guinte projecto: 

O Congresso Nncional decreta: 
Art. 1.• E' concedido a Alexandre d'Atr i 

e Raul de Sampaio Vianna privilegio por 60 
annos, para <t constr uC<".ão, uso e goso de 
uma. estrada de ferro, de bitola de um metro, 
que, partindo de Santaré m, no Pará. vá .a 
cuya.M , com um ramal que do ponto mats 
conveniente vil. à fronteira boliviana. 

Art. 2. • A zona e direcção do t r aça.do, con· 
d:ções technicas e mais especi ficações r cle.
t ivas á con:>t t~ucção da linha serão l'eguLadas 
em contracto com o Poder Executivo. 

§ L • os concession;n•ios gosarão do direito 
de desapropriaçã o por u tilidade p~blic~, nos 
t ermos da lei, dos terrenos necessanos a con· 
strucção das obras; 

§ 2.• Os m<\teriaesnecessa.rios á cocstrucção 
da linha e de sua.s de11endencias , bem como o 
materiaL rodante , são isentados do pag:\meoto 
das taxas ~duaçeiras de importação; 

§ 3. • Serão pri vilegíados 20 kilometros 
pam cada !ao , do eixo da linha . 

Art. 3 . • Caducar<i. a concessão sL t rcS u.n ~ 
nos depois de a.ssignaclo o r espectivo con
tracto, não auresentarem os concessionarios 
os estudos de.IJU6 trata. o art. 2• e si 12 me-
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zes depois de approvados definitivamente, no 
todo ou em parte, niio iniciarem as obras. 

Art. 4.• Revogam-~ as disposições em 
contrario. - Coelho Cintro, presidente. -
Cupertilto de Siqueil·a, r elator.-.Ardwr Tor
ns .-Puula R<t'llms .-Vespasiano dcl Albtt 
qt'erque. com restricções aos §§ 2'' e 3• tio 
art. 2•. 

N. 212- 1899 

A uto1·i.:a o Pode1· ·Ez:ecutivo a alwil' o credito 
nece ssario p i1Ya pagamenl~ ao al>nira>1te Je
ronymo Francisco Gonçal1:es , da differmça 
de l!encimentos desde <I data de sua reforma 
até á de Stu> •re~ersl!o ·lO se ;· ~ iço activo da 
a,·maàa, com voto e;n ~eparaào do Sr. Alfredo 
P into . 

que estava empenhado. Estava ~a. consci~n
cia. de todos - de todos- a. ex teosao do per1go 
oo mar, e nem por i~so. nem pehl ida.de que 
o alquebr ava ,llesítou um instante em acudir 
a.o appello que o Governo lhe fazia. 

Após ;t victoria., o Congresso, como um pre
mio excepcional ao e::.:traordinario serviço, 
autorizou o Poder Executivo a fazer reverter 
o peticionaria ao s erviço Mtlvo tia ar.mada no 
posto d E> almirante, contando-lhe pa1·a todo$ 
os egeitos o tempo decorrido desde a. da.ta de 
sua reforma ate ao da. rever.>ão. 

o que quiz com isso o legislador, seguu~o 
parece á Commissão, foi repôr assim o peti
cionaria no qua•lro da activa, como si nunca. 
houvera sahido delle; f'oí que não tivesse re
~erve. quem nunca. nos melhores dias de ~er
vico activu, revelara mais perícia. o denodo; 
foi subtrahir o peticionaria a todos, mas a 
todos os e1Teitos da reforma. Nisso consistia 

O almirante Jet·onymo Francisco Gonçalves o Jlremio. 
pede ao Congresso que fixe o verdadeiro ~en- Assim, pensa mais um;~ vez esta Commissão 
tido e a extensão do pensamento da lei n .19tl, que, pela lei em questão, o p~ticl~>nario deixou 
de 30 de j ulho de 1894, pcl:\ duvida. ()Ue ha. de ter r eserva. sendo como ~assada a sua 
suscitado ultimamente a expressão -todos os reforma e, portanto, nã.o póde soiTt'er eíl'<~ito 
effeitos- para quemanda es~a lei contar -lhe nenhum que só desta. podia. decorrer, qual a. 
o tempo decorrido da da.ta de sua. reforma á. reJ ucção de vencimentos, pelo que etla ~ub
de sua. reversão ao serv iço activo da. armada.. mett~ à deliberação da. ca.ma.ra o segumte 

Diz a. Commissão- u ltimamente- porque l'rojecto de lei: 
jâ. o Poder E:s:ecutivo, executando esS<\ 1ei, 
pagou em um certo periodo a differenoa de O Congresso Nacional decreta: 
vencimentos sobre que versa a duvida, e o Art. 1. • Fica 0 Po1er executivo autorizado 
Congresso, votando VHrbll w:~ra execução da. a. abril• 0 credito necessario para o pagamento 
mesma. lei, affirmou de modo inequí voco que ao a lmirante Jeronymo Francisco Gonça.lves, 
a. generalidade da.quel\a eXpressão - todos os da diJl.'erença (le vencimento:; desde a. duta. 
effeitos- se c~mp!ellen~ia o pa.ga.mento dessa de sua reforma até a de sua reversão ao ser
differenç~, pms nao podta a verb~ t~r. outra viço activo da armada, na conformidade da. 
apphc~çao, nem compor·ta.v~ a le1 d1StH1oções tei n. i99, (le 30 de julho de 1894. 
de per10do Pll:r~ o p;.lga.mento dentro d~gnel~e ~ - Art. 2. o Revogam-se as disposições em con
que ella posittva.meute 3Sslgnabva. 1sto e, tnrio 
desde a rla.ta. da reforma a té â. da rever<ão- ~ ' ' . -

Só depois suacitou-se a. duvida, que ntl n:t l Sala das Co.mmu;s~s, 16 qe outubro ~e 
u ma. sentença. do Poder Judicíario Federal ·1899:- ltfartms Jumor,. pres1~ente.-:. Ltnz 
obrigou o peticionado a reconer ao eonaresso Dommgues, relator . - Rtvad:L'""' C-orre!l . -
para sol vel-a. " Xavier da Silveira {unior.-: Edmu ndo da 

Pensa a Commissão de Constituil;iio, Legis- Fonseca. -Alfi·edo Pmto, veucHio, com o se
lação e Justiça que uma lei assim de excepção gu1ote voto : 
deve ser int~rpretátla. pelo motivo E'.Sp~dal 
que a determinou. 

Póde nã.o lhe ~ttribujr o verdadeiro motivo 
o Poder Judiciario ; o legislador é q ne se não 
póde negar a dal-o, 

Nunca teve melhor a pplicação a maxima 
jurídica: lex est guoà legislaior tJolu it . 

Desde que ha. duv1da sobre a vontade do 
legislador, cabe a este solvel-a, como coo<lição 
di.l. fiel exec-uçao da lei. quando aliás é o fito 
unico do Poder Ju t.l iciario 

Em· uma conjunctura afficit iva de nossa 
vid~ polttica., recot·reu o Governo da. Ret•U· 
l!lica ao peticionario, entii.o reformado, para. 
confiar·lhe o posto mais arriscado da. luta em 

Exami oa.ndo a petição do Sr. a lmirante 
Jeronymo Francisco Gonçalves, procurei apu
rar os antecedentes da questão oro ventilada 
pelo bravo militar e, das indagações a. que 
procedi, resulta : 

a) que o supplica.nte obteve interpretação 
contraria á que presume ser verdadeira (An
naes (lo Senado Federal, 1895, vol. 6•, pags. 
178 a 183); · 

b) que no mesmo a.nno o conselho naval, 
em consulta n. 7.013 (seudo relator o Sr. 
Irineu Machado) decidiu de mot o iúentico 
(Annexo do Rel. do Minísterio da. Marinha, 
1895) j 
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c) que, não ;;e contormanrlo com a qnelles de janeiro de 1892, g;tr.tntini!O :t antignidc.de 
actns administmttvos, r ecorr eu o supç•liC:\nte dos officiaes arregiment.) d05 e ans dos corJIOS 
ao Poder Judici,~rh>, obt end•>, em 10 de a lJL'il especiaes, durante o tempo Je~orri•lo no des
de 18V7, -<cnteaça des(avoravet tio respectivo empenho legislativo no Congz·esso Fedtwal 
juiz seccional ; ou asscmbleas estaduae~, de missão diploma· 

d ) que, fina lmente, em grào de apJlelta ção lica ou reservada no exterior e de cargos ou 
o Supremo Tribunal, em 12 de marçod•l 1898, corpos militares, ou rle bombeir os; usam da.s 
proferiu a stguinte decisão, mantida ain<la I mesmas expressões - a.ntigotidade para todos 
pelo a.ccórdoo de 29 úe julho do corrente anno, os effeitus, e, ent1·etanto, sempre se eatendeu 
desprssa.odo os em ba.rgo;; Oi-JpOstos : que não se 1·e(erem ás vantage-11s pecun.ia,-ias . 

<~: N. 303 - Yistos, expos tos, relat ados a Considerando que o a.r t . 90 n. 4 · da lei 
discutidos os autos entre par tes-Appellante. ~ n. 265, de 24 de outubro _de 1894-0rçamento 
o almirante Jeronymo Gonçalves ; appellada da Fazenda-teve em vrsta prover ao paga
a União Fedet•al. men to dos "Vencimentos do appellante da sua. 

. Con3iderando que da disposição da lei r eversão ao quadro. em deaote; providencia 
n. 199, de 30 de julho de 1894, que mandou que se tornou neeessa.ria porque tinha sido 
con tar ao appo!lante-pnra to1os os etrd tos votado o Or·çamcoto da Ma.r iolia. com fundos 
- o tempo decorrido da data ,Jn. sun. reforma pn.ra. o pagamento de um só almirante-do 
no posto c1e chefe de es.,uadra a. em que foi quadro- c, portanto, é bem de ver qv.e essa 
chn.mado a serviço pelo Porler l~xecutivo, uã.o di~posiçao n<íO significa o ,-cconhecimento do 
se pódo inferit• que lbe t'ornm concerlhlos os prerendido di,·eito do appellante aos -oenci
vencimeotos do po;to de :tlmlra.nte em elfe· mentos do almi,•antc duranre a sua inactivi
ctivo exerd cio, durante a ~u:~. io:tctivirJa,\e; da de. 
p oPquanto, conlilrme fo i judicia.lmentr. pon: Considerando que os documentos de fis. 49 
derado pela consulta do conselho naval, e 50 o que provam é que o Governo não pre
n. 7 .Ol3, de 5 de abril tl e 1895, annexa ao cisou de abrir credito para, em execução da. 
regulamento do Ministerio da Mariuha. ; e, lo:; i n. 199, pagar os vencimentos do appel
pelo pnrecer da Com missão de Financas do lante depois de revertido ao serviço activo: 
Senado Füdel"al, constante dos respectivos . _ 
annaes a.noo de !895 vol. VI pags. 178 a Negam provlrnel}to á. appellaçao para con· 
183• ' ' ' firmar, como counrmam, a sentença uppel-

1 • A 1 1 d 95 _, b d 1828 t 5, lada e condemnam o apiJi!ll.aote nas custas, :~> • c e - ue novem ro e , ar . 
declare. que 3.S gratificações são a.nnexas aos 
exercícios ou commissões e não aos postos 
militares; e o decreto n. 946, de 1 de novem
bro Õ.P. 189(), art. 4• pamgra.pho unico, dispõe 
que aos ofiiciaes promovidos com vencimen
tos de antiguidatl.e anterior a promoção, 
não é devido o scldo, sim1? da d;~ta da promo· 
ção em dcante; com excepção unica.mcnte dos 
que forem promovidos em vencimentos de 
p reterição que t enha so!1'rido ; deven•.lo-se, 
neste caso, pagar-lhes o sole' o da nova pa
tente dr~sde o dia da antiguidade da promo
~ão . 

2 ." A discuss:'io que houve no senado sobre 
o Jlrojecto da lei n . 199, manifesta que nd'o 
foi a intenção do legislado I' conceder ao appeZ.. 
lante os tencimentos do p?sto de almirante 
desç/e o tempo de sua inactividade. 

Votadt\ a lei pela ca.mat•a dos Deputa,Jos 
autoeizando a ren .rs.'io r!o appellanb :ta ser 
v iço a c ti vo, a Com missão c1e Mar inha. e Guerra 
do Senado prvpoz a emenda relativa a anti
guidade e. n;t discussão, o Telator dessa Com
missão docla r oa que a. Mtiguidade contnda 
fla d3ta. da r erorma. aproveitar ia. ao a.ppel
la.nte pa ra, o computo das quotas de~sa nova 
refvrma. 

Consirlerando que o d~creto n . 1.388, de 
21 de .thvereiro de 1891, e n. lei n . 34, de 12 

-Em vista do exposto - Qsem d~sconheeer 
os relevantes serv:cos prestados pelo suppli
cante na defesa da Republica-não deve a 
Camara,semquebra. do~ princípios que regem 
a harmonia. e independencia dos tJoderes po· 
liticos da. Nação, . amparar a pretençã.o do 
mesmo supp!icante . 

A interpr~taç<W da. lei n. 199,de 1894, equi
vale á decr e tação de uma nova lei com effei 
tos diversos, a uma verdadeil•a novação do 
contracto firmado entre a União Federal e 
um dos seus seJ•vidores. 

E' bem sabido que ao Congresso Nacional 
compete, em virtude do dispo!to na Cons ti
tuição, interpr etar os seus textos e decrP.tar 
as respectivns leis orçamentarias. Da.hi, 
porém, não e logico deduzirmos que ao Podel' 
Legislativo çaiba interpretar l eü di!. interesse 
privado, qnando sobre ellas se tenha mani
festado em de~isão tormal o poder proprio, 
que é o JuJiciario, em face dr. Constituição, 
art. 60. 

Si o contrario fosse admittido, teria.mos a 
eliminação deste poder }tOr actos declaratorio3 
do departl\mento legisla.tivo. O cidadão que 
se presumisse lesado no seu direito por uma 
dedsão do Poder Judiciario, julgando-o care
ceilor- de a.cção contra a União Federal, nada 
ma is teria do que recorrer ao Congre~o Na 

. • · ~"'11 - :· .. ~. "f:;:.. ; 
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cional, transformado em tribunal de 3·' in- ~ For'' ll'1 apresentalla.s na :;essão üe 18 de ou
stancia,e Jlê:lir·íl!e ;1 r cp •raç<To da ir.j ut tiç( . tu! :ro, :111 projcc to n. 133 R, de 1899, fixanrlo 

E' evidente CJUe da.hi surgiria a mais ru- a rlE>:.<p~>r.a do _Minister-io <h_~ ln<tustria, Viação 
ne3ta. anarchia, promovendo ·conflictos jnris- 0 OIJra.~ Publicas, as ~egu10tes 
diccioo.aes, qne n propri:t Con~titniç:1o quíz 
evit<~r. D!B:NDAS 

Competindo a Jt< .<tiça Fc·des·ol ,julgar as 
causas que se fundarem na lesãü Gle dírPito.s 
individuaes, por actos 0'1 decisõf'.<i das auto
ridades administrativas da União rcons. das 
leis da. Justiça Federitl, appro.-ad;, pP-10 de
creto n. 3. 084, de 5 de no vem bro ri e 1898, 
art. 5', Iettra i), é claro que a rlecisão c1e 12 
de março de IR98, do Supremo Tribuna l Fe
deral, poz termo ás duvidas exaradas no re
querimento que o supplicante dirigiu ao Con
g-re.."SS. 

Art. i ·': 
Supprinl!l.-se o § 5•. 
Sala dnl': sessõe:;, 18 ele 

P rrdua Rc;rJnúe . 
outubro de 1809.-

Emendaao 11. 4 (Subvenção ás companhias 
de naveg~ção): 

Em vez ãe 2.531 :9Hl.$, diga-se: S3S :240$, 
por ter cessado o contracto da. União com o 
Lloyd J3r ,tzíleiro. (A viso do Ministerio da 
Viaç:,o, de IJ ue outubro de 1899). 

Sala da~ sessõe;;, 18 de outubro de 1890.
Paula R a ti! O$. 

Additivo: 
O Poder Executi w ta.r:\ uma revisão da 

actual t ;.Lella. de vencimentos do.< fi:scu.es tlu 
estt'<ldas de ferro e em prezas de navl.lgação e 
ouüas, distribuindo equitativameote a. >erba 
consignad;l no Orçamento v igente. 

Sala das sessõ~s, lô elo outubro de 1899.
P a -ula Ramos . 

E menrla ao n. 13 (Estr ada éle Ferro Central 
do Brazí l): 

Elimine -se a verba de 100:000$ p(l.ra o esta
belecimento rle uma otficina de injecçüo ele 
{lorm<Jntes. 

Di-se entre nós justamente o mesmo que 
na Uniiío Norte .\mericana.. « O Pot.ler .J udi
ciario dos E~tados Uni•los, abt>ctngendo legiti
mamente todos os casos •lestn. nr.~.tureza, o 
seu julgamento c, ipso (irei~, detlniti \"O p:tra 
as partes litigantes. r~lativamente aos pontvs 
decidillo:;, n menos que a Constituição úeter·
m ine algum meio pelo CJU:tl a decis i o possa 
ser r evista. Semelilante m:>io nii.o roi deter
minado. Ao Congresso foi ampla autorização 
conferida para prover os meios para o exer
cício da jurisdição d() Supremo Trilmnal nas 
appellações das decisões dos tribunaes inre
riores, estaduaes ou nacionaes, nos casos da 
competenci:\ do Poder Judiciario dos Est~tdos 
Unid~..s; mas não se determinaram m('ios, 
pelos qua.es algum t r ibunn.t superior :pudesse 
J'ever as decisões do proprio Supremo Tri · 
bunal. O nosso é por excellencia, nm governo 
de leis e liâo de·homens,e as deci~õ~s j udiciaes 
do mais alto tribunal pelas regras conlleciáas Sala das ~es::Des, 18 de outubro de 1899. -
do direito commum, stío consider,\da.s como Paula R amos . 
e:>t<~belecendo a. verdadeira interpret.'l.ção da.s 
leis que, controvertidas, lhe:;;ãu submettidas.» 

Desse commentarío de Story ao art . 3o, 
secção 3•, n. da. Coustituição Americana, é 
facil concluir que, no caso vertGnte,como em 
outros muitos já. resolvidos pela commis;,ão 
de Constituição, Legisla~·ão e Justiça, da.d a., 
além disto , a s<:lmelha.nça da. attribuição in· 
terpreta.tiva. dos tribunaes de um e outro 
paiz, a lei n. 199, ele 30 de junho de 1894. 
ja p t•oduziu os seus eifeitos e foram delimi· 
tados os direitos, que, por força da referida 
lei, competem ao supplicante. 

E' verdade que o Congresso póde, no exer
cicio de sua attl'ibuição soberana, decretar 
uma nov~ lei, lixando Yantagens 11e-~uni n rias 

Emend~~ a.o n. 14: 
Conserve-se a. proposta do Governo em re

lação á Estrada de Ferro do R lo do Ouro e 
suppl'irea-se a. disposição do art. 17, que 
m:1uda constituiL• em serviço autonomo o 
de~ ta estrada de ferro. 

Sal.1. dM sessões, IS de outubro de 1809.
Paula Ramos. 

Supprima-se o art. 7•, com todc•s os ~eus 
para.grapbos, visto attenta.r contra disposi
çõe~ expressas da Coostituição e do Regimento 
da Camara. 

ao supplicante ; m•l>; tal r esolucã.•l não se 
compadeceria com o estado financeiro do paiz, .• 
que, pelos sons representantes, e.stà e:x:lginr.lo! Art. ~ : 

Sa,\a das sessões, IS de outubro de 18 99.
Pattl<' Ramos. 

ingentes s:tcrificios do povo. no intuito de Supprima-se por inconstitucional e dar 
manter mesa a propri::. ;Ug:;idade nacional. logar a qUl' um chefe de serviço seja nomeado 
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por portaria. rio Miilistro e mn seu suhordi
Mrlo por decreto do Presidente da. Repu
lJlica. . 

Sala. das se$sões, 1tl de outubro de 189\L
Puul(t R xmos. 

Art. 21 (Obras do porto do Ceara): 
Supprima-se, visto te-r sido declarada crt

rl.uc :~. a concessão pelo decl'eto u. 2 .8 16, de 
17 de fevereiro de 1898 c não ter a concessio
naria. direito a indetnniz.'lção alguma · (clau
sula. 8" do contracto celebrado em 23 · tle 
agosto de I o!f2) . 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.
Paula Ramos. 

Adtlitivo: 
Acr.rescente-se, onde coavie!', o seguinte: 
Fica o Poder Executivo autoriz:tdo a entrar 

em accot•do com os coucessíouarlos •le bur~os 
agl'icol:1s, no sentido de t ·e.~cinrlir todos os 
contractos "xis tentcs, tomn urlo t•at·n base dn 
indemnisação a que fo i estipula,la ua clnu· 
sula XLI do docreto n. :) .376, d<~ 21 de ngosto 
de 1 8~9. 

§ O Poder Executivo abrit•á os necessarios 
crl!ditos para pagamento das indemnisaçõ"s 
devi< las. 

Sala. rlas sessões. 18 de outubro de 1899. -
Pcwla Ramos. . 

Onde convier: 
As agencias do ctrreio de J> e 2~ classe no 

Districto Federal, que neste exercício, (1809) 
não clet·em sahlo. serão lmmed.latamente re
baix ad<IS a 3" <'I asse . 

S. R. Sala das sessões, 18 de outubro de 
1809 . - J O<io d~ Siquei 1'a. 

Art. L o n. 'i-Subvenção ás companhias 
de navegação : 
· Mantenha-se a verba de 30:000$. desti nada 

li. companhia que fizer a escala. pelo porto da 
Amarra~ão. 

Sala das ses•ões, 18 de outubro de 1899.
Mar cos de Araujo .-H. Valladure,;.-J . A. 
Neiva. - Irineu l.Jachado.-Pereim d u Lyí'a. 

Ao art. 7° (autorização para reorganizar
se ·~ Reparti~ão Geral dos Correios), accrescen
tc-se ou onde convier : 

Art. § As repal't,içiíes postnes o:la Repu 
blic<\ funccionarão nos di<J s uteis : 

a) a directoria. geral , e as Eecçôes rle ex
ped-iente, de contabilidade e thesour-a.r i:1s das 
administrações e sub-administrações, durante 
seis horas consecutivas, podendo, entretanto, 

o respect h'o serviço ~or proro,qado ou cxo
cntado em qualrruer à ia; 

~) as see<:ues de manipu laçiio de corre~po n
dencias da> administrações e suh-admin istra
ções, e as agencias durant·~ o numero de 
horas nceos,ario á execução de todo o serviço, 
de accortlo com as convenienci:1 s do publico 
e as pres(:ripções dos respectivos regim•mtos 
internos, P'Jde n<lo para isso ser dividido o 
pessoal em dua:S ou mais turmas. 

§ Nos domingos e dias feriados não func
cionarão a. directoría. geral e as iecções de 
expediente, de conta.bilirJarle e thesourari<~s 
das administrações e sub-administrações, ~~d
vos os casos de neeessiclade iuadiavel eu.
goncia do serviço publico. 

§ Nos tlotningos e nos dias 1 de janeiro, 24 
de fevereiro, 7 de setembro e 15 de novembro, 
as secçõus de manipulação da~ admínistrnçues 
e snb-adminis tr:1çries e <•S ag-encia:> eneerra.:ão 
S ~' ll serviço a•,meio·<l i:1. de,;rle que não fiquem 
pr•·.i u•licadas as '3Xpedições e distt·ibuiçõ:J:S 
l"i'UU!nrt>s e srja p rownHo o publico rom a 
•levi.-f:t antecetlencia. O.s regimentos inte•·nos 
att.ende r·ão e m dct·, lhc o. ésto. pro>viden•;ia . 

Sala das sessues, 18 de outabro de 18JO.
f1-i,eu ,l[achado. 

Ao n. 4: Accrcscer:t·"·se: 

Fica o Governo autorizado a a pplical' a verba 
de 583:200$. desti nwla ao serviço de r.av,~ . 
,z:>çii.o rlo Lloyrl Brazileiro, linha do norte qne 
d~ixa de exi~tir por se achar em liquida ~ão 
forçaria judie i:\!, a o ~erviço que se propõe 
r eali zar a empreza qwl se denomin:~ Com
panhia Tlrazlleíra de :\àvegaçiio Trausatlau
tica, ele que sã.o or•ganizanores F'. Sim0es dos 
Santos e John Carew. 

Sala das seEsões, 17 de outubro rle 1809 . ...:. 
Jo<1o de SiqBéil·a. 

Onde convier : 

Na vlgencia do actua.l ex:er<:icio fi nane<>.iro 
e a.os empr~gados rla Estrada de Ferro Cen
tial do Brazil, quando em viagem <lo seu 
interes3e, poderà o d ireetor conceder pa~ses 
com abatimento de 75 °/,, sobre os pr eços re
spectivos, nos carros de l" ou 2" classe, se
gum.lo a ~ua categoria. 

§ !. " Para os empregados residentes na 
Capital e nos suburbios serão emitt :das as· 
signaturas nomina.es e instl'ansfe1•iveis com 
o abat imento de 75 "I o sobre o preço das p1s· 
sa~F~ns. 

fi 2. • Gozat-ão do beneficio da; mesmas re
ducçõe.;; de preço, quer em -vbgem nos trens 
do interior, quer nos de su bm•bios, as p~s
soas du. familia do empregado, que residirem 
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sob o me;; mo tE>-()to e ás suas axpensas (art. III 
do (lect·cto n. 40G, de Jsgo). 

Sala rla.~ ~es>ões. 18 1le outubro ne 18Q9 .
üincu Macharlo.-.'hcgusto de Vasco;1cellos. 

Em vez do que se diz no po.ra;rapho citado, 
o qual reza: 

<t § 10. Todo o pessoal 1lo qaa,lro dos Cor· 
reios da RepuiJLica será. conservado emq~anto 
bem servir, a juizo do Go~·erno, e gozara. das 
-vantagens da aposentadoria na fórma <ia le· 
gislação vigente.» 

Diga-ea: 
§ lO. São mantidas todas :1s disposiçõ.'s do 

re,.ulamento de 10 de fevereiro de L896, que 
lixam as regras para a demissão_ do pessoal 
U.o quadro dos Correios da Republwa, ao qual 
tambem são garantidas todas as vantagens 
da. aposentadoria de qua gozará ua forma da 

. da legislação vigente. 
Sala das ses~ões, 18 de outubro d,; 1899.

Irincu Jiachado. 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado a mandar in· 

cluir no quadro dos funcciona.rios etrectivos 
da Secretaria da I nlluatria, Viação e Obras 
Publicas os tres amanuenses cffectivos, que 
pela reforma. ultima foram considerados atldi· 
dos, não se preenchendo as vagas que forem 
oocorrendo até ficar o numero reduzido ao 
quadro actualmente existente. 

S. R. Sala das sessões, 18 de outubro de 
1899.-Ril:adavià CorTéa. 

A' rubrica 20: 
Em vez de: 178:620$ para o-diga-se: 

36:000$ para fixação e conservação das du
nas do- e supprimam-seas palavras «99:o00$ 
para. as obras do Açude do Quixadá.»
Calogcras, 

Art. ~-Substitua-se pelo seguinte: 
«Na vigencia deste~ lei S·3rão transferidos, 

nos extinctos n.rsenaes de marinha da Bahia 
e do Recife, do Ministerio da Marinha para o 
da Industria, Viaçii.o o Obras Pubtica.s os 
proprios, terrenos e tmterial que forem j ui
gados necessarios par~~ a insta ilação e funccio. 
narneuto das repartições dos Correios e Telo
graphos, inclllsive qu<mto ao ultimo destes 
ar~enars o que f,)l' predso para as obras de 
melhoramentos do porto».-Calogeras. 

Art. 1•-N. 6-Correios: 
neunam-se em uma su verba as consigoa· 

ções destinadas a carteiros, serventes etc., 

(arts. 333 e 336, do regulamento vig~nte) 
mn.ntendc~se a 8omma das duas dotilçoes-

§ ô" clausula 1'--Redija-se do seguinte _modo: 
!'\ornem.· e dcmittir o pessoal das agenctas de 
!-'elas;(', menos os agentes, que ser~o no
meados pelo director geral. A remoçao dos 
empregados de nomeacão dos admínís.tra.do
res será leita. mediante proposta ao duector 
geral, quando s~ tratar de remover de uma 
para outra. administração, e pelos admuHs
tradores dentru da respectiva administração. 

Ao § 7• clausula 2", accre::cente·se: :p~ev~· 
tecendo o do seu cargo, caso o da Comm1ssao 
::ej;\ i o ierior. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.-
1'olcntino dos Santos. 

Art. 7° - Substitua-se este artigo, in
clusive todos os seus paragraphos, pelo se
guinte: 

<<N;t vi"eocia desta lei é o Governo auto
t•izado a ;eorga.nizar os servicos da Reparti
ção Geral dos Correios 00. Republica, no.s~n
tido de melhorai-os e a.ttender ás condtçoes 
do seu desenvolvimento, sem augmento do 
pessoal, nem excesso da verba. votada. para o 
exercício respeotivo~.-A. Jliltan. 

A.' rubrica 8•: 
Rectifique-se a proposta. no sentido de in· 

cluir :l. importancia do 2 °/o de fiança de 
garantia de juros as estradas de ferro da Ba
bia ao S. Francisco e do Recife ao S. Fran· 
cisco. -C<tl oger'.~s. 

A' rubrica 6": 
Suppl'imam-se: 
Gratificação addicional a cn,rteiros 20:000$. 
Diaria a.ddicionat aos serventes, I O: 000$. "-

A. 3iilton. 

Onde convier: 
E' commettida ao Estado do Rio Grande do 

Sul ;1 execnçiio ilo serviç.o de melhorameuto 
da barra. do mesmo Estado, podendo, para. 
dai' mais incremento aos trabalhos, cobrar o 
respectivo governo taxas de que trata o pa· 
r~gr·apho unico do art. 7°, da lei n. 3.314, 
lle JG ueoutubro de !886. 

Quando estiverem concl uidas as ob:ras serão 
as taxas, a juizo do Governo da União, redu
zidas ao que fúr indispensavel para a con
servação das mesmas obras. 

A ver·ba que fOr votada .annualmente para. 
o serviço da barra será entregue por trimes· 
tres adeantados ao Esta.do,que ficará obrigado 
a demonstrar a sua applicação. 

S • . R. Sala. das sessões, 17 de outubro de 
1899.-Cassian!l do Nascimento, -M. Escobar· 
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- Yespas,;•IIIO rJ,: Alú"fJlWrtjue .- Dú,,Jn FúJ'· 

tu-na.-1-,.. lllanlL•i,·o.-Nivaliatia C'o)·n.~a.

G •' illoa.-F. A/t:ilcaslí·"· 

Ao lll't. I" § 13: 
Supprimarn-se as paJavras-incluitla nacou

signação par:~, acquisição de machinas, mate
rial de transporte e sobresalentes a fJuantia 
ile 2.'50:000$, p:n•aacquisiGão de vagões <letypo 
especial para o transporte de mil1erios de pe
queno valor. 

Ao mesmo artigo e paragrapho: 
Suj,prímam-se as palavras- augmcmbrla 

rle 100:000$ a vel'bil par~• melhoramentos nas 
officin:1s c depositos, 

.\o mesmo a.rlígu e pal':q;ra.p!w: 
Supp1·imam-se ns pil-1<\Vras-consigoarla a. 

dotaç.~o de I 00: OOú$ para o est:tl:>.)leci men to 
t!e nma otlicina de injec.;ií.u da dm;mmtes. 

Sala das sC>ssues, !N de outul.Jro de 18Q9.
Baruom .l.ime~. 

Ao art. 2-'í-Suprima-so. 
Ao a1't. 21-Supprima~sc. 
Ao art. 12-Supprima-õe. 
ll.o art. !J>-Supprima-~e. 
Ao art. 7·'-ACC!'f>Sccnte-se-não po1lentlo 

conceder vitalicieuare a. nenhum cmpre;;ado 
dess[l, repartição. 

s. R.-18 de outubro <.le 1899.-Barbosa 
Lima. 

Supp!'ima S~ O art, 8° t!O jli'Ojecto, 
Sala das s~ssõeB, 18 de outubro de lS99.

J,· inet" lli<rchado. 

Ond<~ •·•.HJ v irr: 

Fico. o lluvcrn:~ nulorjzn,Jn a. n.<luplnr o :1[. 
vil!·c qnojulg.u• u.rli~ r•HI\'enient.o p:u•a <:011· 
clu:r o pmlollgn.mc'tlto dn Cacequy a Ut·uguay
:l.tla e execut<Lr o ramal llo Sant'Anno. do 
J .i vramento. 

Sala. das sessões, !8 de outnbro de !B9D.
Yictor ino Mo<~lciro. -.Ricad.tvía Corrúa. 

Ao arb. ·1" - Accrescente-se: 
F'iw. o Poder Executivo autoriza•lo a appii

car a.. vcr·ba de 2W:OfJO:;; , t!e~tinn.tln. ao ser
vi<.)o d•; navegação do Lioytl Brozilciro, que 
deixa tlo existir por ~e achar em liquiilação 
f,llWt.•Lt ju•licial, ao ~erviço que se propõe 
ren!iz·.tr a emprezrt que so denomina Compa
nhia B!'atile\r.1 •le Navegação Tl'a.nsatlan-
tieo.. · 

S:J.!a. das sessli()·;, 18 uo outubro de Ii-99.
Leoncio Co,·l·,:a , 

Ao n. •L do n.l't. l': 

Accres·~ente-sc no final : ficando o Governo 
antnriza<lo ~l r~brir concu!'l'encia :parn. esses 
~ílrvi~o~. caso julgne que a.s compn.nhias 
tlellcs incurnlJil!as nilo o~ po•!em ex:ecnta1'. 

S. R. Sal:t <las sessões, l1tle outubr0 dG 1899. 
-J. ~L Xeira. · 

Art. .\. disposição conti•la no art. 10 
n. f, tla. lei n. 41}1, do lt3 t~c dEzembro dr> 
1897 (lei do. dcspezu. parn. o l\Iiniste!"io tla 
lnflnslr·ilt) deve ser· entenrlitb e ap~licaua, 
n~ vigencia do actual exercício financeiro 

Onr:le convier: apenas em relação aos emprega\tO.~ arltnttti
Art. Na vjg-:mcia. tlo a.dual txercicio ll-~ rl0s ~o serviço de 1 do) j'taeiro de 1898 em 

na.nceiro, a gl·atificnç:'ío trimestr;\l (de que tltante. 
já cogita a tabella ex:plicativa paro. o exerci- S>.l3. ll:\s ses.> t~es, 18 de outubro lle 1899.-
cio de 1\JOO)não podara ser conce·~i<la. sinitoaos lrine H "111chudo, 
empregado~ que, dumnte cnda. tríme<trc, "I 
juizo do director, não tiverem dado mais de 
tres falias justificadas no serviço da Estrada. 
de F'erro Central do Brazil e não tiverem 
sotfr·ido a imposição rlc qua,Jquer- pJna disci
plinar ott allministrativa, n5o relevada. 

Ao n. 1-l r1o art.• L·'- ObPn~ Pttblicas-
3• divisiío- Obras novas e pro~eguimento (1(). 
rêcle de distribuição- Sub-ruurica mab•üt.l 
!10:000$000: 

Sala dns sessões, 18 de outubro de 1899.- R~dija·se do modo seguintG e sem nugmentü 
Irirleu Jfachrtdo.-ll~lgwto de Yt.scon.cctlos. de despna: 

Ao art. 13-Estrada de Ferro Centrnl do 
Brazil: 

SuppL·ima.·~e. pOl' H'l' tl~speza aui<l. \'C], a 
consignação de 100:000-) (cem contos de reis) 
para. o estabelecimento da uma otncina d .. ; 
injecção de dormentes. 

S:l.!a das .sessues, 18 rle outubr·o de ISDD.
R9do!pho Abreu.-Cuperlir:o de Sigueita. 

Cllllll':>. Y. \'I 

D•1 referida verb<1 d.e l lO :000$ fixada pela 
Com missão pod!lr-se-ha applicar, ntú o maxi
mo de 40 :Ol'O$, ;1. quantia que Jí,r necessaria 
i• construcçito de Uffi(l. rêde pa.rn. o tl.bastcci· 
mento de a!{un [1.0 logar denominado Vigal'io 
nera I, freguezía de Iraji, do Di:;tricto 
Federal. 

Sa!n, llas sessiícs, lS de outubro de 1899.-
11-inw Jfaclwdo. 
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Forarn apre;;<>nt,:t<hts n:t scssii.o do IK ,[c 
outubro. ao p rojrcto n . :m::, de lS!l'.l. fixan<l" 
o. rl• ·~i•eza !In i\linisterio d:t Mari nho. as :,:o
I!Uint.cs 

Accrcscentc-s} onde convier: 

]~:;• SESSÃO ~:M HJ DI·: OUTUBR•l DE 1899 

Ao 111cio·dLt prn,·c!,ln-:.c 11. chamada. á qunl 
t·e~ponrlern o~ :-~r·~. Vaz d u Mello, Ur·bano 
S:~nto.,, Julio do Mello, C:1.1'los do Novao~. l-te· 
rc•lin. tlc l:'i, An;.;olo Nct ... Amorim l~ig-ncira, 

Os cirurgiões de 2• classe da. :trmada, que Enc:t.s l\t;u·tins , St.! r·1.edello Corrêa, Lniz Do
contarem mais de 4 annos de cffectivithu\t llling-ue~, Vi\'eit·<>s, Guade)ha Mourão, Cunh:\ 
no posto, não tendo sido compclli<ios â. s:üis- Martin ;;, Auitio do Alll'lm, He; ·iquo Valia· 
fação da clausula •le dous annos d.~ embarque, daJ.'!lS, Pedr·o Uorgc>, Tlio!Ylnz Accioly. Tol'res 
tic:•rão di~pen,ados do cumprimento d<l. Te· Portugal, lldcfonso Lima, Francisco Sa, Frc
lerida chmsul;J. nas fntU1'<15 promoções. cl er icrJ Hc>rge.s, Tavares de Lyra., Eloy de 

Sala das sessões, 17 ele outubt•o de 1899.- l Som_tt., Trindade, Ermirio ~outinho, Te~xeira 
l[e1·etlia de Sá. de_Sa, ~ercubn<J _Bandetra, Coelho Cmtra, 

Joao Vton·a, Perctra 1!0 Lyra., M:ala'} Utas 
. " Gonçalves, Bnrbos~\ Lim :J., Martins Junior, 

Ao n. I! do art. 1 : Moreira Atve~. Juvencio de Aguiar, .João de 
Supprim:H;c o augmento de 75:000$, para Siqueira, At'thur Peixoto, Arroxclln~ Gahão, 

pagamc!tlo dos o ptr.trios extranumeraríos. Seabra, Mi lton, Ftoan cisco Sodré, .l\-Ianocl Co.c-
AO n. l7 t!o mesmo artigo . t olUO, Amphilopllio, JoiLO Dantas Filho, All:tl· 
Snpprima-se o augrnento de 21 : 6!10$000 . b2rto r:ni rnarii.es, M;\rcolino Moura, P inhcit•o 
Supprim<l·se 11as tabellas ns. 20, 22, 23, Junior, Xavier da :Silveit•a, Oscar Oodoy, Ti-

24 e :!5 a cliscrimin::J.çã.o entre ucspez:ts fcit ;tS motlteo da Costa, Nilo Peçanha, Alves ue 
pela Pagadoria. da ~I a!'i ttha e Tbesouro Brito, L~onel Loreti, Sil va. Caslt•o, Erne~ lo 
lt'cdel'n.l. Brazilio, Deocleciano de Souza, P<\Ulino de 

Supprima-se a lettra cl do art . 2° . :5ouz~. Juniot·. R ;\ng-el p çstanJ, Ca.mpolina, 
Sala. da.~ sessões, lS de outl!bro da IS9íl.- Caloger:1s, J oão Luiz, Carvalho Mourão, Josó 

A~<_gusto J"ILmteHr.:yro , Bonifacio, Monteiro de Bauos, Gonçalves 
Ra mos, Ja.• ob da Paixão, Henrique Vnz, 

Vem a mesa a. s~guinte F1'ancisco Veiga, Alfredo Pinto, Alv:1ro Bo· 
telho, L'}onel Filho, Lamounier Godorredo, 

DECLW.Aç:Ão 
Theotonio de MagalMes, E'iuardo Pimeotel, 
Olegarlo Maciel, Rodolpho Paixão, Galeão 
Cül'valbal, Luiz Flacq1:1er, Casemiro da !to· 

Decl:J.r:1mos te t• ·vot:l.llo c~nt1•a o projP-cto aha, Domingues de C:~stro,Bueno da Andra.•la., 
n. 117, lle 1 ~99, qn:J c3ta.belece a arrccadac;".lo Cesario de Freitas, Lucas de Barros, Ed
dos i mpostos de coo;;umo. · mun·lo d;t Fonseca, AlCredo Ell is, Hermene~ 

Sa.la das sessões, 18 de ontuhro de 189!1. gildo de Moraes, AI Vl'S de Ca.<>tro, X•1vier do 
- Françi<co Glyce1·io. - G,,lc<7o C o·valhtl. Valia, Alencar Guirnorães, Lauro Müllor·, 
- Ca~emil·o d rL Rochx.-Luc•.s de Barros.- Pa.ul:t Ramos, Francbco Tolentino, Pedro 
Lui;; Flacqucr.- [,tei; Adotpho. l"erreira , Marçal Escobar, Diogo Fortun.'t, 

_ ~ • _ _ Francisco Alencastro, Rivadavin Corr-C:a,Ves· 
O S1: Pa csidcn~e- Nao haven~o pasiano deAlbuauerque e Ca.ssi~no do Nasci-

onda. mats a tl~ttar, des1gno para a ~essao mento -
nocturna a.seg uin te O!'llem do dia: r • 

3-' discussão do proje~to n. 110 B. de l89'J, . Deixam de comparecer. com cau~a pa.T-t~
com o parecer sobre a·~ emendas offerecid:ts c1pa.da., os ~rs . S1lvo. Martz, Euge~no Tout·l
pa.ra a 3-' discussão do projecto n. ! lO, do nho, Stlverro Nery, _Carl o~ ~arcellmo, Pedro 
corren te anno, que orça a receita. geral d<t Chermoo~, Tlteotonro de Brtto, Matt:l. Bncel· 
R9publica parJ. 0 exercício de 1900 ; lar, Ro~r1gues ~erna:1des, ~duard[> de Ber-

2" dis~ussão do p ro.jecto n . 82, de 1806, redo_, Elras Martms ,José Av~hno, Joao Lopes~ 
reorganizando 0 Poder Judiciar io no Districto Ma.rmh_o de An~rade,Franc1sco <?urge!, Jose 
Fedoral , e dando outras p rovidencias . Per~gnn?, Coelno L1sboa,Apullomo Zeoaydes, 

_ . . Jose Martano, Pedro Pernambuco , Rocha. Ca-
Leva.nta-se, a ses1:ao :.LS 1 horas e 20 mr- va leante, Euclides Mo.lta., Awujo Góes, Ge· 

nu tos da. t~rt.c. minia.oo Brazil, Olympio Cnmpos, Rodrigues 
Doria, Neiva, Jayme Villas Boas, Tosta. Aris· 
t ides de Queiroz, Paula Guimarães, Vergne 
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ele Abreu, Tolentino dos Santos, Paranhos 
Montenegro, Dionysio Cerqueira, Torq~nto 
Moreir::t , Irinou Machado, Augusto de Vas
concellos, Belisario de Souza, Pereira dos 
S;u1tos, Fonseca Portella, Erico Coelho, Julio 
S:.tntos, Barros Fcanco Junior, Bernardes 
Dias, Urbano l'vlarcondcs , Mayrink, Ildefonso 
Alvim, Octaviano de\ Brito, Fcrreiea Pires, 
Antonio Z(lcharias, l~odolpho Abreu, Tellesde 
Menezes, Matta Machado, Nogue ira ~Janior, 
Manoel Fulgellcio, Lindolpho Caetano, -~a
martin;l, Moreira da Silvn, Alvares ltubmo, 
Dino Bueno, Oliveim Brag,,, Gustcno Godoy, 
Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Paulino Cnrlos, 
Cincinato Braga, Franci sco Glicerio, Al'tltm· 
Dicdericllson, H.oflolpho Mirii.nda, Ovillio 
Abl'an tes, Leopoldo Jard im, l'vl el lo Rego, 
1'2oricio Corr&a , Plínio Cas:.tdo, Gnillon, Ap
paricio Marien~e, AUt'Clia.no da Rocha, Vi
ctol'ino Monteiro, Pinto da Itoeha e Py Crespo. 

E sem causa, os Srs . Albaqucrque Serejo, 
Aug-usto MontEmegro, 1\Tarcos de At'aujo, !Iel
vecío Monte, Augusto Seveeo, Afl'unso Co:sta, 
Felisbello Freire, Castro llebello, Leovigtldo 
Filgueiras, Rodrigu es Lima, Eduardo lt; cmos, 
Ga ldino Loreto, Jeconymo Mouteiro, José 
Murtinho, Alcindó Guanab<trtt, Ranl Barroso, 
Sit Freire, Agostinho Vida!, Almeida Gomes, 
Antero BoteliJO, Cupertino de Si queira, Au
gusto Clernentino, Arthm• Torres , Paclua Re
zende , C os ta Junior, Luiz A doi pho, Caraccio lo, 
Brnsilio da Luz, Lameuha Lins, Possidonio da 
Cun ha e Campos Cartier. 

Abre-se a sessão . 

W lida c post:o em discussão a act:.t da ses
são nntecerJen te _ 

O §r. J:i'rancisco ~ú-Se. Peesi
uente, hontem, quando retirei-me deste re
cinto, não previ:1 absolutamente quo o pro
jecto relativo ao impost? (le consumo fosse 
votado, vistD que a essrt hora pequeno era 
o numero de Deputa(los pt'cscntes. 

Nii.o fosse essn. circumstancia e cu ter in. ller
m:wccido aqui para não cleixa.r d(; pl'Oforil· o 
meu voto sobre a medida contid:t nes~n pro
jecto, que é um dos mai~ importantes e dos 
mais g caves que po:::~am ser tratados ua. 
pt·esente l eg isl:J.tura -

Niio fosse ainda essa ciecumst~ncia. e eu 
teria tido occa~ ião de -vota.r coutra alguns 
artigos elo pro_jccto e emP.ndas da Co mmissão, 
as quaes foram ap provadn.s, nomeaclament.a 
contra. as disposições, que trazem not:wel 
aggrava•;iío das taxas existentes e a que es
taboleco o imposto inconstitucionn.l do registro 
srJbre fctbricas e estnbelecimen tos comrner
ci:ces. 

J ·~ · o rjne en l.inhn. a di zrT. 

O Sr. Presid e nte- Si uiugucm 
mais desej 11 fazer observações sobre a acta, 
vou dal-a por approvad.l,. (Pausa.) 

Está approvada. 
Por motivo de força maior, deixaram de 

comparecer hontem os membros (la Mesa para 
presidir a sessão nocturna . _ _ _ 

Corno o Regimento mterno seJa mtemt
mente omisso, não cogite desta hypothese , a 
Mesa não tem outro a lvitre a t omar, sinão 
marcar ;;cssiioparn. hoje á noute, pOt' isso que 
não so deu ordem do dia para a sessão 
diurna. 

Trata-se de um casá de omissfio do Regi
mento e mn parece que o uuico alvitl'e a to
mar-se é o lembrado pela i\·1esa. 

Assim vou designar a. ordem dos trabalhos 
para a ~essão nocturna, que se realizará ás 
7 horas. 

O §r. Cassi ano do l'\íasci
nae:nto-Peço a palavra pela ordem, 

O ~r. Presidente-Tem a palavra 
pela ordem. 

O §r. Cassiano do Nasci
naento (peh ordem)-Sr. Presidente, nõ.o 
sei se ou vi bem o que V. Ex:. acabou de 
dizer; mas, p :tr ece que V. Ex. acaba _de de_
clarar que, não havendo ordem do dia desi
gnada. para ~t sessão diurna, não acha regl!
lar efiectuaL~a; c por 1s to, vae marcar ssssao 
par ;1 hoje, ás 7 horas da noite. 

Acatando muito, como sempre, a delibe
ração de V, Ex., peço licenç;L para observar 
que nos achamos em c i l'cumstancins especi :t
llssitn<J,s, qu:1si ao terminar uma segunda 
prorogaÇ'.iíO do Congresso Nacional. 

As leis de meios, de que carece o Governo 
dn. Republica pctra o exercício vindouro, 
bem como outras leis que o Governo julgft 
c.omple mentares , caso em quB está o prnjecto 
aind<t ]loutem votado nesta Camara, relat1 vo 
ao imposto (\e consumo, são razões bn stantes 
para, na. omiss?í.o do Regi mento sobre esta 
ltypotllese, aliás imprevista, pol'qu~ o legis
lador regimental niío pod1a 1magmar que 
h ou v esse um dia em que, por nm m tl en.tendu 
qu:tlquer, nenhum !los membros da. Mesa. ou 
seus supplent~s comparcce_ssem para ~~ng'll' 
os trabalhos de uma scssao ou reunwo da, 
Camura. ... 

O SR. MARCOLTNO Mour~A-0 Regimento não 
ri omisso; csti tudo regulndo. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-QUal lt 
disposição que rege :1 mntel'ia'1 

O Sl t . MArtcor,mo MouRA-Não llavenrlo 
orrkm <l o •li:1, V_ li>:. clen: :-:uber fJlle . 11 ~ lo 
R ':.~~·i nH-~ ntu, niiu pc 'H in Jw.vcr sos :-- ii.o .. 
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o SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Peç.o a m:üerias e projectos que houver na Cas~, 
V. Ex; o obsequio de citar o artigo do Regi- designará o que lhe parecer mais interes
mento. s:mte para. a ordem do dia da sessilo se-

o Regimento não previu, nem porlia pre- guinte, e si a ordem ao dia fôe dividida em 
ver a bypothese que hontem se verificou ;e, du::tS parte&, o tempo para a primeira não 
attGndendo àquellas razõ :1s que acaiJei de poderá ser excedido por mais de um quarto 
expor e ás cit•cumstancias especialíssimas liO de hora. » 
momento, bem como não se oppondo o bom 0 SR. Tm:n~IRA DE SÁ-Em regra. 
sen;;o a que assim se decida, tomo a liberdade 
de, com o devido l'espeito á delibernção de O Sa. SEAnRA.-Qual é a excepção ? 
V. Ex., pedir qile, ll;J. omissão da lei, po:;sa 0 SR. BUENO DE ANDRADA-Mas V. Ex. 
valer para a s-;sslío de agm·a a ordem do dia confes~ou que 0 caso é excepcional. 
da ultima sessão. (!lpoiado .; .) 

Si o alvitre que lembro não servG, pediria O SR. SEA.HRA-Em regra diz o Regimento 
a qualquer dos meus collega.s da camara imperativamGnto que sempre, ao findar a 
que suggerisse um outl'o, com tanto que, sessão, o pre<iuente deve marcar a ordem do 
visto acharmo-nos em nma segunda pror o- din. 
gação, sem lor votado ;1 lei de meios, não Sempre ha uma ordem do dia. Pergunto: 
perdessemos um 1Jía de trab:1 lbo. qual é a ordem do dia que o Sr. Presiden te 

As circumsta[iCias sELo excepcionaes; a lei se.guírá hoje ? 
não é .expre~sa no caso; si é certo que não VozEs-;A de hontem . 
pode haver sessão sem ordem do dia, não é d 
menos certo que, quando o presidente não, O SR. SEABRA.-Si pe isse ao Sr. Presi
tenha innovado a ordem do dia, designa dente que consultasse a Casa para inversão 

d d d d de qualquer matGria d;l, ordem do di<1, como 
sempre a OI' em o ia a sessão a nterior se resolver-i[!, õ caso, si não ba ordem do 
para a sBssão seguin te. . dia ? 

Si as circumstancias excepcionacs em que 
nos encontr;l mcs não impõem outro alvitre Como se qui:r. aproveitar o tempo,marcando 
si não a necessid,tde de t l'abalhar , ceeio que sessã.o para a noule,acho que as ponderações 
v. Ex,, no seu ;1lto criterio, porleria accei t.ar do illustrG Deputado se conciliariam com o' 
0 a lvitl•e qile pt·oponho ou a lgum onteJ que Regimento, tonmrlo o alvitre que se tomou : 
qualquer Sr. Deputado queira suggerir. não teremos sessiío sem ordem do rl ia, pois o 

Em todo 0 caso devo declarar, qualquer Sr. Presidente marc[l,J'á para a nonte, e nhi 
qne seja. a r1eliberaç,ão de v. Ex·., curvo-me discutir-se-lia a receít;:t som se ter atl'Opel
submisso, como sempre sou, r1esde o primGiro lado 0 H.egimento. 
rli ;J. em que concorri com o meu voto par:t O Sa. BUimo DE ANORADA.-E perde-se o 
collocar V. Ex . na presillencia da Ca- düt de hojG? 
marà. o Sn.. SEA.IlRA-Aproveitar-se-ba a noute. 

~) §1.·. !:-i;oahra (pela odcm)-São de 
facto p.Jderooa.~ as I'<IZÕe -; aprc~rmtnthts pelo 
nob1·e DBputado. l{ellmente é oxeepcional o 
caso de ni'io haver cotnpal·ecido nem um dos 
membros da :Me$:t, nem oe< snpptentes, á 
sessão nocturna, para marcar a onlem tlo 
dia. · 

Jia ueccssiclaue de clotar-se o Governo tlas 
medida:> necessarias, para que possa descm
ponlmt• a sua missi'lo, dignamente, como 
cnmpre faze.l-o ; mas, não se deve exercet· a 
f nnct;ilo parlumentar sinão de accorclo com a 
lüi u com o Regimento. . 

Entendo q ne V. Ex. deliberou hem, de ac 
coruo com a l~i e com o l'tcgimE-nto, e que o 
meu illustr·e collega não tem mzão quando 
di r. rJU e o Regimento niio é claro . 

O Regimento niio ::ulmiitG a lrypcthew rle 
haver seo~ão sem ordem do dia, rnm·c:Hla de 
ante-n1ão. (Apo·indos.) E' o que se 16 uo $8U 
l).)·t,. 85 ; 

«D:J.rh. n. horn de findnr n. se~são, o presi
ilf,nte, tendo CXiltni!wdo rum r": ,:;emctnrios as 

Termino dizenrJo que pGdi n. palavra pol' 
me parecer que a decisão torna,rla era o meio 
mais razo;J.vel : entretmlto, o Sr. Pre3idento 
resc;l verú, co mó en tep.der. 

O § r. Presidente- A Mesa man
tem a sua decisão. 

A orr1em do ui[!, p a,ra a sessão noclurna é 
a seguinte : · 

Continuação cln, 3a discussão c1o projecto 
n. I lO B, r.! e I 899, com o pa t·ecer sobre as 
emendas olferecidas para " 3" discussão rlo 
projeclon. 110, do corrente anno, que orça 
a l{ocGib Geral da Rup ubllca para o exerci
cio de l ~100 ; 

2" discu ss[io do projecto n. 8·2, do 189G, 
reorganizando o Poder Judiciario no Districto 
Federal, e dando outr~1s providencias. 

Lcvantct·so a r-;es,ã.o á l borre tla tardo, 
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S~<:ssÃo EM 1U DE ou·rmmo DE ISD9 

Se ~::;iu Nor;turna 

]>l·es.idell6t1, rio.: Srx. IH [ i-~ ,!r.: ~~!~ ·!to (:...'~J 'Vice
i )l't:si<lcnl.a} !ft--rCtlin tlc ~\·i; (:}'1 Sec,'l!l" 1 ... ÍtJJ 1: 
Julio !l~ Mello(:!'' Yi~~-Prc:>idcn lc ) 

Er·icu GHllho, EnF'-'t•J B!·at.iiLo, .Julí<J Sant•JS, 
i:at'!'· J~ l;t·:;ttco Junior, lic·r·wLrd•;s Dia~, Ur
kH1•J :,lar,;on •le~. l'c1utit•<> d~ S >ttia .luuior·, 
~layr·ink.. C"n'ailro M .. urão, :-..rontcíro ri.o 
Barrr>.~, !lr.!ct'otrsr) AI vittJ, Honri 'JllC y,~ , 
Uct:LYiano de Bntr>. Leoael Filho, Ferreii·a. 
Pir·.,~, ,\nton\o ZtJ.c\J:tdas, Toll· •S •1e Me
n•;zr~~~ Nog-lteirn, Junior~ ~"~auuel Ca.cla no~ 

A's í !toras o ::;o minutos tia noute IJt'tlte· Limlolplw Ca.otano, L~mal'tin<:, Alvares ltu
lle·su á charn'lrla, :\qual r,;spotHl·Jm u~ Sr.,_ hià", .llino Bueno, Oliveira Hmg:1, Gu; 
Jnlio uc tí..-llo, Ileredia (te Si>., ,\..tigdo t..1. v o <.;o,Joy,. Adulp_ho Oonl~, Lucas •le 

-Neto, AUl!;USto Monten<>gro, ::serzedello> COl'' Jlial'L'O'', Pa_u.l.tllr~ C:u·ws, C:: tmnato. _Br·a.ga , 
l'ê:•, Anizio ele Abre11, Henrique \'a.Jlad;:.rca, Ar:: h.ur I>w•.!t·rtcl•sen, Rorl•>lpho _!llrraud;t , 
Thomaz Accioly, Ildel'onso Lima, l<'r'ederico Ov1dto Abr<~tJt~s~ Le~poldo, .J:.rdt:n,. Lmr. 
Ho1·ges, Tavare~ de Lyra, Eloy de ;-;ouza, Adolpho, C:n'lV:cJo:o, ::v._el}o hego. Xavier do 
'l'rin,Ja.ole E1·mirio Coutinh" ,;Jf0nso Costa V:;.lle. l'i.l.ula Ramo3, Pl!ll!O Ca~arlo, Gmllon, 
Horcnlan~ Bandeira, P·n·<,ir~ de Lyr~• .• Har: Apparícío .M:niens", F'Nn~ísco Alen,:astro, 
l:o;;:t Lima, Cornelio O(!. Fonseca, ,\lcreir:1 Victurino Mont•jil•o, Aureliano Bar!:o3a, Piuto 
Alves, .Juvenc10 r.:e Agmar, );eíva, Soa.br:l, Ü<J. Jtod~<1, Py Crespo e A:r.evcdo ~;;J1\ré. 
Cast:u lV~IH: I lo, M~1.noel Ca<:tano, P:tul:t Gui- E s~rn c:<•Js,, os S!'."· All •ll'-ltterquc Scr·r·jo, 
m:trn.1·;, Tolellttno 1los :-ottntos, E•lua.L'!l•J :\trtl)!'i!ll Figm•il'a, Vin)it•os. Cunlta Ma.l'tin~. 
~~~m0> _:'ll<trcollno !'loura, J<:incu M:;dt:ttlo, :'l!ur·cos d · Araujo, Fra11cisco t-i:'t, lfelverio 
Sa. liretre, Heli~a.rto du Sn uza, 'j"' 'Cil'll ~!Qnte, .\U!.(liS'O Se~·ero, TwX•J ira. •lo Sii, João 
do~ Santos, 0'ilo Pcçanltp,, .\.lve~ ·L~ Brito, Vieir:t, :ll;da,ptia,; Gum;ab'e>, J,,,b de Si
Leonel Lorctt, D.;oclcetan~> de Sottr.a, queir·a, Artltut· Pcixolu. Arroxella.s Galvão, 
Cnmp:Jlina, Calo.~et·as, .Jdi'.o Luiz, Gun- l:<'<.JlildY'Iio Fl'<'i re, Ju;'\.o Pa11t:o.s Filho, Aolal· 
·:~l V•.·S K~mos, Jttcob 11:; I 'aixito, l'v••n- b:-.rt•J t<uimar<tLS. L•!OI. i;.;i!do Fifgueiras, l~o
cJ:;cu Vmga. Al(t•crlo Prnto, .U1·:uo RJ· dr·ígnes L\mn., t ;al•lino Lol'o:lo~. Pinheir·o Ju
tc:llo, Lamouili€-.r Godorrcdo, Rú1lolplrn nim·, .lo!' .. rrl·mo ~!ooteir•>, J,,(: .Muninlto, 
Allreu, Tlwotonio de Magal!lãe.-, 1\!:>Ua :'II:t- O;e:~t· fiot!o 1:_ Akindo Guanal,;u·a, Augusto 
c!tado,E•luaL'do Pírnen\el,üleg ario M<>elel, Pn- de \'a~crotJC···llus, l~aul JJa.rrow, Silva Ca~tt·o, 
dua He;.;ende, J\:lorcirada Si ~Vc\,Luíz Fl:J.CCIUCI'. ,\"·ostiuh" Vi· l<~l. lti:Lngel l'e:<bn~., Almuitl<t 
C~t.-~cmtro da. RrJch:t, _Dorn_Ing<c; de l'u."u·o, Homc,_ Jo.<<·~ Bor:il;w;o, ,\nt~r•> Botollro. Cuper
Jlueno de Aw1r:v.la, E!Ja~ I• au~to, Ccsano ri e tino de Siqueira, Augu~to Clemcntino, Artltut· 
Freitas, Alfredo Ellís, Francisco Glycerio, TOT'th, Roololplio Pai xiít>, Galc<'i.•J Carvttlhal, 
Hermcn~g-t!do de Mor·ao,;, , 1,lencar l!U l lll<t- t'osta .Junior, Ed!Uun•.\o da i"onsoca, AI ves 
l'ães, Leoncio CorrêJ., Lauro Mtillcr-, Fran· •'c castrü, Braz1lio d:t Lu1., Lamenlm Lins, 
ci~co Tulentino, Pedro Fert·cirn, i\Iarçal Es- Pos~ido11ÍO da Cunha, Rí\'ao.lavia Correm e 
co bar, Diogo Fortl.tila, Ve;;pashtno de Aluu- cawpos cartieL'. 
qucrque e Cassiano do N;\Sz;!meuto. E' lítla c sem debate approvada "' acla da 

i\.bro-~e a ses~ão. :;ess;i>.l aatecJd.~ l \ 1 e. 

Deix&.m uG compa1·ecer com c;ms•:~ p~l'tici
)JJ.il:t 08 Srs. Vaz 1le ;\fel\o, lJr:.t •• no S•mto~. 
Cark·~ 1le Novv.e s, Silv:t Mariz, Eng•:nio Tou
~·in h o, Silverio Nery, Cu rios Milrcellino, Pedro 
Borge~, Enúas lv!artins, Theoi.ünio tle Brito, 
MaLta Bacelhr, Luiz DomiJJguGS, Roilrigues 
Fernaucles, Gue1lelba MouTilo, Eduardo u•~ 
Berrêdo, Elias Martins, Pedro Borg<s, Torres 
Portugal, José Avelino, João Lopes, :vra.rinho 
ds Andrade, Fra.neisco Gui'gel, Jo;;é Pere
grino, Coelho Vsbca. Apollonio Zenaydes,José 
J\Iftriano, Coelho Cintra, Martins Junior, 
Pr.dro P.Tnambuco, Rocha. Ca.va.tca.n t e, En
cliilos Malta, AI';1Ujo Goes, Geminiano B<·azil, 
Olympio Campos, l{od,:igues Daria, Jayme 
Yillalõ Boas; Milt on, Tost~, Fr;l.ncísco Sodre, 
-~ristí,les de Queil'O r., V<ll'gLl•~ dn Abr.·.u, A m
philophio, p,n·unl!n;;. l\Iouten:•!2l'O, Díon y sio 
Cerqueira, Tor11uato Moreira., Xttvier tla Sil
veira, Timot11eo da Costa., Fonseca Po!'tclla, 

E:) s~·- JP•residente-Antes de en
tmr na ordem do:; tt'<tball!l'S, 1kvo scícnti
licat· {, Canmt·a qu~, pot• iufringíl'em dbpa
sições reg·imentac:;, a Mesa t.leixou de at!~eitar 
aigu~as emendas o1Ierecidas ao projccto de 
01'çamento da Viação. 

I\.S emendas são as seguintes: 

<~ . .l.ccrescentc-se onde convier : 
,\.l·tigo nnieo. Fica. o Poder Executivo au

tor)Z:ldO a prorogar, até 31 de dezembro de 
190 I, o prazo p:n a a. cone] u;,ã.o dos l OD pri
meiros kilc.met!'OS da E~tra,,a 1lil Feno de 
\JataEio a Pallll:\3, (!0 que é CCS$iiJnaria '' 
Companhia. b:stt·aüa. Lle F~l'l'll Alto To~ 
e;mLins ; r cYog;tdas as ,[i.~PL'~i•;ôcs em C·JU
trario. 

Sah úas·commissões, !Ci de outubro do 1890. 
-Ovi,!io .tlbr-'<11CS, 



Accrescente-se onlle convier: 
Fica o Governo autori~ado o, despender a 

quantia ele 187:000$}HLl':l. prolongar o enca
namento elo largo do Catteto até o morro 
da Viuva, afim de mel horar o abastecimento 
de agua no hairro d~ Bot:tfogo. 

Sala das sessões, lô lle outubro de 1899.
Jraedia de Sú. 

forem occonenrJo ató ficar o numet•o redu
zido ao r1uaclro actualmcnte existente. 

SoJa, das se~sões, 18 Lle outubro ele 1809. 
- Rivatlavia Co?"rf!a.» 

P assa-se i urdem elos tralmllws . 

O §r. lltolisario do Souza
Peço :1 p~tlaVl'a. p:tra negocio urgente. 

Ao art. 7°, § 2", a.ccrescente- se: 
As agenci[,S de l" e 2" classes n5.o 

I'Jer exercida::; por mulheres. 

. O Sr. Prosedcnte-Tema pahtvrtt 
poderão o n obre Doputalio. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 
Ilenriqtre Yaz. 

Accrescente-se onde convier : 

1899.-

Artigo unico. Fica o Poder Executivo auto
rizado a prorogar,até 31 de l1ezembro de 1901, 
o prazo para a conclusilo <los 100 primeiros 
kilometros <la Estrafla de 1•\,rro de Uberaba 
<1 Cochim, de que é concessionario o Banco 
União de S. Paulo; revogadas ::~s disposições 
em contrario. 

Sala das SC>Sões, 1'7 ue outubro de 1890 .
Etins .Nrusto. 

Onde convier: 
As agencias Llo correio do 1 a e 2' classes no 

Districto Federal, que neste exercício ( 1899) 
não derem saldo, serilo immediatamente re· 
baixadas á 3" classe . 

S:tla das sessões, 18 de outubro de 1899. 
-Joiio de Siquuira .» 

A seguinte paetc da emenda do Sr . Irineu 
Machado ao art . 7° : 

«n ) a. Directoria Geral e <tS secções de ex
peàiente, de con Lal.Jilid<tdo e Lhesourarias das 
administra<;õcs e ::: uh-administrações, durante 
seis horas consecutivns, podendo, entretanto, 
o respectivo serviço ser prorogado ou ex
ecutado em qualquer dia; 

b) as secções de manipulação de correspon
dencias das admi nistJ•ações o su b-admin is
tt aç5s e as agencia.s durante o numero de 
horas necessarias a execução de todo o ser· 
vi ço, de accordo com as convcnieocias do pu
blicJ ·c as prescripções dos respectivos regi
mentos internos, porlendo p<tra isso ser divi
uido o pessoal em duas ou mais turmas. 

Onde convier: 

Fica o Governo autor!zarJo a mandar in
cluir no f!uadro dos runccionarios en·oct.ivos 
dlt Secretaria da Jnrl ustrin., VLu)ão e Obra ~ 
Publicas os tres am:tnuenses el:'ectivoi:) que 
Jl9 li1. reforma ui ti tna foram co no ir tc;ratlos 
ctllrlirlos, não se pteencbendo liS vn :;as q u 0 

O §t· . ]=t;eH~ario de Souza (pclti 
o1·dem)-Sr. Presidente, pedi a pa.lavra para 
negocio urgente ; mas, olhando para o re
cinto, vejo que lta o numero sufiicient e para 
a abcrtm·cc da sessão, não !Javendo, entre
tanto, parét se proceder t1 votação do reque
rímrmto de urgenci<t . 

Conto tenho necessidade de occupar a tr·i· 
buna }l<tl'<t <tpt•esentat• um projedo, que julgo 
da mai:; alta importancia, pm·que entendo 
com a 9-cfesa sanitaria da União, peço a 
V. Ex. que me inscreva no expediente de 
amauhii., afim de desempenhar-me do com
promis~o que ora tomo. 

O Sr.. PRJNDENTtc-V. Ex. fica inscrípto 
para o oxpccliente do_amanllil . 

OnDEM DO DIA 

E' annuncir1.1la a continuação rla 3' dis
cus:::ão do projecto n . ll O 13, de 1899, com o 
parec.:r sobre as emendas oJferecidas para a 
3'' discus~ão do projecto n. 110, do corrente 
anno, que orça a Receita Geral da B.epublica 
para o exercício de 1900. 

o Sll· . :ll>re§idente-Tem a palavru 
o SI'. Rc\ ngel Pestamt. (PauH.) 
E~tá ause1tte. 

Tem a pabvra o Sr. Amphilophio. (Pausa.) 
Estit ausen te. 
Tem a pahwra o Sr. Alcindo Guanabara . 

( l)au.w .) 

Eslit ausente . 

Tem a palavra o Sr. Anizio de Abreu. 

O §r. hni;:eio de i~bil.·eu-Se. Pro· 
sidante, · sóm,mte coagido por· impei•iosa obt•i
gaçii.o , tomo a palô.vra no orçamento da re
ceita . 

Sinlo qu'l fir.ar·i <t mal com a minha con
sc:ieucüt so não corTPsse em defesa de wmt 
idéa pela qual nutro, desde muitos annos, 
vrofuw.la syrnpatlri<t e cuja acce ita~üo, 110 
molmmto ncttml, :p;rror;c-me, impCic-se it Cn-
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mar a. dos Deputados. Refi ro-mo iÍ. taxação em c sc~l!eotQs ra.ziJ ·~s de onlem pol.t;c te cc l· 
do j11ro •las apolices. nomic1 c a sust~ntam notavois ecouomi:;tas. 

Apresentei na primeira discuss~ão ,leste o r. A ta.xaçilo da. divida niJcional,cliz 0 sr . Ruy 
çamento uma emenda con~ignando-a . Barbosa, c)nstituo urna. derog.>t\:ão in~ireda. 

O honraclo relator da receita opinou pela · b · - · ·' 
sna. rejciçllo e aCamara acomnanhou-o. Ven· a;; o rJgaçoes nssumtuas pelo Tbcsouro para. 

-1 - " eom os seus credores, •lerogação que so legi· 
CH o, mas nao convencido, cscndudo no Regi- tirna pala annuencia destes, mediante os seus 
mcnto, iusisti e a.presente i a mesma emerJà;l, r eprese? tnntcs no vo~o ~o imposto, sobre que 
com o animo deliber3.Jlo e o proposito fir·m!! uem cl! rccta, nem 1nd1 rectamente iuflue 0 
ll_e trazer· â . Camar~ d~s Deputados os mo- capitalista es trtLngeiro residente no ex-
ttvos da. mmha tetme~HI. • . Com os mesmos tel'ior.» ' . 
luodamentol) rlo seu pnme1ro pnrccer, cohe· . . . _ .. 
reot!lmente, o illustre relat'Jr aconselha. a I Ate aqu1 a. razao da _ordem pohhC.'1, Cer to 
sua rcjeíQiio. ? representante da Naçao. age na. votação do 

Venho, pois, desobrigar-me do compro- tmp_osto como mancla.tano que e do credor 
missa que commígo mismo tomei e espero nncJonal . . . . . 
d~m.onstrar á Camara que não sou um opi- ,Votando, lmp.~tettamente o seu voto un7 
mat1co cego, mas, ao contrario, que sou um pltca a an.nuench\. elo credo~ _de que elle e 
convicto reflectido e consciente que assenta manda.tar10 ao_ o nus que _lhe e 1mposto_. . 
a sua opinião em motivos sério~, em funda· Ag~rl!- o. raza~ econom1ca.. « ~lém d tssos~ra 
mentos valiosos 6 seg-uro;;, e mal:; ainda, que contr .. :Ja aos . m_tcrcsses nn.cwnaes desvtar 
esta ó o p roducto da. meditaç.ão e do estudo os capJt.aes a!t~n~genas ~'<l ~>U sca.r emp!'ego 
amadurecido e paciente. em, fundos brnzJ!en•os e ~sr.e .1mposto ~;ttu!:'al-

Nada. a.hsolutamente nada. do que diz 0 illus- m<!.ltc _mal comprebendtdo Co ~·a. uo.p_alz con
trado relator da receít;l, meu 1iistinct i;;simo corr~ru1 para. esto r~:uttado IID!lohttco e eco
amigo, Sr. Scrzedello Corrêa, no seu pareeer nomtc~mente ~rnJCJOSO. ». Nestes bre ves 
pedinrlo a rejeição da emenda, me é estranho trecho~ faz o omme_nte e,:tad!sta. a.syntheso de 
ou desconhecido, O que abi SCl a.llega. flli 0 t,>d~ a. argumenta.ça.? qu_e porveu~~ra. cu pc
mesmo que se dis3e e se allegou em tódos os d_er1a cl esd~brar em JUStlflca.ttva a tdóa con
pnizes e em todos os tempos, improfiwa- t1da nn mtnha emenda. 
mente, e preciso qne o digamJs logo, contra O celebre economista E. Cohen fri2a a 
a. acceitação dn medida proposta, e provo.r o qu<'.stão com notavelluci dez. Como se sabe. 
qu~ acabo de enunciar será o meu primeiro em Franç.1. os que sustentam a isenção das 
cutuado. apol tces baselam-se na Jei do a.nno VIl vendi-

Sr: Presidente. o nobre relator não se pro- mia,!'io, q1~e declarou immunes a. qunlquer ta
ounc!a. sobre a questão em principio,nprecia-a xaçao os t~tu!os do t erço consolítiado. 0.> que 
no sentitlo r estr!cto da creação do imposto no a ne~;~rn dtzem q_ue aquella lei oã.o póde re
momento actual, e, dadas as nossas circum- ~er o_ fu turo, na.o declara ex plicitamente. a 
~ncias, a. situaç,.'i.o por de mais critica e me· 1sençao p_ara. t~dos os titules da divida. pu
hudrosa. em que nos cxtorcemos, elle a tem bhca e nao attmge os emprest imos posterio· 
como desfavorave l e prej udicial ao credito pu- res e 11!lm o podia fazer. pois ella visava. só
blieo . ment~ garantit• e privilegiar aquelles t itu-

Colloca-se, como os que em Franca. teem los or1undos de uma situação anormalissima, 
combatido a té h oje a sua creação, no terreno de um verdadeiro caso de lnocarrota qne le· 
do opportunismo . vara o rroverno fraocez a r eduzir forçad;t· 
. Em principio elle o. considera justo, legi- m~nte de dous t_er_ços a sua divida. A ist~ 

t tmo, legal; ncha, porem, que o imposto tal obJcetn-se que s1 e exacto que aquella. let 
como o propomos, recahindo sómente sobre os não se r efere aos titulas emittidos depois da 
titulos da. divida possuídos por nacionaes, b:wcarrota. e si as leis p;)steriores não vedam 
c~m isenção dos p~ssui~os po~ estrangeiros, expressam_eute q~alquer rcdu~ç~o _da. renda. 
na'l residentes no patz,alem de mcJnveniente, dos a.!Jud1dos tttulos, a proh1b1çao resulta 
é odioso e injustificavel. forçosamente do cootracto que regula cade~ 

Semelhante iscnçii.o, Sr. Presidente eu a novo em presUmo, O Estado cornpromettcu -sc, 
fiz multo proposihlmente a f<tzen,Lo-á. não ~ada vez, a. pagar aos seus emprestadores um 
consignei nenhuma. extrav~gancia, nenhuma Juro certo e não póde mais reduzil·o a seu 
originalidade. talante, mas sômenta por meio de umn. con· 

Fel-a o Sr. Ruy Barbosa no seu monu- v~rsão e sob ~ ~ontlição de reembolso do ca.
mental relatol·io de .180 1, o Sr. Augusto pltal <ht sua d1v1da.. 
Montene~ro no seu mágnifio' pt•oject.o de im- A objecção, d ir. Cohen, Lem ~eu valor e 
posto global sobre a renda, qu:1.udo relatou a como deci·si va a. eonsiderMia. si se t ratasse 
receita em 1895, Willia.m Pitt em 1803, na de divida externa como exist~ em certos Es· 
Jnglaterra,e n meu ver ellaltem a just ificação tados. 
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Os r.strnng!!it·os (~om qnPm, t'lll Laes caso,, 
e tomad<> um compt·ornücso, e'tiío no direito 
de roclarual' a sua stl'ieta. ex•,(:ução. 

Não sr11d0 cidad<Tos 1/1) pai.~ ei,,, que lacs 
cmp;·cstimo> [r>l'H Jlt euríttirlos, a lei also\nto. (\c 
~eu contr,cto é este meslllo contracto e clles 
n~o podem ficar sujeitos ou allstrkt0s ás 
vari;tçi.'ies o exigencü:s da lcgislaç;.\.o do go
ver~o com quem tra~ar"m. 1:.' "xac~o que este 
dl!'eLtO de l'eSJStClléHl, da Stla pat•te e lJem 
theorko e difficilr11ento ~;e descubrir·ú pe
rante que tribunaes o pnr qu~ meios clles 

.podem obr·ig-ar o úeverlor ~o CUJ;oprimcnto da 
s11a promes~;a. 

A cou::a. llúd~. po1·ém, dar !oga1· a nm<t 
~cçüo diplonwtiea de natureza a produzir 
cffei tos u teis. 
Ma~, quando a divida e puramente inter

na. e.lle CL'ê que uma reduc<;ã.o de juros on 
um JlD}Jrsto qunlquer c do domínio du Poder 
Legh;lati v o e todos os 1.nhTessados a e/h: se 
dcwm submcue,.. » 

O nosso intuito, St·. Presidente, :proponrlo 
c ... tc imposto rws termos em que ofazcmo,; é 
'>'isivel c oão temos necessidade de occul
tal-o. 

O que nós qucremQs , S8rvindo·IlOS das 
cxprll$~0~s do autor do lelatni'ÍO d!l lti\!l 
qu.: tão v:Lliosos ~uusidios fornece ú de!es~ 
<la c:tusa que espdsúmos, c justamente r•~sta
belecet· o prínc1pio da iguald<Lde, da equi
darle e da. justiça, que semelhante isenção 
vioL1, c attingir nas rendas mais imponi
veiB, mais capazes de supportnr o gm~·ame 
dos enc::~.rgos do Estado e que, no entretanto, 
por uma excepção odio.'.a, injustifcave! e 
:~lBurda, escapam JlOt' inteiro nos deveres 
de cooperação pa.rt\ a subiistenci<t dt:l!le D?. 
crise tremenda que nos assoberu:l.. 

O que nós queremos & gnwar a renda dos 
opulentos que pttssam a. vida. <1 despender 
fóra do paiz, em «excursões mais ou menos 
occiosa.s, os f['uctos e a ~uust:1ncit1. de capitncs 
que uão contribuem, na patria onde foram 
adquiridos, par•a a. su~tcnta<·ão dos iuteres~es 
uacionaes» é prend·'r pela igualdarle da ta
xação os que, impat!'iotico.mcnte. ezoí~tíca
mente, esquecem-se do dever de sÜEd~.rie
dade com o rovo e cs destinos do Estado a 
que pertencem empregando a sua fortuna, 
a sua opulenciacm titules d tt dívida publica. 
( _4j:oi,<d<>s.) 

Sr. Presidente, entre os motivos allega
~o.~ pelo honraclo relato!' ela receita., par:~. re
Jelt~'r a nossa emenda,1lgura o da sua. in opor· 
tumdade, o do panico que naturalmente iría 
levantar o íllll>Osto que ~lia propõe. 

. O SR. BARBJ SA Lna- Este pauto i• ca-
pital. · 

O SR.AN!ZIO DE AJJHEU-Pois si este ponto 
e capital, como diz o honraclo Deputa~o por 

Pel'llUJubuco, passemo~ :L nbordal-o imme
diabnJcnte. 

Sr- . PrPsi•icntc , o illustre relator rla re· 
eeita p:t.rece esrptecHo de quo o impo,to 
~obre a ronda, rlo qual o qne propomo~ 
é tuna simples wodalidade é o im\)o~to t.la8 
gt'andc.s cris3s, dos apuro~ ~upremos, dos mo
mentos agudos uc neces~illade e de perigo. 
O nobre rehtor e•quece-$e tamlJem do justn 
concei tü de l ves Gnyot, q uanrJo atUrma q uc 
as r·eformas profuntlas c radicacs Jli)S sys
temas tri:,utarios niio Stl operam nos d'as 
calmos da. prosperidade, ma~ sim no.; dia"l 
torvus e Cl'Ueis c:las crises affiictivas. No~ 
tempos da. J,onança tlomiua. o optimi~mo. E' 
<ó quando a voragem do abysmo se desnuda. 
() fe escancarn, quanc.lo a ruína pnira irnmi
neute e a. c1i~e c:;t,lla com o seu col'te.io de 
oxigencias imperiosas e necessida1!es. inexo
raveís c latae~ q ur: os governos abrem os 
ollws e veem e procuram supprir por novos 
c bcroicos remedios as tallms n as delicien · 
cias de sua organização trilmbria.(Apoíados.) 

Si co;ie momento nilo ó opportuno pam a. 
cr~ação deste impo,to, ngora que vamos ped.it• 
ao povo U!Jvos e pesados ~acrificios em nnmfl 
da sn[va~·ão do credito publico, então não 
sei quando che~aril. a. opportunidade de <l.ca· 
bar-se com a i~enção odiosa da renua do~ 
títulos publicos, de pedir aos Jetentores desta 
re!lda. privilegiada que cumpram o dever nlc· 
mentar• ele cidadãos conconondo, como todos 
os outros, para. a.s urgencías do erario na· 
cíonal. (Apoiados.) 

Inspiremo-nos no exemplo da Iog1aterra, 
de onde ê CJrigina l'ÍO este imposto. O que alli 
aconteceu? 

Sabe o meu honrado amigo quaes t>ram as 
condiçi)es em que se achava. a. granrle naçho 
quando Pitt pr!'lpoz pela pl'imeira v~z. em 
li89, o irnpo3tO geral ~r.l.Jre a renda.. 

Elias eram a~ ·mais difficeis e pt•ecarias, 
eJ•am vel'lladri ramentt'l dese.Sl)fll'adoras. 

A França obrigára a sua pcderosa rival a 
extraordiuarias des!1ezas de guerl'a, qull ex:· 
hauriam todos os seu~ r,:cursos. 

Era forçoso recorrer n novos impostos c 
Pitt não Yacill<.m. O imposto foi 1ecebiU.o 
coma mais profunda aversão e p~ra attenual-a 
t~ ve o genio previdente do grande estadista 
de revcstÍl·o do caracter de generalidade, 
fazendo-o attingir todas as rendas, indes· 
tinctamente, fossem qultes fossem, viessem de 
onde 'iÍ3~sem. 

Os titulas da diviàa :publica eram expres· 
samunt·~ <.lech~l·ados por lei immun~s de qual· 
quer onus lisca.l. · 

Ao contrallir ()S seus emprestimos a Ingla.
terra se compromettera solemnemente com os 
mutuantes, disse Gladstone n;L Camara dos 
Communs, em 1883, a não tributar ç.s capiLaes 
mutuado.> ao Thesouro. 
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SESSÃO EM 1!) Dll! CJU'l' UDRO DE 1800 
·----------------------------- -

A~ lei~ quo J'Gg<:m a rlivirl (l. publica. esta- nos.~o go verno a politica de IWIJert I'e~J, ern 
tuc:n rJU~ os lli v'ldenrlo~ •las sua,; apolices s<~rnelhante~ conjuncturas. Em vez de gravar 
~erao pugo~ son onus !!~cal de especie o povo co1n tributos nov(J.-;, eUe miJ<!ificou o:; 
alguma. cxis teutes sobre o consumo c r:;otc~, tornan<Jo-

Apezar disso, prevendo a reacçii.o que n(L- S•: m;ds productivos, loruecel'am-lhe o re
turo)ment.e se levantaria contra o imposto t.í. curoo neeess:1río IH~ra ve ncer a~ difllculdacles 
ue "l unmens11mcnte odiado, Pitt estendeu-o qm~ Q a.sse~!iavam. 
aos juros das apolices, j ustíficamlo-o nestas Nã.o ! Permitla o honrado Deputado q1re 
pouca ~ pa lavrns , qu~ consnbstancia1n até hoje lhe diga, não foi a pol itica. da desa~gt•avar;ii.o 
a ml'is ci·íterio~a. o i'umla•)a dere~a que se <1os impostos qu13 fornceou a reooita <1c que 
l !Lo tom feito c se lhe póue lazer : precísa.va Roh~:rt I'P-ei. Si por um lado e lk 

<- As :mnuidatl.e!! prov1mientes dos capitaes tlimion iu as taxns de consumo com :1. celebre 
colloeurlo:> em fuudos publicas não podem ser le.i dos cereacs, em beneficio do povo, por ou
isentas sem injustiça rle um imposto que se tro, de at lversario que era, couvertcU·se em 
applic;t a. todas as outr·as cspecies ile r endas. p:ntidado do imposto eo:twlementar llObre a. 

Si os possuidores de apolk-es tivessem dís- renda e frnneam .. nte o propoz em propo!'l;ões 
po,;to dos seus capitaes em terras ou em com- elevadas, attingindo do prererencía as r i
mareio teriam sido alca.uçndos Jlala contri- quezas accumul;~tlus. Houve verdadeira com-
buíçâo. p (;nsação. 

o capitalista. n\ío é tratar1Q r! e mO<lorlivcrso A diminuição dos impostos de consumo 
do pro~ríetario tcrritol'ial, do ma.oulhctu- nüo produ~iu augment o de renda, como aillr· 

· · t d mou o illustrc Deputado, e nem era este o 
r<Jrr o, o negoc1an e, mas eve set• tr.~ t,·vlo intu ito do celebre estadista.. Ao contrario, 
como cl!es.>> el!e tinha a cer teza. de que ella acarretaria 

Em 1843, quando RoLcrt Pcel asccnd€ u ~o um desfalque na receita. do Tlle~ouro, dcsfu l
p0!1er, or~m t<ü vez m ttis opp1·essivas u.~ ~i ; - '1'1C que catculát•t\ em dous milMes de libras 
cumstancias em que se lleba.titt a Ing hlt.Jrra. olerlma.s, mas par(). suppr il·o contou com :L 

T:nlw. a gucl'ra. no exterior. o a. cónllagr.- aggra vaçii:o do inc?me-tat~.·c, EJUe lhe lbroeceu 
ção immincute no interior. cerca dB cinco mi Jllõ~s ste1·1iuos . 

O facho tla. disccn·dia. sopra.ilo pelo verl>O po- D'ahi, Sr. Presidente, a melhor COIIllJrehen-
t onto llo O'Connel, agitava. as e ntranhas d~1 ~ão que oove o povo inglcz das va ntagens Jo 
lrlanth~ e a separação da verde Erim en imposto sobre a rend<t, o apasiguamento da 
p~evista e anuunciada.. profun la a.ver.'ião em que clle o tinha. 

A r'ivilla·br ilannica ascenll in. a uous e meio Dali\ o })Oder o ·income-tCI..c~ perder o car<\-
milhves es terlinos e na Asia. eram derrota- ctr~r de provisol'io o implantar-se definitiva
dos os seu s cxercitos. mente no reg imen tdbuta.r io d.~ Inglaterra 

Pintan·!o a s !tu~çi:ío em que se achava a !Oro o a.pplau;;o das class~s populares, do 
Inglaterra, diz o Sr . Ruy Barbosa., citando !orma t\1.! que, quando mais tal'de Gladstone, 
1\larlinet e Sydney-Smitb: <1. as fabr ic<ts te- co:1tando com o anti:ro rlesfavot· em que elli\S 
ciJavam, dez sobe~ clor.e partes da. despe~a o t inb:un, presumindo-o aluda exist:mte ace
or~amcn taría pasrwam ~obre o commer·cio,. a nou ao eleitorado com a sua. eliminação para 
in\lu.,;tria e a actividado das cla.<>ses metlias, obter os seus surrra.gíos te\'e de retroceder 

Nada fugia :lO impos to: t u.xas w brc tulio d ;:ante de imroinente insuccesso. 
que nos penetra na hoc.;a , nos c1bra as costas Volto, Sr. Pt·esidento. fe ita esta. ligeira di· 
ou SG nos pOe sob o~ pó,;; taxas sobt·e gr.:>ssli.•• ao ponto em que me acbava. pa1·a 
o ca.\Qr, a luz, a. locomoção; taxas sobre a{li t•!J\at• ao honrado reh1tor, que é inteira
tudo que vive ua. terra, ou na.s aguas, sobre mente improcedente o arg umento da inop
tudo que ven:. do estrangeiro ou se faz no paiz, portun!daue para a tributação do juro das 
tax as sobre <J. ma.teria bruta, taxas sobre a.[Jolices . Em vez de ínopportuno-o lança. 
cadn. valor que lhe accrescenta. o trabalho do ruento des.->e imposto impõe-se no momento 
lwmem. :P actual-quando vamos onerar o povo com 

Ma.is uma vez recorreu-se ao imposto dobre! uma nova carga de tributos. A situação é 
a renda., antipathico e odioso imposto, sem- de sam·ifioios c estes para serem justos de· 
pre repudiado, mas sempre ren ova.do, como vem pezar sobre todo:>. . 
o recurso .:upremo, n os dias o.u gustiosos do O ou t ro argu mento do honrado relator é o 
desespero. abalo ao cr<)dito, o pa.nico que o imposto ne-

Tambem dest<t vez: não só não se isentr;u o cessaria.metlle levantara. 
j uro das t>polices,oomo se lhe :mgmentou <\ b- Mas, porventura.. acreditara. o nobre l'e
xado imposto. Sr.Pres iden tc. A. in .Ja ha llOU· ht tor q:rc cst.e imposto -virá revelar alguma 
cos dias, discutindo-se neskt casa o projecto cousa de novo ;1 l'e::;peito da nossa situnção, 
de cons umo, o honrado Dtlputaclo pela Bahh~ alguma co~sa. que s c•ja ignorada. q_ue elle ve. 
lembrava como digna de ser imitada pelo nht\ser othermometroporondesepossa medir 

C:~m;~,ra Y, Y1 00 
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ela precariedade 1le nossas condiç.i,;s? Nito, 1 O Slt. RoooLPIIO Amutu clá. um aparte. 
Sr: Pf'O:Sidentc~, o I!Stndo de noss:ts fi na.nça.s o Sll. ANIZIO oE AHREt:-Não digo nc~ hum:L 
a!u osta ~~~ro, visivel, em toda a sua nudez 1 novillcule, u sei das prop r·ias exprcssõc!! do 
a. trauuztr·se no accordo ue LondrJS. econo!Ilista. a que me tenho referído, como a 

O imposto si alguma causa vem revelar C:l mara vae veP : 
ó um esforço a mais dos poieres publicJS 
em bem do levant.amento do nos:o credito. 
Si este, dado o conhecimento exactodns noss:~.s 
circumstancías, dentro o fóra do pair. , por 
nacionaes e por cstran~oiro~, aind:~. tem al
guma. firmeza, não serà. com certeza este im
p~sto que virá pt•ejudiea!·o. Demais, Sr. 
Presidente, Coben responde de modo com
pleto em uma bellissima pagina-a esta se~ 
diça e nunca. csqueci•la objecr:ão do pn.nico. 

E' o eterno argumento, di~ elle, contra 
tudo que attinge os valores que se nego
ciam na b:>lsa. e ms bancos. 

Ao ouvir as pessoas intere~a.rlas,pa.r;•cc que 
a menor reforma fiscal ,; de natureza a des
organizar este gra.ndc merendo em que as 
trausncções se OjH!l'am por milhares. 

Na. França. fomm levanta·las propheeías 
terroristas t] Uan..to lançou-se o imposto sohre 
a renda dos valores muhiliaríO:> ; na Ingla
terra a. mesma. celeuma. se fez ouvir quando 
!oi applica.do o ütcome- taxJ á. rendo. dos titu· 
lo.; da divida publica. 

Mas, quer na. FrD.oça, que!.' na Inglaterra 
os valores mobiliarios como os consolidado:; 
nenhuma depressão sotrremm, nã.o cessaram 
mesmo de subir em cotação. 

O estado do mercado não depende de uma. 
taxa. que e, além disso relativamente mí
nima: ol!e depende do conjunto d& situação 
financeira o economlca. do paiz, das economias 
que a.lli se accumulam todos os annos e sobre 
tudo do movimento geral da offllrta e da 
procura. · 

O que ê certo é, segundo o mesmo eco
nomista, o imposto sobre os va lores mobilia
rios mesmo quando elle foi elevado tle 3•/. a 
4 •fo, nenhuma inditrerenca. perigosa exerceu 
sobre o preço venal , nem sobre a taxa Jos em
prc3limos dos caminhos de ferro. E' um facto 
mesmo, que estes emprestimos não só não 
deixaram de ser contrahidos, como que rea.li· 
zaram-se sempre em condições vantajosas. 

E devo accrescentar á. C<\mara uma circum
stancia. importante: é que o Estado garantira. 
para. CQm a maior p:1rte das companhias de 
estradas de ferro, os juros elas obrigações, 
que ~lias haviam emittido e mesmo depois 
d(lS convençiJesde 1883 osproprios dividendos 
de suas acçõ9~. o que 1lzera desses titulos 
verdadP.iros fundos ào Estado, equivalente 
a. sua renda, em tudo, a proveniente dos tí
tulos da divhla publica. 

O Sa. BA.Rnos,\. LIMA- Mas quaes são os 
caracteres por q ne se assimillam estes ti tu los 
aos tituloa da divida publica. 1 

« O E~tado garantiu para com a maioria. 
das companhias o~ interesses das obriga.çõe . .;; 
que cllas cmittir;\lJI, c mesmo, rll: D.ccordo 
com a.s convenções de 1883, os divid~n·Jos de 
suas acções. E~ta. garantia fez destes títulos 
verdadeiros f1mdo.i do Estado ; e!les s:1o equi
valentes da sua renda. 

Ora., a leí não hesitou em os submettor sem 
distincção ao impostode 3 "/o, hoje de 4 °/o, 
com qne se gravou os valores mobilinrios, 
como tamb::m a outras t.1.xas que dimi~ 
nu em con:Sitlera vclmeut.e a sua cifr<\ normal.:& 

Eis, Sr. Presidente, a resposta. immetliata, 
da•la, não por mim, mas pot' comp2hnb 11 

applau·lido economista á. cstra.nbe7.& colll que 
o houra.do Deputado por :Minas acolheu a 
afflrmação de que os tit11los dn div i<la tias 
estradas de ferro, g;\ranti<Jos pelo Governo, 
em França, eram equivalentes aos da divida 
publica. 

Si érro externando-me assim, erro com 
autoridade que t~nho como valiou. 

O Sn.. RoDOLPHO Ann.Eu-0 que eu disse 
foi que os titulas das estradas de ferro nã.a 
podiam ser equiparados aos títulos de divida. 
publica. . 

0 SR. ANIZIO DE ABREU- Mas como O nobre 
Deputado manifestou uma. certa estranheza 
mesclada de il'onia. ••. 

0 SR. RODOLPUO ABREU-Não apoiado . 
0 SR.. A Ni t tO DE ABn.EU- .•. fui obrigado a. 

ler a obra. que tenho em mão, para. provar 
que não lançava um<l. proposiçã.o leviana e 
extravagante. 

O Sa. BARBOSA Ln.!A- Neste ponto não 
t\poia.do a. este economista, por que isto não 
é astronomia, não tem um viso de certeza. 
s~ientifica. Elle devia demonstrar esta assi
millação que faz . 

O Sn.. SEaZEDELLO CoRRÊA-E elle não 
d iz abi quanto r encliam essas obrigações1 

0 SR.. ANIZIO D"E ABREU- NJ.o. Tudo quan
to nesta obra se diz a. respeito do ponto ques
tionado é o que acabo de ler . 

0 SR. SERZEDELLO COR.Rf: A.- Mas iSSO é 
essencial. Supponha.mo3 que ~ssa.s obrigações 
não rendiam causa. nenhuma.: -er& o Governo 
d· ndo garant ia POl' um lado e tiL·a.ndo por 
JUtro. 

O SR . ANIZIO Dll AB&EU-PoiS não é este O 
argumento predilacto, o argumento Aobilles 
dos que susterüam a isenção dos juros das 
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apolie•)~-i;;l.n<:, ,p rn t r·il.nf.an •lo O!'; juro~ dasu:t. 
d ivilla,o E~t;ulo IWl •la !f~ i do cn ltJte, di1 com 
rrma. •las mãos c ti~a com :t outr<t ~ A ll1escque 
dd'.,wle e ltuf:,~a prov,"J.r Co!ren (; jusi.:J.rnonte 
o contnn·io, ó a l'(:i'lltaçii.•J de scrnel hartto 
:1r,c:umc::nto: tanto não ú )(<IFLl e legitim:l. a 
ÍS(~nr;iio tio j uro das :Lpolicas da. diví•h p •tblir'a 
que o Gov~:r:to f•·· •F.CI!Z não vn.scillon em ta
xar (:om pe~allos impo:;too os j uros dos titu
lo<> 1h;; estrad:~s de l\\ri'O que cllc gara nlir•a, 
t m·nan•lo-o:> equi valcules dos tit ulos emitt i· 
dos pelo Es t.a1!o . 

O Sr;. FJ:At-:Crsco Gr.l"CF.lW)-}fa.s e . .;sa ga• 
r~:tth r .:ferr.-sc n. j11ros 'úmcnte ou a amor
tiz;tç~o t:un bcm 1 

o·::;!l. A:-õl1.t0 nE ,\m'.EU- 0 E:.tado garante 
nii.n ~~~ r:>!! intere~se~ das obt'i;.çaçõr;s que ;J.; 
C!ltnp:tnhias clP. e.otradas d: ~ fer ro 1\!nittimm, 
""mo bmi:crn o,; d i >i •lcnt:os d:; :; uas o.c,,jc;;-
:-ii.:, pahvr:L; ~~xl.u a.<!S. · 

O SI~. Fr t.\:'><:t~co Gl.YGtm I<J- I~,.o não ú 
:tmol'lil.:t<;ão. f}t~sdc CfUC o Estarlo r~aranta (]~ 
j11ro::: c a a.mortiza~:ão dos tit ulo~ •!CffUalqnct• 
cmpr~?.a. quijYJra-o::;o.os seu~ propios tí tulos; 
dc,d (~ , porem, que g-arante~,·, 05 juros, não os 
cquip:.ra. 
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lu:r:l.r: ç:~.s c lc:.,-a:los de IJ.UG ello a~ declara vu. 
is ·:ntas. · 

l>cstle então, Sr. PresirJente, como cjual
quer outra, a l'C3!ld:\ do juro das apolice$, 
r:crd':u o privilegio odioso da immunirlade e 
iucidiu nn. competeocia. tributaria tio Estado. 

A rruc., tão í'oi } :1!'1)'\ c proBcientcmentc de· 
u:~Lida. no Conselho do Estado. A Ce.ma.ra 
sa.IJe quo os homens que compuuba.m esta alta 
o respeitavel corpora.~1Io representavam o que 
o pa.i:r. tinha de mai~ competente c autorizado 
em politi~a., em a·Jministração c em finanças. 

Pois bem. Sr. Presidente, cstn. idéa que vejo 
hoje reccbid;1 com geral repugnancia, encon
trav;L naquella. douta. cor poração de nota.bi
li da.rtes, de estadistas, de homens de governo 
respon~a.veis pelos destinos do paiz a mais 
plena. c crrlorosa acc:)itação. 

O s~. BArtn::.s.\. Lm.\.- Geral repugnancia 
ao imposto sobre a remht '! 

0 Sn. A:-<JZIO TJE ABREU-AO imposto sobre 
os juros das apolices. 

O Srt. llARBOS~ Lt~IA.-Bem ; nesle parti~ 
cu lar confosso a minha :repugoancia tambem. 

O Sn.. ANIZIO Di: ABitEU - Respondendo á. 
conmlta. do Governo, 1lizia. em sessão do Con
selho ue Estado o Sr. Visconde d~ lbborahy: O Srt. /1:>Izro l •E Anttr.:JJ-Enf.ro a gora, 

sr . Presidente, na. J!emonstl'açiio 'le qu (J nem 
perante a noss:t lei, nem diante dos ]'rinci· «Em mat9!'ÜI cnmm1rcial as a.polices da. 
nios. nem em face rla l<'gislaç:i.o comp<1.rad:t a divid:\ publica es!.ão sujeitas a embargo e 
i5cnção dos juros (las apol:ces. a. immunidade penhora e a fra.uJe que <t lei no art. 36 au
o•lios:t que so lho attríbue c se lhe quer mau· t oríza deve lambem set· cohlbida em materia 
t er encontra. apoio cjust ítica.tivn. . · civil. Quando se cream imposto;; como o do 

A lei que crcou o. nos~a divida publica, lei art . 2 ' que pezam desigualmen~e sobre os 
de 15 Je novembro tio I sn, ar·t. ei, isentou as contr ibuintes e qu~, em m ultos casos, serão 
apolices do imposto de heEanr;as o legados . proporcionacs, não aos l1averes, mas ás ne 
Eutendeu-:::e que esta isenç~::.o expressa. de um cessid:tdes de C!Vla. f ttmilia, nii.o vê razão paru. 
i mpo~to modico o qae. por sua natureza., \le- que continue isenta. d~ imposição a. rend<t pro
veria attin:;H-a, importava logicamente, em vcninte do juro rl<1.s a.polices da divida. pu· 
uma. a.bsolut<\ immuniJade a outro qualquer blica., e, por isso, lançaria sobre ellas a. 
gravame trlbutn.rio. mesma taxa. que se propõe para os dividendos 

Esta intt;>l'prct-.çilo a.lmb. mais a vigorou-se (las socieJades nuonyma.s .» 
com a le i de 21 •lo outubro de L.i l 3 e regula- . . . ta. 
mento de 26 d~ a!Jl'il de 1844 que, creanilo 0 Dtr-se: lna.m escrxp s p!!.ra o momen_to em 
Eollo fixo <'- p t•oporcional não a.s ccntempla- q~e !lo, aahamos as pa.la.vra.s do emmente 
ram, e pelo ~guhünento de 10 de junho de est~dista; · 
1850, que de s~melh.mt e imp osto explícita- J ,\ en t,\o, em uma é~c~ em q.lue nem por 
JlHmt" ·ts 1le•lwvu cx~luida' sombra as nos~as. cond1çoes podam co~pa-
. ',, ~ ' · "~ l " · 'd " · · ~ ~ rar-sc aos agud tSstmos apuros em que hoJe se 

Lsta sttuaç.1.0 e"al ~s apo!tces el'l! ,rdaçao tnrce 0 cred·to " Ublico e 0 Thesouro elle 
a.o nosso systema t nbuta.no mo,IHlcou-se, 1 e~''~.· . ,.. 1 

"' 1 ' 
porém, soifl'endo 0 p r·ivileglo da sua isenç~o na.~ ,_Ja mz~o, c:h ocava prof~n( amen~e o s~u 
0 primeiro gol pe com a lei n. 1 .114, de 27 de aspmt? d: JUStlça e de e~mdade, a 1se~ca.~ 
setembro de 1800, art. lI, § n• e regulamento d? c~~lta.ltsta. _ em _concorte-r l)a.t'~ asvuro~n. 
d. "Ü le dcr.embro art 6·' § 7•> do mesmo ctas d,; recetta. ~a.ctonal quando os no os 1m 
•. "'- < • • • > t~ • ;. ' ·' L • 1 .. . po:>tos que se lit lançar sobre o p:>vo, pe
·l ll HO,r!ue as SnJm a r.m. aos tn•pos.os t c lra.ns .. d .· rrua\meut.e sobre os •outribuíntes 
1nenw~ E\ ue sello. ~vaxn es!, . c . 

Fitl~tlmente a lei n . 1.50í, do 20 de setem- e,_ em lllllltOs caso:;, ser!:~.m pro~rctonae~ 
bro tle 1807, art. 20 extinguiu-o revog;tndo nao ao~ ~a :veres, ID!IS as necesstdades d 
e:x:pr essamen te o urt. 6i tia lei de 15 de no· « cada famtlta 1 » . 
v•~mbl'o !le 1827, que era o seu uníco fumla- E' impossi~el , Sr. P residente, d~z~r.se ma_t!l 
mento, desde que submett:~tt·as ao imposto da c melhor, hoJe, em defesa da aboltçao do pr1~ 
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vilei;io in.iri~liticavel ll:L irlllilrtllíd.::l(lu elas apn- r O SrL R"''''LI'II·J A r:r;Eu - Dú liçen< .. :a. p:u·a. 
llccs ; (.·lpoiados .) um np:trte '! V. Jü. :LChu. ~rw eleve ser tr·i~ 

Mais ain1la: o Sr. Vi.-;cnnde de Ilabora.lry, lmt.rdu u c:tpilal inerte, m;v; olc ·;o lcml.>r:tr 
equipara para os efl'éi to5 da Lribu L":.l•o, o quo o cnpital empreg:~do nas inrlustrias niio 
capital emprogado orn títulos rla divi<h\ pu- tem a compl!llSlv;ão rGla.tiva, ao pa~so q11c o 
blic:t ao empreg;1do r•m empre%:1~ inrln~tri:tes capital que é cmpr·egado a j11roscle :J uu l "f., 
c socic(hv1e; anonym::~ o rJncr r1ue se os ta:xe .;e S[l.tísfttt. corn urn intorcs~c muito meno1• do 
na mcsmapropot'ção. que em J'ela.,;.ão á~ iudu~tl'ius. 

De facto, Sr. l'resid~nte;, ell? um p:tíY. novu o ;.;R. A:>:!Zlo DI:: Alii:E1·.-naz;·;0 rlo tn:J.i~ 
como o. no.s:"o .~n:l~ a; lll~t~o-I!·J~s e tiJ~!ll:OI'a- p~:·n. ·,1ue niio s'J isontr: este 0 ~J'a1·c nqucll~. 
mc~to~l!l ·•tr.u.,~s d•:}'J<la._urr!: 11~ nccr.~s.~a~n A !'~nd:~du <'. \Pilo.! cmpt·cg-rvlo em tit.ulos d:~ 
de ,tUX!lro c ptote(;~,LO, ~crn•.)l 1 .r. utc_ dh)'~llt· diviil:r.rloEstadoé uma l'êrrd:r cerla,lixa,g.tr:oll
dade J~ao ."o. cymprc•lwml,e, n:r.<J .w ~u.,LitiC!l, tida. ao pa8.,0 qne a di> capitaL úinp1·o~:rdo em 
fere?~ pnucil'tos econom.cos mat~ tudunen- em prezas in,Ju,trians, é p!'ecaJ•ia,ü1!livcl, estit 
t.Lr~~: . ~u j1.~it:t it t;D:l. ou mil sot'te tlcss.<~ cnwrezas, 

E_ m~oncelnvcl ~u~ se O!JCI'e, rrue se taxe o cx.post:t a ri~80~ e perigo~. Dahi 0 colltent:H
c~}ntal ,\cl!VO,_o ca~1tal c1r~ulant~! que nu- se 0 toma<lor do apolices com 0 jut·o t!e 3 
xJlta, qt1e movllncnt,t, qne !mpuh10na, quo ou 4 ",'o que, varecendo menor, é, to<.lavi<t, 
desenvolve e que fecunda a mjuslmt. o Ct?ID· certo. (A )oi,~dos.) 
mercw, a lavoura e que se poupe o cap1 taL 1 . . 
inerte, o capital p:lPasita, ocio~o. o mais se- Volto, _Sr .. J:'l'e.<!denr,e, ao C:m~~elho (!e E~- · 
g-uro, o mellior garanti lo, qne teve a pre- tado, a JUSüticar com a oprnt<W do~ em~~ 
or~CUJ.mção egoi~tíca. de premuniJ'-5•3 un uma nentes esta<h~tas de torlas as escola~.poll
coltocação p:·ivile•dada contra <'S ri.;;co~ a.• hcas quR ali! lluham ass~nto o cnterr.o 
inc ,rtezas e as eve"ntualid<Hles a que uqu~Ue IJUH mo g-uiou na. ~pl'escnt:\ção. th em,~nd:t 
se expne. (Apoiad~s.) que n::tnrh taxar o .Juro das npol1ces •. , 

Sujeit:tnuu ao mesmo imposto, ni velon1lo Com o Sr. ltab?:rahy Citltcordaram, o:; :sr.". 
diante do principio gel'al (!a ignaldarle da ta- ~larquez de S. \'1cente e SiJt~za ~!·anca, a 
xaç5.o o po~suü.Jo•· <le titulos da <lívida pu- e~t·~ o chefe da o~cola üClltlOrnwa!Jb~t·al, o 
blica e o possuidor de acçües de emprez•\~ or;;ao malll autori?.ado do ~cu par lido em 
lnduslriues c de commcrcio, o legi~Ltdor não as~umptos de tal natureza, disse: 
faz mais uo que rea.li,;ar opensamentu de Pitt 
quando em nome dos inte1•esses nacion<w~, 
dos ínterP.sses superiores e permanentes !.la 
justiça, lla. igualdarle t\ llo bem pnblko, cassou 
o privilegio de que gosavam a;; consolidados 
ingleze5, justíticando-;;e com a~ palavras quo 
já acim:t citamos. 

« Quizeramos perguntar tamlJ,:m, escreve 
o economista Victor Bonet, em vil'ÍIIde de 
que principio se isenta. a renda do Est:Hlo. 
b', Jízem, pura resguardar o credito p ulJlien. 
Si o Governo trilmta~s~ l' sua, rend<< ella 
baixmü e clle seria coagido a pagar mais 
ca.:·os os emprc:stímos futnros. Semelhante 
razão não 6 bttstantc )Klr<\ tl!·mar uma in
justiça. 

E' exorbitante que o posntiU.M de 1 G. 000 
francos de renda. na-da. pague, emquanto que 
o que pmsue 1.000 francos em títulos de es
tradas de fer1•o ou qunesquer outr<1s cmpre· 
prezas s~_ia o:Jerado com 30 francos ,.an
nuaes.» 

0 SR. BARB0SA LIMA-V. Ex. estú me pa· 
recendo l'adical, o que Ira. de l'lla.ís 1</trcr.. 

0 S:n. ANIMO JJI~ Ammlf-Pais si O ~')U, O 
men radica,lismo é o dos nw .. is ant•wir.a<1os 
chefes rJa escohL conservadOJ'•L e mais ainda., 
dos mais criteriosos o competentes financeiros 
Jo {Jair.. Em tão IJoa companhia aproz-me S'. ~r 
rad1cal. 

«Concordo na tua sourc a renda tlas apJlí
ces, revogarlo o nrt. 37 d" lei . (!e 15 de 
novembro de 1827; n;uibs E~taàos a co
bl'<trn e o aviso de ~:3 de julilo rlc UH3, 
n. 78\l, j<i. deu exemplo de restricç·õ;s a e~t•• 
dispo~içãm'. 

Espírito ue ponderaçíb e tle ei]Uilibrio, 
collocado a igual distancia dos extremos 
tlo radicalismo JiheJ\tl e t1o radicalbmo con· 
::ervador, competente cümo os quo maís o 
to[·arn na g-estão d(ls altos n~gocios do 
Est.a· lo, o sr': Vtsconde do Rio BJ·a.nco pen
s ' v<\ da mesma forma.. 

Seguindo a opini<io dominante no Conselho 
de Estado, elle lembrava <<que as apolices jã. 
tinham Siiio reritt:',s, porque a ga.r·~ntia ou 
privilegio (]a amortizaç:ão que a lei lbes 
dava ele facto tinh:t sido extincto», e 
respondendo ao argumento dos qne aUegam 
que, tributando os juros dos mesmos títulos, 
o E~tado prég<< a lei do enlate, viola a fé dcs 
contractos, offende dil'eitos adquiridos e ga
rantitlus, accreseentava em luminoso pa
recer: 

«Não h a quebra. tle bca fé, nGm o1I'eusa 
a direit·•s adquiridos. O E~ta<lo não se 
ol.n·igou siuão a. pag;u• um ccL•to jul'o c a 
amortizar a~ apolices pelo preço corrente no 
merc.\do ou pelo seu valol' nominal, me-
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r]i:l.!l[P. ~01-t.r• iO (jll:tl1dn r.,; f :ts (' ~ i,ivr•ff!rn ~0 
par». 

Per:•) toda. a a.tten•;ã.o ci:L Cnmn.ra. p;n•:t (1.'; 
paluvr.,s com quc o O$píl'ilo Incido c provi . 
donte d~ g_ra.nde br;lzi!oiro fui mina a. pseu cb1. 
'NJOl:tça.n a fó llos contt·actos», o a.r r•umcnto 
m:lis sedi ~'o e supposto o ma.is valio.-;o dos 
e1ue susten tam :L isenção das apoli ces ••. 

0 Stt , BARBOH LI:I!A-Està me:,mo .Í'\C()!dno. 
Ch r>g 1. :t causar-me <Lrrepios. 

o Se~ . A N I ZIO I>E :\ l !lt i.;H- ••• am rmando·>Ó 
qne se tm.t,a cln uma c::wsu ln. cnnt.r~.ctual 
expre~sa.. 

. O·Srt . R_oDOLl'IIO ARllEU-bso com relação 
a con ver.,u). 

O St~. B.ARnos,\ Lnt ,\-Obl'igou·!:H> ü pagar 
um certO Juro . 

0 SP • • AXIZIO TIE Amna:-Obrígou-se O Es· 
t~clo a Ila;;at· um Cfll't.l juro, •! certo. Mas 
nos- o:; que cambatellJCS a imrnunic.btlc dns 
t.i tu los ~la di vid<t publica a qnnl~ twr o nus 
itscal, n t.,s-os que comlHl.temo:; u. sua isençito 
o o~ quereHlOs. t ribu tar, nii.o pretenolc:nos 
que 1l Est~vlo t.let ~c de paga,· aos ~cus possui
úc>res a. qnota tle itlte t·t ~s;;e a que se obrigou: 
o que queremos sómentcl é que o ca;pitaiista. 
pn.gu~ o 1 1~ pos~o ~ que ~stiver sujeito como 
ct•la•lao, po•s nao h;\ con~•·ler<1 ção 1le ottlcm 
jUl'idica., pol'tic,,, moral ou cconomica qu.: 
raça com que o ~~etentor lle um titulo de 
divtdo. Jo Eslarlo deixe de ser um ci·ladão 
como outro qnalquc!', e como t al com o dovcr 
clmmum, com a obrig:>.c;.lo elem, ~ntar tle con
correr, como t•Jtlos os mais, pat>ll. as despozt1S 
publicas na llroporção do.s sous h a vere.;;. 
(.{J)Oiados. ) . 

O que o gstado Quer quando tr ibuta a renda. 
~~roven ien te do capita l emprega!lo em apol!cc~ 
e ~ócnente qu~ o intli vid uo que a püssue 
contribu.1 t_<.ttnb~m 1:0111 a SU\ quota parte 
pttr;\ a ;-attsf"aç:w elos encargo.-; nacionaas. 
p:n~t o custeio das d"spe;za.s 1lestinadas á 
ma.nutcnç:io d<k seguranQIL e gnmntí a. desse 
proprin i1.11li vi duo. (.'lpo iado~ . ) Não ~e o su.it~it:t 
1\ um I'E'gtmen de excepção ; ao contrario, se 
o collocil. sob o regimcn commum cta. igua l· 
dadc do todos peran!c a l ei -da t axação . 
Polde-sc-lhe. om tacs condições. o que 3e pe·le 
a t odos os contl' ibuintes: que e\1e leve no 
Tltesouro a quota. de ntlmerado propo!'cional 
aos seus h a veres, aos seus lucros, pa.t•:t occor
l'~r ús.neces$íc1a.des .que a .01·ganizaçiio poli· 
t t,·a . .JUdJCI:.'Il , uumnnstrat1 va e policial elo 
Estado r~clama, e tla qt1al elle estti. auferindo, 
corno os demais cidatl;ios, todt.s as incal
C':Jlnyeis vanla.g••ns, ns garantia~ impre!!cin
dtVC1S ao seu oom-esta1', ti sna. proprie.dade :\ 
sn:\ vida, il. sun Jwnrn, á sua. lilierdatle' a 
totlcs o~ seus direitos. (!lp liados.J ' 

A~situ-o impnsto não 6 umn ~''''lac. ,ã.o eles· 
l.c . .r. for,;.:ub c l.! iHf:u•ç:tda do j ut•o cl;t à.police, 
e u ma quota pa r to da ron•l:l do c<>tltt•ibuinte 
Sim ! que o cat·acter evclltu:Ll do Jmssuido~ 
de um titUlo .da ~1víúa publi~a n~o pódo 
arcnull11r o tlc ccúad:w para os efl'l\itoB da tt·i
huLaç;io. e corno tal o elo cnntrihninto p:tra. ns 
•lespczll8 naccouacs. A •ttw.lida le de ctdarlão 
de !!?ntribtlint.c, pre~xi,te a elo possuiúor ,,; 
npohcc, :~ rlrJ cro([Ol.' elo E~laclll. prima. sohro 
ella.. 

O Sn.. R···nor,rHo ABnRu - RcCl\he por uma. 
pal'le e nn trega. pela out1·a. 

O R1t. ANJZio 1.>1~ ABREU- Cc•P.io, Sr . Prc
~identu!..iá.. Ler· bem demonstr;\uo qu0 o ím· 
posto uao e um;:t. reJuct;"l O d os ju1•os do pos
SUidor da apil!Jce, ml).s UJna. quota parte da. 
ronda \lO contriliuinte . 

O Srt. FI',AXCI~co VErGA - E' um eu~lu~-
mismo. :o 

O ~n. BAR J305A Lnn- De onde prov~m :1 
renda ~ Q:tal -~ a renola de um possuidor t.le 
:tpolícc de 5"/, SÍllÜO o juro ? 

O SR.. AI\'"IZ!O DE ,\uR.Eu-Sr. Pt·esitlente 
o principio gnra l, dizem todos os economis~ 
tns, c que o im posto e urna divida. social a. 
llUO todo cidadão é obrig•1do para com o Es· 
ta, lo, na proporçiio de suaf; fnculdad• ~s cor1sta
ladas ou presumida:~. D'alti-conclue·se logi
cameute que nenhum cidadão c nenhuma 
renda podem ss s ubtrahir a este ele ver do in
teresse g-e ra!. Assim, Sr . Presidente, si o 
Est;v!o é devedor tio juro, ~ credor do im
po~to . Des,le que elle . p:lgue integralment.e 
os Juros, a. que se obrtgou, tem cumprido o 
seu dove1•, mas o que eu nõ.o posso compre. 
hendt:r é que, por isso mesmo, julgue-se o 
p;J~SUt\lOr th apolice, que tamhem é contr i
bUinte, que tambem é cidadão, isento <.lo 
cllmprir o dever , não menos imperioso, que 
tem pnv. com o E5ln.do-isto é, de concorrer 
co_m a sua quota parte pu.ra as despezas pu
liltc.1s . 

Nilo hn. cc~mo fugir à e videncia. - os CI'C· 
olores do Est\ldo como quaesrtuer ou t t·os cirla
d~os sii.o obrir:ndos n. contribuir var(l. o cus
teiO dos servc~os geraes que a todos interessa 
- e beneficia - c a posse de um titu ln ele 
à ivi d<t puhliCI1 não anulh. o direito que tem 
o Es !a•l•J ue. exigir o cumprimento !lesse de
ver, nem displmS;t o cida(lii.o brazileí ro da. 
necessidade e dn. obC"iga.çlio de süisfàZ")l o. 

O princi;>io g~ral,dominantc em quasi todas 
as na~ües-é que det\nte da Í"ualdade do im· 
posto o possuidor d:t apolice "nlo dew~ ficai' 
em melltot·es cotlàiçõcs que oa demais con
t!'lh~ ;,Jtcs,desde que como estes r eceb) n. ga.· 
t'antta e a protecçito do Estado. · 

O SR. · H." unos,\. LmA.-Subordinaclo este 
pt•incipío geral ás disposições contractuaes 
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exis tentes :1. respeit.o de ca•b cla~~c de con- c/,uln, .l. .i:.io ·lc A.hr·'l•, J:•u[.o~o. .l.i mrt c: 
t riiJu iute. ;..:,,,·;,··1.-11" ' ~,, ,. rr:n..) 

O Sr • • AXIZIO DE All i ~Eu-A~ di~posk;•jes O ~" ·. A.:'\lZ in IH'! ABI~ I-:f/- N;i<) c •• nlH~r;o, 
contractuaes-levanto :1. phraso. Jó. , [,~ruon - SI'. P!·e~H.leu te, p:tiz w:li~ sevc!'o o I!l:d~ c~
strei em começo que, no pouto iltl vi>t:t legal. empulll>O 11::t. sati~faç-;io dus sc us eorn p:·omiss"~ 
nií.o se jnstitica <\ isenç:·,.o tio juro das :~ ;lolit·cs. e no J'es;,eito .-~ fé •lo~ ~~ms "ont.:·acto~, ti o 
A lei de i:-<:?7 não ved:t ao Guwwno tri bu- que a l ng-btet'I':I; 11 0 •·mtantu <~ ! >: cou1u 
tal-as. ell:l procc:!c em t•cJ ~<~ão a e.-te illl[lt.Jsto. 

Esta. lei cont.inlHL stimcnte n cJansnln .!e E.' . IJhtd !>lOllu , 0 Colilln f} li·~ o dizn:u. 
qu \ 03 títulos d :l divida publica fica.1•a m As renr!as IJUC se l•:li;alll ao;; ~e1 1s po!;~<:i 
isl:ln_tos do irnp'l.;to tl r. hct·n.nç"s e l e;~;:uJo;; c • lor·ú~ por intenne:l i() do p ropt'io Est:Hln <>u 
uahJ, poJ• motivos rlc mE\m conven iencía, de se11S rcpre~cn tarw ·.~-j Ul'o.>, vénc il!lP.ntM, 
dando-se-lhe Ut11a. ()lastõcid:vl.'• d•• in ler·pJ•of a- pé:l"ile~. n~.() ca1·ecem pot· \' i:'t r;, , t'l'.!f!':t d ·~ 
çiio que ello. não CO!npor!.:tva-ch •~gon·><• ú. cl:ua. r -~c ; silo sulnnetti•Lt~. di;~, n primeil'•l, 110 
conclusão •le que ns apollces fi <:a v;tm imrnu- act." 1~0 pnga1n~nto a urna rlcd ttc<;ilo c;n.lt:u
nes a. q uae,;qn ct> ontt ~ 11sc:~es. M:ts <>.~ ta si - Lula.. se-' undo a t:ox:L le.:;al •lo impClsto. 
tunção privileg i:uh 1h1s t.itulos r.la dil· i,J;t nn· JÇ o desconto dii'üCt o , ilnmcdinto , sem rlc. 
IJ!icn. cessou por com)Jll!to, m'l.xime •leJ), ,is lon;...-::s c ~em subtcrl'u;.dn~ . O <<H:tuco .la In
que a. lei n. 1. 5 (17, d~ 1867. gravou-:1s túm o ~l:ll C I'l':l , o:;crevc o se~I I I Hlo , c os 1'\~t.o.l:e l<'.· 
imposto tle lleran~·as e l c·gado~. re~ogando a eímentos ci:cunr:.;:Ltln.-; do >N 'V ic;o do,; •·rn
clau1;uh unicn. em que, per vi;\ do in•luc<}'io, pre~l imos coloniaes c ~~ l .r ·ange 'ros d~úiiZ(' ! II 
assentava o seu pretendido direiloue nãu ~er o illl fl\•.;tu 1\.. itlcrm1·'·'"· ''' ' uus _ju~·:~:; rpw p.•;.:a. 111 
tribut~da. o Cl'r:llitam a irnt•· il't:trh-Í:l a f:l·:,·r <!<• 'l' IH•'i•.'Um 

T_udo is5o jü. eu disse, mas é :<n·~ •lSO que o iade%. • 
rep1 t:1. 'Ncst:~s concli r;lí"~ · tn,Ja a pl~:·:~scn lug i :t nlli-

Dem!lis, Sr . Presidente, a. isPn,_-ã.o quo se <:ial nii\1 impcúu que se tt·at•: ro.:oitiv:une utr. 
reclama para ns apo!ice:s impol't-a em Je!'O· •lc mn vcn h r!ci:·o i mp()sto sol.•I·c <1. r enda •las 
gaçií.o de principit) geral P. d crogn~:lí~s ri e apoli(!<)S. Nunea S•J pr·:tonc\eu, nr, omtanio, 
principies gcraes nrro se inferem, n:i..; se ll·~ - qne. a,sim proccdemlo, a lngl:ltenn i:J.i tu.:-~c it 
duze m, nã o se presumem: ell:>s ~ü.o cl:J.ras, lú üo.> conl.t·;\dç:; ou viúla~sc o tlir<:it•> dos 
expressas, terminantes ou n<to ex is tem. A s::us cretlvrcs. 
isen\'ão, alguem j iL disse, importa ta mbem Tod:t :t sua historin tino.necí ra altes~:1. i ~ u:tl· 
em um _privilegio, ~ 0~1 ma teria. de pl'i v ilugio . n!entc IJHC C> h mcdid~, •lu~ rep,n;.st c ssc n· 
toda a mterpreta.çao e restricta. e em caso de cl;J.Imente sobre o :pr mclp!O elementar tht 
du vida-é contra o privilegio. igua!darle de todas :~s r enda;; yerante o li ~co, 

o SR . BARBOSA LDIA à à um ar)a::te n:lo prt>j ud icou em ponto n.lgum a. . sol id"7. .- • no credtto bntao;Hco, nem tlo~ol'garllzon on 
_o SR. Im:-~Ev_ MACHADO-I\' que na. opcr<1.- cnC!·aqu<:c·~n o mercado lll'S seus v:doi·es. Os 

çao do. e mpres t.1mo. o caso não estil ern rece- con:;o liua<los não :kix:'l'Um do snbh·, õ\ttin-
bet· o JUro, esta. em cmprest..1.r o dinheiro. gindo as mais alta;; cot:tçõns . 

O Sr.. ANrzro DE ABREU- Não tem ra.zão de O mrsmo aconteeo . em tt:tlüs m paiza~ _<JHo 
ser, pois, a. in~btcn~ía. do honr:ttl.p Deput::.tlo nd~J:)tn~':\m o ~y"t~,~n. ~~;~le7. . l :ol' ~lu<; ra7."'' o 
por ~ercambufO; nao ha u ma so dispo;; i<;ão •ru- _ parece ta.o s .. nplc,~ cr:n .J.t(;t.>:·s on·l<• ~ 
de let ex:_pr€ssa , dentro ou fór.t da de !!':?i noç<LO d9 <il reito e a ~mcné: Ia das ll r~::u: ,:as ,;c 
que crcou a nossa di7idn publh~a.. quo auto- Ml1am tao desenvolvll las , ~·:_::!:1 entro ,:o~ .'~on
rize a. is~nçã.o do juro d<lS apolic<ls c a Ycr- ~rder:adt! co1no um. a.cw t:w co~trar1• 1 a ho
dadeira si iuação dest,ts em 1ilce uo' nosso r e- nestHhLil : como no 1ntc:ws::c pu!Jitc•l ?,> 
giJ!le_t:; tt:ibutaric:> j á mostrei qual er·a co:n a T<ll é a. pargunta fJl hi o ce!eiJl'c <'t:•·•nomi~ta, 
opmtao 1nsuspelt<\ dos nosso:;; homens emi- ti11. aos obstinados que om Fr:tH<.Z se oppoem ;i. 
nentes. crea('fto dc~te imposto, to.! :~ intcrrogaç-ii.o qnc 

O Sa . n,uu-:03,\ LDIA- 'Não me apoio n :o lei taiobcm dirigimos aos que entre m\,; ,~ im
de 1 ~27,e o facto de ser o Esta\to qnem entro. pugnam. 
no contra.cto, não taz com que elle deixe rle Si do. Inglaterra po.s::a l'mos a outras pniz~s , 
ser uma das partes existente~ e e~t'\r sujeito vemos em quasi todos o imposto attinglnt!n 
ás leis especiaes do c:J.so. os ti tulo3 da <li vi•h:. publie;1 . 

o SR. A_Ntz1o I:>E Arm.Eu- Si ú dcvedot· para Ka Ita lht, upez:\r dr. opposi("-"io quo lho fez 
pagar os Juros,\: credo•· pal'a cobr:lr 0 irn- o grande 1inaa<!<·ir·o Sei la, nós o veno o:> afio
posto. pt;tdo p1•i meiro vetas leis de l 1 Jo julho de 

l :'>G-1 e dl.l 25 de <tgo.i to tlo 1870, <l por u lti mo 
. O SR. IRr;o;Eu MAcn,\T>o-Na operaçii.o, c!le pela lei 0Ci>retb,,;e 2~ d.e.juE1o tle 1:3i7,Lcnuo 
e devedor. ( Ap;trte< entre ns SJ'.~ • .I,-i<l<!u Mt<· <l SU:\ taxa subh\o até J:{ t U ~ó ! 
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A PI'IIS~ ia o cst.'l.bcl.,ceu JH:h ll\i clc l <C. I ••!l'ha.ilt ,v , ao~ t• •rlodorr.s ,f., nrossos ti.tulos o 
o m;~nlinu c:om n cnr·ac:tet• orlio.w cio iiiiJ ll ''~lnlp''i!'l" H·n!n • J •I •·~ral "" s~lh; int~rn1-;~cs. E:;le 
lH'Og"l'e~sivo. Hão ob;ta.nle a.s t·estric•/•e~ eom 1..-•ll: t•.• a" cp1nl ~•· r•<·itn qtUl$i sem pro reportar· 
que o acceitlwa. Hismark para grango:u·o.s 8 •, u o a.t·t. ll~ l oi a IPi do IJ·· vindimi: rl'io, a.nno 
sympalhias do cia.pitalismo. Vi, lei •.'Rt •r:cia.l, •liet.ad:J. pola urg rmch de 

Na Austría, na Holfanda, ellc existe nas con<liG(í~s e9peciulis~imo.l', dtJ~tinu<li\ a reger 
lnesmns coud içõos de scverirl:l.do o a.b:;olut.a um caso rJc crnprc.;;tirno esj•ecio.l, jc'L tlmlo, ju 
intlitrerença. pelos pretendidos rlircit.os dos extincto c quo 1i;: fiJrma lligunriJ. pi11le ser e!· 
possu idor.:s de apo!ices. Assim D:L IIe~p:~nha. tendida. e applica.da aos emprcs\ímos poste
assim na Suissa., onde coexistem o imposto riores. 
:lObre a renda e o capital. Quer o economista que venho de citar, 

A Fr-a.nÇJ. é tle todas a.s granrlcs na.ções a. ·quer Cohen, elucidam mag istralmente a qnes
rrne n.inda. não o poude a.clim:o r , ma.~ a quest:"io tão, da. qu;ll o a1leanta.do tla hora. e a !a~l ig:t 
do imposto sobr·e os titulc·s da d ivida. public.:L que já so apossou do espírito da camara. me 
está ci_rcum~cripta. nesse paiz, ao tcr·reno do inh ihem UC) tra tar. 
opportntlismo, pn.ra usar rln. phrase con~a.- Mas c\:\ r·igidez rlo escrupulo com que a pro-
g~ada.. priu f'ranr;;~. zela est;,. lei, que a.tt! )loje tem 

Em the3e, em princir>io, om thaoria, n[o servido de CJbstaoulo à taxaçã.o dos titulas da. 
ha. quem o tloixe do sust~nt'lt'. Vraye o diz di vida. do Estado, esta no facto da. lei pos
clarameute, estudando os impost')S l'mncc;ns: terior r:lc 1850 gravar com o imposto de trans-

«!sentando a renda proveniente de títulos missão os titulosdesse <ltercoconsolirla.do» rzue 
do Estado do imposto territorJal, o logisladot• ella r1uize,.a expressamente garantir e de SC!· 
nii.o quiz subtrahir es~!l remia. ao principio rem envolvidos, pela. lei de~ tle junl10 de 
cons!Huciono.l , segnndo o qual as contri- l8i2, no impos to mohiliario, a.s n.polices das 
buições e encargos pul>lícos éevem rec:1hír d ividas proviocíacs e municipaes. 
proporcionalmente sobre todos os proprie- Tudo, porêm, presagia para l>revn a ces
tarios, na razão de seus l1averes, fortuna e sação elo privile~?io dos títulos d:~ dívida pu
a.ptiúão; não quiz collocar ess:~ renda mru blica franc:~za, dado o ascendente continuo, a 
do tlíreíto commum em Nlaçiio a.o imposto. maré montante do socialismo. Mas nem é 

Não é menos certo, uão só uo sentido equi~ preciso r ecorrer á autoridade dos doutrina
tativo, como no legal e constituciona~, que a rios extremados para mostr.lr o acerto de 
renda p rov~niente de títulos do EstAdo não n o;sas previsões. 
póde fica1' isenta. de um imposto que affecte Gambat ta, o organizador da Republica, fez 
indistinctamente, n::~. mesma proporçã.o, amentk hoaorabk sem receio de ser acoimado 
todas a.s rendas moveis, e accrescenta que de iocohereucia e de apostasia.. Como Robert 
«invocv.r em seu favor uma isenção, seria Peel. que de adversa.rio intransigente con
ha ratear os princípios que invariavelmente verteu-se em partidario de·sa medil\a, 1\\
procla.mam a igualdade perante o imposto.~ zendo-a at!optar em 18 i3, GambHta q ue em 

Ta. i é a questão melindrosa, conclue, que 1871 sustentava que era um calote tributar 
estahelecemos, sem rJsoL ver, questão que o Estado os títulos da sua di vid<\, em 1876, 
deixou set· de _direito pa.ra. tra.usrorma r-se coro a re~pons·.tbilida.de de rever o orçamento, 
em uma siml>les questão de «opportunidade.~ fruncamente propoz que se o.~ gravasse. 

O a.dvento legislativo dessa con~uista. sei- Ei@, Sr. Presidente, qual é a. situação do 
entilica- o imposto geral sobre a. renda.-ue imposto sobre a renda. das apolices em França, 
oue é uma. simples modaliJa.dn - o gravame unica. das g randes nacues que ainda não o in
do.; títulos da. divida publica, tem sido embara- trouuziu no seu r egimen tributa.rio. Entre 
ç.'\do em França.pela.obstiD<Ição e intronsigen- nós, jit. demonstrei com a opinião de ablfi· 
cia (l,,s preeccu pações politit-as que dividem o zallos fina nceiros o nenhum valor das ob
paiz em campos combatentes, cegos e irre~on- jecções com que se pretende m;~ntel' o privi
cilia.vei~, diz Chailly, ou pela. c!Hflculolade de 17gio da. is~n_çio das ren(la.s provenientes de 
implantat• reformas liberaes~ segundo B~au· tttulos da. dtVlda. publica ... 
lieu, entra povos entregues a. continuas ms- A Cama.ra me permtttlra que o.ccrescente 
ta.bilido.des e aos vaivoos do espirito r evolucio· á.s altas autoridD.des já clta.da.s, novas, nã.o 
nnrlo . menos valiosas . 

Quantó a.o problema. da taxação das r endas 1 Em 1878 ascendi<lm os lioeraes ao poder. 
do gsto,do em particular , alem dos motivos I A sit uação do The5ouro era. das mais pre
acima. apontados, os francezes o tecm retar· car ias . 
d;tdo e complic8.'io por um longo habito e _A sol ução unica á;; di~culda.des da crise 
uma sorte tle supersttçã.o. · I sa.o os decretos de 15 abrll do mesmo anno 

A renda. é a. arca. sn.nta. em que nii.o é per- emittindo 60 mil contos de papel moeda e 
mil tido t ()C(lr. Um texto de lei, parece, ga.- contrahindo um emprestimo interno de igual 
rantiu no presente o no futuro, cscr.we , quantia, em apolices de 5 "I•· Pois bem . 
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Rounr,-sP- n. Cnma.1·a no anno ~guin l0 P
sem tcmc1· n alarma . o pani<:o, :t duprcs•ii<• <lo 
cretllto puWco, to1 lo~ c.-;tes :u·gumcntos-cs
pantalhos com qu~ o; tlefensor·es 1la immuni
da.•le das a.pn!iccs a. sust~nta.m, o relator do 
Orçamen-to da R~coí ta u Sr. Buarqne <le Ma
cedo pl'opÕJ e defende com pertín:1 cía c vir,tor 
a necessidade, a j ustiça. o a. legitimidade do 
ímposlo sobre a t' r:n<la. das mesma~. Nest~ 
mnsmo anno o Mini:;tro ·la FaY.enda , o Sr. 
AITilllSI) Cels·•. nomêia a c11lebr·c cornmis.~ii· • 
enc.ureg<lJ ia rlc indica1· fl'Ia<'s os meios, alúm 
ria. restricta economia, 'n<'ce:-s:l!·ios M re~ta.
belecimonto do equíl ibr·io orc;amenta.río , e 
f'l)rrnula e subrn•·.ttc ao sc;u e~t,uu o c <.lecí~:i.•-, 
<J seguinte quesito: 

((Ui! "' r: tJ •Í I.:l.l•>: ,:., IH'f• (jll(llll lr•s l'l}t,;ollf' JJJ,•:" II
tri 1111eJn d ii'<Y·t-'l mentr~ ]):ora :~ugmentn ola. r-i
q um.a rlo 1-:~tadll , c estiirJ ~llj <!itos a. t,.,d(>M o-;; 
azares da f•H'tuna. Nãu ','cjn, pois, r :t?.iio 
para r1ue o:; fJ uc ter1m a sua l'ort una emprr!
gada cm iitulos da dív ida interna l'unclarla 
de xem de pagar imposto so\!r!l o !';eu renrlí
meuto. )> 

Em 1883, quatro annosr.lepoís, a c ,;mmis;:fio 
nomea<!:t pl!lO Sr. L·tfuyet.e pa1•a. estu·l:tl' e 
propor a mel!Jo~ d :ser i mi nação rla:l r endas rl<l 
CcntJ'O, ci:.IS Províncias e Município~ . r:Bta 
C'ornm!~:;ão em rp1c wrnl!in:wam-se c contr·a
ba.lançn.V>~ Ill-sü o Ji!;cr-ali,;mo Jn Sr. Dc~nta~. o 
con:;cr vatorisruo elo Sr. C:ordo.so de :\ len~zes 
I! a compeí.encia. el!pe<:ial do St•. Honorio Ri 

(( Si ~11ria proveii.o.;a e acert.Lria uma con- l;eiro. i ncapn,port anto. rh fazer ol;ra. •le de· 
t1·ibuiçfio solwo ;t r.:ntla, I'Xr:l uido;; o;; lit ul"s Jn(Ji idot·es e rad icae:;, lembrava a« crc~ç:ío do 
t:le t.lidd:t inl~rna fu ~~tla<la . qu•~ pela il'ida. ~u:L imposl.'> ;;ubl'e a renda arli,• .<la;· ,loirz>Qmc lo~:·~ 
crP.<l<;:i.o.p:tt·.~c:am isen tos t l·~ qua.!qucr impo- do Cjtle a ln~t!atena. tira uma. •las s11a,, n.nis 
J3 içilo . » avultadas verb::tS de rcct~ ita )) c pt•opunh:l o do 

2 •/., wb1·e os diviLlendo.s ou rembs dos ti· 
A mrdo1'ia da Commissiío opinou fra nca- tulos publicos. 

m ente pe!:L taxr-.çüo do juros da~ apolice;; . V uiu a Republicn. e o primdro Mini:>tro ela 
Na impn,-;sibili tl:ule de ler á Camara tcdcs Fazeutln. do novo rcgimen no seu sobariJo 

os paracer<~S que.rlisco!'rlantlo •lo;; escmpnlos e relatorio. em paginas mal{islJ~ tcs, de argu
da. opinião do ministro, pronunciaram-se pela mentação CP.rrad.t e Joglca, massíç.• s <1e !lrtr
tribntn.ç~.o dr.. r>Bnda. dos títulos puhlicos, limi- dição, prorf>e e sustenta em hce da lei, tios 
ta r-me-hei :t tlar-lhe conhecimento dnr1ucl!e princípios e do exemplo do> povos mnis cultos 
em que, ma pareco, ncharn-se mais c iam., a ta.xa.r;ão tios juros das a.polices, nas ccn!li· 
completa e uitlda_ment!' co~su lJ~t.anci ados _9s ções em Qlle o quet\!mos. 
mottvos dn. nao l$CnÇa~. E o do Sr. Joao Em 1891, o relator da. rec<lit..'\, nosso emi-
AJiunso de Ca.rvalho e d1z: ncntc collega, Dr. Augus to Montenegro, re -

.orPenso que hoje 0 imposto sobre a. renda., conhecendo de ur:o lad? a impossibilídarJ_e de 
re-vogado como foi pelo art. 20 da lei n. 1 .307, 

1 

augmentar-se m~us. os m~posto~ arluane1 ros, 
de 2(; de setembro de 18ti7, 0 art. 3i da lei e do outro a n·1cesstdado ~~~~pertos~ tleenco_n
de 15 dG novembro de 182.7, l.leYe recallir tra.t: 1.1o~us fontes de rccetta par,<. termo,_ o 
tambem sol íl'c a r en•la do.> t itulos <ia divitla cq~ rl!brJo or~amentar10, _propuuba .a crençao 
iutet•na. f ,mdtHia; pot· isso que o;; seus possu i- do ~m~osto.glo~;tl deduzr:.lo ~o _conJu.,nc~o de 
dores cão podem se eximir da. obrigação de tod.1s as_ rc.uda, 11? . cont.llbntnt~, fi.,u t.tntlo 
conrorrer com a sua quota para as urgencias entre e~ta, ad ?s .) UlOS dus. a.~~hces . . ; . . 
do Estado. em que estiio em;n·e,zado.> seus A ~nes~~ tdea, como ~tm,>:;s. Dcpu t.odo, 
Clpitaes, sollre tU< lo qunn lo t:e: Je residem, neste ,m ,];mo a!mo, e. n~ Sc,.,UI?t J, como 
como acontece na Inglater-ra.. O imposto J,ão relatm d~. Recen.~, ptopo~" c . su~t~ut:-. em 
é propriamente 1:\nçado sobre aquellrB ti- c!ocumcnt,ldo _p,,recer o _nos,o rllu,trarlo col-
tulos, ma;; sim sobre os rr:spectivos rendi· leg~, Dr. Fcli~~~llo Fr~t rc. . .• . 
mento; . os c<1pitaes empregados em lituios 1 Fma~mente, _~r. Prcs1dc_nte, _o M.mt.,tro da 
ji~ gozam de su!ficientes garan tias -parn. que Fazenda. d~ 18!l:.J, Dr. Rodr1gue:,; Ahe~ . com a 
snus possuidor:.s possam reclama e mais esta; a~t.t a u t~rtdade que l illl advem tla co~_p<l ten
e demais, esti1 no interesse 1lelle:; coutribuir c1a, dJ e.crupulo e do ex~cto, conheci mento 
pnJ'i1 :t sustcntacão do credi to elo Es tado. a q~e ~o~~,e ~ com .~_ue .~bo~<l.L a~ ques~õcs 
qu e es tão confiados seus cnpi:aes, por isso ecou~r:m~a- ~}lnanceLus, depois do ,ü!ud~r ao 
qu <l esse cl'edito redundo. todo em beneficio e :V,<lot_ do~ ~ r ~um~ntos com q~rc,~o c! >mb.lte o 
vantagem dos _pt•opl'ios ti tu los, que valem tmpo~to . • ~bte o Jtlro rla.s ~:~pollcc, , dtz ern seu 
tanto mais quanto mais elle sóbe c Ee con- RelatorJO · 
solida. « Todas e;;:tas l'azões, porém , cedem clomto 

Os que tetJm S·~us C..'l fJitaes empregados em de outra. da maior relcvancia.. qual a llCcr-s
predios urbanos ou rnstico8,acções de bancos, sitl ade de dispor o er-ario nacional dos t•ecur<os 
ou de companlü«s. estabelecimentos commer- indi ~pemaveis á. s . ...tisr.1çiio de seus compro· 
ciaes ou industriaes, ~ão obrigados ~o paga- mi~sos »,e prorunb [l que se as tl'ihutasso 
mento de outros imiJ: stos, ao mesm() t empo com a taxa de 2 •;,. 
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· Creio, Sr. Presidente, ter demonstra.do que 
em face da nossa lei escripta. dos princípios 
economicos, do exemplo ele outros paizes, 
da legislação comparada e da op.iniã.o ele 
muitos dos nossos mais competentes esta
distas a necessidade, a justiça, a legitimi
da.de e a conveniencia do imposto sobre as 
apolices encontram càbal justificativa. 

Em que peze ao meu nobre amigo, relator 
da receita , a opportunidade deste imposto é 
chegada ou se ainda não é este o momento 
de o adaptarmos-então este jámais appa
recerá. 

Colloquemos a questão no seu verdadeiro 
terreno, cli7; E. Cohen. Que ó direito do 
Estado, para tributar os títulos da r enda pu
blica seja mais ou men:os contestavel não é 
realmente; de que se truta. Trata-se, sim, 
de saber se é justo que a massa; tão nume
rosa e tão rica dos· · possuidores de apolices 
gor.e do pl'ivilegio exorbitante de não con
tt'ibuir com qualquer dos impostos que pezam 
sobre todos os cidadãos para occorrer ás ne
cJssidad.es da causa publica. 

Todos os ricos ociosos teriam apenas que 
empregar a sua fortuna em rendns do E::;
ta,lo pam eximir-se de toda contribuição e 
co!locar-s.e fóra da lei commum. Nada seria 
mais contrario ao principio da igualdade e 
da justiça que é a base mesma de todo bom 
regimen fisca l. E' nesta idea de equitativa 
repartição que a questão essencialmente re
side. 

Quando o imposto attinge o co1ijuncto das 
rendas, é r <J Zoavel que elle poupe systemati
camente os detentores da renda niais segma 
e garantida ~ · 

Póde haver duvida sobr,; o ponto de saber 
si se deve e si se póde taxar directamente os 
títulos de fundos do Estado com um imposto 
que diminue o seu juro; duvida, porém, não 
ha quanto ao direito que tem o Estado de 
ex igit· do possuidor de renda, como de todo 
fiUalquer cidadão, uma quota para o custeio 
das despezas sociaes sobre seus randimentos 
r1ue são umn, fracção da riqueza nacional. >J 

Sr. Presidente, em todos os tempos o im
posto levantou protestos e foi recebido com 
repugnancia o odiosidade pelas classes desfa
vot•ecidas e a exploraçlio com esta instinctiva 
reacção contra as exigencias do tlsco, sempre 
mal comprehenrl.idas, sempre mal iuterpre
t:vlas, foi a arm t predilecta e terri vel dos 
f'oment11dores da desordem, dos demolidores 
da paz pu blic't. (Apoiados.) • 

Com mais facilidade o povo paga o imposto 
ele sangue, toma das armas em det'eza da 
Patria nos campos de batalba, do que se sub
motte ao pngamento do quo é reclamado 
pelo Estado aos seus minguados recursos para 
o custeio dos serviços publioos e satisfaçiio 
das ll(lcessidades oppressivas das gre.J1C\f~ 

C~mnr(l. Y, V!. 

crises gerados por causas que P.scapam á sua 
percepção immecliata. (Apoiados.) 

Si alguma causa, porém, existe que po;:sa 
attenuar a . repugnancia ' do p~vo ante a 
exigeocia dé novos sacrificios nos dias agros 
da necessidade; nos momentos agudos dos 
apuros extremos e das exigen...cias inadiaveis 
das nações, quando, para sa1var o ·seu cre
dito,a· sua honra e os seus destinos ellas te em 
de recorrer ao .imposto, esta alguma caUsa 
-deve ser a justiç:t e aequidad.e presidindo ao 
lançamento do onils que de t odos se exige em 
bem da caust commum, (apoiados)- justiça
que S3 traduz no concurso de todos, .sem dis
tincção de classes-com a sua quota parte de 
numeraria, equidade que se traduz n~t pro
porcionalidade desta quota parte aos haveres 
de cada um, · 

Ora eu não preciso dizer-vos. que estamos 
a braços com a mais temerosn. das crises, que 
estamos em caso de extrema angustia para a 
honra naci0nnl, que não temos uma situação 
a resolver, mas uma nacionalidade a salvar 
e eu não sei e eu n5,o posso comprehender 
porque quando todos, em nome da salvação 
do credito jmblico,são atti.ngidos pelo imposto, 
são gravados com mais onerosos tributos, só 
os detentores da renda das apolices escapam 
ao sacrificio geral, conser"vam uma !lituação 
previlegiada, fic.am isentos, como desnacio
Jisados ou estrangeiros, de concorrer com a 
sua quota de sacrificios! (Apoiados.) 

Semelhante isenção odiosa, injustificavel e 
repugnante á índole e ás necessidades do 
nosso r egimen, precisa desapparecer. Só assim 
poder-:;e-ha justificar o acccrescimo de grava
mes que vae se exigir do povo. 

Não! advogados da isenção! Não ha so
phismas engenhows com que possaes justifi
car neste paiz o regimen da isenção tributa
ria para uin grupo de privilegiados; não 
podeis tomar dentre a grande massa de con
trihuintes justamente os que teem redd.itos 
mais avultados e seguros, os que mais lu
cram com as garantias e a protecção do Es
tado e que mais interessados devem ser na 
manutenção do credito publico e dizcr-Jllos, 
neste momento em que se reclama, de todas as 
classes, novos sacriftcios para reerguel-o e 
honrar o compromisso de honra que sellamos 
com os nossos credores: niio pagarei s im pes-
tes. (Apoiados.) . 

Niio me convencem de fórma alg·uma as 
razões com que se pretende m\tnter seme
lha nte privilE>gio, nem me posso conformar 
com esta justiça de que fallava Pascal, que 
era justiça além e deixava de ser aquem 
dos Pyrineos ... 

As razões com que entre nós procura-se 
obstar a creaçãd do · imposto sobre o juro das 
apolices fão as mesmas que vi levantadas em 
todos Q!l paizes que1 deante das urgeucias d<:J 

0.1 
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thcsouro, tiveram de appellar para o imposto 
sem que ·os de tivesse .~o receio de ~erem 
accusados de violadores á fé dos contn1etos. 
E nem se comprehende que assim deixasse 
de acontecer. 

ao projecto n. 110 C, uma do illustre Depu
tado Sr. Paula Ramos, que mereceu parecer 
da Commissão de Orçamento, approvanclo a 
pr'imeira parte e rejeitando a segunda, vem 
declarar á Camara que, quando den esse pa
recer, foi estribada em razões de ordem supe· 
rior, das quaes Ee destaca, pela sult alta pon
deração, a de que, tendo já o paiz atravessado 
crise muito menos dolorosa do que a actual, o 
Governo nunca poude fazer até hoje, em 
ilhas do littoral desta Capital os trapi
ches e os armazens aproprhdos para os ex
plosivos e corrosivos. 

Quando nada esca.pa, ás malhas estreitas da 
rede dos impostps lançada sobre o paiz,qnando 
o trabalho em todas suas manifestações e 
modalidades, das mais ap :Jrfeiçoadas, as mais 
grosseiras e rudimentares e por todos os seus 
resultados e sob todas as fórmas e sob todos 
os pretextos -é taxado, em nome ela salva· 
ção publica, o capitalismo parasitaria e 
egoísta não póde subtrahir-se á lei geral 1lo 
sacrificio. 

Sim, Sr. Presidente, quando se tributa. nté 
o indispeusavel physico r1e que falia Mon
te~quieu; quando, parodiando as eloquentes 
palavras do grande orador paulista-ahi vem 
o imposto-presidente, o imposto-senrtdor, . . o 
impo~to-deputado, o imposto~fuuccionario, o 
imposto-Iiegociante, o imposto-industrial, o 
imposto-fabricante, oimposto-operario, o im~ 
posto-proletario, o imposto - luz, ar, loco
moção, o imposto-fome, o imposto-miseria, a 
permanencia desta isenção, a in1munidade 
deste privilegio fere, choca, irrita, não se 
justifica, nem se legitima. (L1poiados .) E, em 
um regimen clrmocratico, sob um governo de 
republicanos, este regimen de excepção tribu
t aria do capital víri:t corroborar o di to celebre 
do economista revolucionaria: «que o imposto 
deste soculo enriquece mais o rico e empo
brece mais o pobre». (Apoiados.) 

Disp0sto, Sr. Presidente, a dar ao Go
verno todas as medidas de que elle ne
cessita para o levantamento do nosso cre
dito, todos os novos s~c l'ificios qna vão 
ser exigidos da grande mass<t dos contri
buintes, toclos os cór·tes impl<\caveis nas 
despor.a s publicas , (jnero f;czel-o, podendo 
1lizer aos meus consti.tnintes, itquclles qne 
pal'a aqui me mandaram: Yotei. em nome rla 
salva1:-ão da, Republica, coagido pelas exigcm
cias inillucliveis e l'ataes da le1 suprema ela 
necessidade, a carga pesada dos novos tri
buto3 com que iue3 ser onerados, mas o 
fiz-respeitando os princípios da igualdade, 
da justiça e da equidade. (Muitos apoiados· 
muitiJ bem., muito bem. O oraclo1· d vivament~ 
cwnp1·imentado,) 

O Sr. :r ... eoncio Corrêa, mem
bro rla Commissão d.e Fazenda e Industria 
que deu parecer, aliás nnanime e favoravel 
~ pretenção elo cidadão Lourenço Silva, dev~ 
a Camara uma explicaçã.o. 
. O purecer da Commissã.o Hrn::ou-sc prin

cipalmente nas palavras do illustre Sr. di
rector elas Rendas Publicas. 

A Commissão de Fazenda e Industria,vcndo, 
no emt:tnto, entre as emendaf:l apresenta1las 

Pede, pois, á Camara que,_ estudando e 
comparando a emenda do Sr. Paula Ramos 
com o parecer dl\ Commissão de Fazenda e 
Inclustria resolva com: a salDI.oria que tanto 
caracteriza os seus actos. 

O St•. Barbosa I,im.a começa, 
declarando que o traz á tribuna uma obei
gação a que lhe não é licito fugir, dados 
os pronunciamentos extremados que adaptou 
por occasifio da discussão e votação do Orça~ 
mento da Receita. 

Já agora, p:ll' ma,ior que seja o seu desejo 
cl.é não contribuir para proci'astinar o 
debate, não póde deixar de tomar parte na 
discussão deste ot·çamento. 

Assumpto de si. melindroso, infelizmente, 
por tlemais explorado, fa ;~, com que não se 
possa, uma vez emittida opinião sobre elle, 
silenciar, qu:~ndo quer que elle de novo volte 
a debate. 

Es3e assumpto é o que se prende ao jogo 
das loterh1s. 

Confessa, antes de tudo, que não se furta 
de procl:trnar a ! to e bom !!om a coníhnça 
inabaLwel, justificadn, como aquillo qu:J mais 
o possa ser, que o orador sempro teve 
o quA tom cn.tla vez mais mt honestidade 
.i mpollutn,, na prohi c.lach inquebrantavcl rlo 
;;cn digno :unig-o o relator do Orçamento da 
Reêeita. 

Si realmente histe exploração si tem feito 
em torno deste assumpto, é qne o as;;umpto 
de si, e el os mais deploraveis; é que este 
fac to é mais um argumento qu() se vnm 
juntar . aos muitos com que se tem dado 
combate a essa triste instituição official. 

Por occasião de se votar o Orçamento da 
Receita., pedindo qu e a votação se fizesse 
nomidalmentc, expencleu, tão snccinta
mnnta (jtlill1to o momento comportava, opi~ 
nhio a mais rlecedidamente contraria a seme
lhante assumpto. 

A vot:1ção da Camara mais firmou o seu 
morlo de ver; o pronunciamento do Se. Mi· 
n 1stro da Fazenu~t ainda mais alicerçou .a 
convicção que lhe dicton estas palavras. 

As emendas do oradol' c o parecer que 
sobt·e ellas formnlon o digno relatO!\ por sun. 
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-vez só lhô rlera.m motivo p~r:t persistir na digne eonsultar U. CMa si concede a proro· 
]Jersua.são em r111C tlS(Ii. da n·1cessir.lndc ele g-kçü.o do. s.:ssão po.r mais uma hora, n.lim de 
expungir o O;·çamento da 1tepub!lca de tudo qnc isto se vcritiqu~. 
quanto seja dí.>poi>içiio consignando o jogu c !L d c • d 
como uma. iostituiçã.o official. ~nsu ~ 11 a amttra, " cone~ ilh\ a. proro· 

Lendo, como lê, t.r(•.chos da introtlucc;ão do ga~:a(J p~dtda. 
relatorio do Sr. Mmistro da Fnzenda, em Ccntioúa. a ~· díscus31io do pro,jecto 
qne elle clara e energicamente se m:uüfe~t.a. n. 110 B, de 18'J9, com o parecer sot1re M 
ra.rtida:rio da extincção das loterias, deside· emendas otrerecidas p:1ra, a 3• discussão do 
ra.tum ,iã manifestado pela nossa Ccnstit.ui- proj~cto n. I lO. rlo corrente anno. fJile or~1. 
çã.o, conclue o orarlor quo o Governo não ;;, Receit:'l Geral lia RepuLli ca para o c~erci
pódc pugnar pelas icléas contidas na emeurJa ·cio de 1900. 
da. Commissão de Orçamento, autorizando-o ' 
a :rever os contractos da loterias sob bases O Sr·. Prc~ident.e-Tem a palavra. 
que determina. · o Sr. SerzetlcUo CorrêJ.. .·/ 
~ão tem a pretcn<:.ão de querer extirpar o -

jogo , nem acabar com os vícios, nem exter- O Sr. Scr:r.c<lello Corrên rom V 
minar os peccados. ainrl:, uma. vez responder aos or;u(ore~ qnP> 

Dar fim, porem, ao jogo official. a.o vicio impugn:: r :tm o orç~Lmfmto da rcceit:L. \'tJm 
protegido pela. lei , ibto s im, quer e r1ue· f,rz<ll ·o r:;pid:nnentc pcl:t uece:;sídad" de não 
I"erá. demora1· pnr maii< tempo :r vntação ,1:1 lr!i, !lo 

}):]monstra que é inconstitucional uma. flns oude a. Cniiio t ira ru suas rend:ts e (I Govct·no 
b~ses expressas par;~ a rev isilo tlo~ contractos v ac lP ut·ir os r.:cun;os c os meios tr:u·a dc:s
d.e que se trata. O Governo da União não ompenhat·-sn .te su a.;; l'e~pon~:dJ I Ii•la de:; . 
pôde intel'vir n11. renda. dos Estadus , nem Leu em ohrn. de ;.:ra.nrle valor •!'1C o maiot• 
legislar sohre ella., como os Est:tdo~ não po· m•mwncnto de t;•a.!•alho sol•t·o" globo l'oi t> 
dem igualmente int: .•rvir, nmn legi:;ltl!', E;.rypto. Povo nlgum proc1trou (!Oin m:~io;· 
sobre o.s rendas da Uuiiio, e:;foro,:o e pors·Jver;t nça. gu:; nl:~ t' a mcm0ri:l. 

A pl'Jtecç5.o, IJOi>. que se qu<lr <lar ás lo- do que ia. •lesappnre~endo, Não lHt ttma. pa1ha 
terias federaes, com pr~j nízo •los E~ta,!os, quo não esteja es-!ri pta, nii.o hn. monumentA. 
alern do mais, e inconstitu..:íonnl. quo não encerre histori:1. c~e uma vlrl;t, t;-;;.-

No seu vellemento desejo de terminnr com b:dho i mmenso, tt-a l.Jalllo cnnscrv:ttlor, t:le cs-
o jogo officia.l, votará igualmente contra a forço contr" a morte, de lucta. contr<\ o :\lli
ernenü:L que b:li:x:a a. 5"/o o imposto sobre os qui lamento. 
bilhetes. O orad or• sente que os annos Yão p:tS· 

Passa o o;·adoro a. jmtíficar longamente a s:LIH1o. que j à est:i. na. ithc.lo om que. C'-'lllO diz 
rua emenda, que a. Commíssã.o nii.o a.·•ceitou, ó velho Hot·.,.cio, o tempo vae levn.nclo as 
pela segunda ve7., prohibindo o Governo da energi:ts e :t ~>nude, mas contim't:L a 11:\r ú. l<.C·· 
receber por encontro de contas com estabn· pu l>lic;t o melhor <lo3 seus esfor..-.os, no intuito 
lecimnntos ba.ncario~. devedo.-es uo Thesouro, de rcpar;tr 0:> erros commettillos o do honrar 
ioomoveis de qualquer nature.:a, os comp1·omissos '}Ue tomou o Governo da. sa:t 

Explica. os 'diversns apartes quo deu ao p.:!tri:t. 
discurso do nobre D~>put:J.clo pelo Piauhr. E o li1z com o mm:m':> carinho,cC\m a mesm:t 
Sr. Anh io de Abrnu, por isso qu~:> pensa. q u tl ten:tcld ;tdc cem q11c os antigos egypcios coa
o Poder Publico nã.o tem o direito de quebrar en~r;watn-~e i\O culto c.lo trabalho, pa ra fugir 
os seus solemnes contl'i'ctcs, cobrando do ao it.n iquilamento, par:~ comb:t.ter ,. mol'te, 
seu credor imposto sobre os juros tios ti tolos p:t.m gu;u·d:tr tudo o que crn u til e bom. 
de d ivida. no.cíonttl, 11. titulo cte cobrar do E' o dever quo o obPig:~ aind•• a d íscutíl' o 
cidadão um imposto sobre (L sua renda iodi· orçamento .Res;>ondera <.o seu illustre amigo 
villual. Deputado por S. Paulo. 

Termina., mostrando como, pelas idéas f]U C StJnle ·s" embaraçado ante a cstr.~ ít:Eza do 
prega e tem pregado sempre, se manirest;t tempo pari~ discutir e apreciar o e!oqueole, 
cad<t dí<l. um intransigente consel'vador n<L mas tl!ugico dis~urso de S. Ex. 
Republioa. e não o jacobino que o julgam. e O seu collega fez largas con<;iderações. ro
que não é. (Muito bem; muito bem. O orado1· futando doutrinas c idéa.s do Sr. Deputa.<lo 
e c~mprimentado.) Augnsto Montencgro, emíttídas por occasifw 

de sustentar o p1•ojecto que crcou os fun,los 
ti e resg<~ te c rl.e gal'a.u tia, par a.· chegar a que O Sr. Cassi.ano do 1'\'nsci

ment.o (pela ordem )- Sr. Presidente, a 
urgencia que temos 1le npl.'essar o;; trabalhos 
do Congresso Na.cionul e d e votar a. L!:!i dn. 
Receita levam-me a requerer a Y. E~. que se 

con cl usoes '! · 
Para :poder affil'marque as taxas cambiaes 

jJouco tce11~ que ver, em um paiz dado, com a 
si tunçiio economica do me.::mo. 
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Realmente, o;,o compt·ehenua o orador que porém, dizer quo o ltom•a.rlo Presidente da 
se po.3sa bolar o cambio internacional dns rc· H.t.!puiJlica uão l.Jamlhou a situa('ã.o polí tica. 
l:tçiles que existem entre os pagamentos a O momento quo atrave~sa a Patria não é de 
f.1r.l!r no estra.ngeit·o e o qu:.l de lâ se devo cogitaçves partida.rias . S. Ex. , p:J.triot&, e 
r eceba r. compr.~hendendo as s uas re;,:ponsabi ltdades 

Realmente, o or;vlor não póde convencer-se de ch<lfe da Naçã•1 , acimr~ dos odios dos par
da. doutl'ína ào seu collega, porque lhe JJa- tidos, acima das facções, acirua 1los inte
rece, logo a. pr-imeit•a. vi~ta , que a sitUitr;uo resse~ part.\da.rios, acima da luta llos homens, 
P.conomica. de u tn Estado prMpera. ou deca- das queixas. tlos desejos de represa. lias, S. Ex. 
dente , agit..-·ula. pot· crise profuo1la ou assen- collocou o culto iianto da Repul.Jlica, :\mea 
tadu. em dur&vel cslabilid"de, niío pôde, con- çacla em s:.u:> cred itas, da nação ameaçada. 
forme se de um ou out•·ocaso, deixar de ter~\ de ser maculaAla em sua hom·e., do estao.lo olo 
mn.is profunda repercu~~ii.o sobre a b~JJ;J.oça I povo, emfim, que pede o bem estar c a. tran· 
c;lmbial. sobre o jogo commerdt>l das letras quiltídade e c;tá ahi seretto e ca lmo n. cum
de cambio. prir o seu dever e a ncceita.r a collu.bor.-1ç(io 

,\rJ n.bandouar a cri t i<: a. r las icléas de ~~u do,; bons. 
conterr•a.neo, o honr:trlo oeput!l.<lo por S. Paulo A h! a.;; p;Lia.vl'as d•l Alfredo Vi;;ny com 
estendeu-se ••m htt•gas cc-n.>i•!et•açues sobre os que torminou S. Ex. : «Uma gt•ande Yida ó o 
a.ccor1\os ent1•e o Tllcsouro c o B:tn~o d~t p~;ns:wwnto r.la mocidaJe renlizauo n:t. ithue 
Rcpublica. madu l'a » . Sim , é :~ mocidado int~i ra. de um 

S. Ex., p;;tri1m, nach precisou; S. Ex .. em honwm cOH<a;.:s-aola. i l H.epubl ica, aos seus 
suas vagas accusar;.-õe~ . nada concretizou . i·l éat>~, :to regimen .Ia libet·. l;.ulc, iL prcdica, [L 
uahi n impossibilidade om que est:í. •le re- propa,:;nnda qu:Lil•IO a 1lr:sgraço. po•lia :;et• o 
:-:pondo)r·lhe. !Jirá. porem, ao seu d1gno amii:(o cot·o~•lnento l E r1uando e~s:\ ltepublic.t .ià 
qnc ú preei~o julgo.t• o~ :tetos humanos tle• exbt.c, c qm111do e:;so ideal se crysta.lizou , 
n.ceordtl com o m~io em quo s~ realizarn, E' e~se homem, ja :<(ut inol•) sobre 015 c:1bn!los ·~ 
preciso attendr.r que a cri~e vem de lon~a. espuma a h a. da.s luctas e dosancos,cstá :tintl:t 
drlLa, v .,m >e avolumaiHioc ~ó rlo certo tompo a tlar-lhe a vi•h o o e~rorço, o tt•a.balho e as 
a. (\:>ta. parle procurou·se> mu<lar de l'Umo e ioculwu.çõe::, p:I.r;\ que ~c pel'pot uo, paJ•a quo 
re] ·tira1• og erros commcttidos. não desn pp;trer;o., par-a que so engr.1ndeça. 

O eJi licio ellogou a um esta•lo qna >i dü E.~>e rple a1siru puS~(!. da mocidade ã i tla.do 
ruina, o ou ruí;L por terra, ,.:e[llllt..'lndo t u,lo lll:ldur;\, d:tlucb. u.o S:J.ct•i licio, esse teve um:~ 
o q uo nellc vivia, ou pouco a. pouco ia sendo granr!o \'ida. Senhol'cs, cxcl;~.ma o or;\(lor , 
reuov:u.lo por pa1·te~. E' essa t.wefa ingr;lt;t quem niio v<i o vn lto vencmnclo rlo Sr. !'ro
que cstã litzcmlo o Governo. A sua exC"cuçâ·) shlente o.la Ih publica. nos la vida que dascr·c~·o~ 
depende rio temp•l e é na.turn l que os im[l.\: Quem mai> <lo 'lue cl le serviu o seu h.léal nn. 
ciontes não assista m satisfllitolS n essa obra pr01>:1g;1nua c lwjc, q ua nJo to.ntos compunllel· 
lle l'CC:on;;truccão con~~r,·ador:t, moJm·nda. e ros tollllJ,\rO.lD. na luctn, esta ~ h i a consagr;tr
calm:t . se ao deVCt', a sal v:~ r a Repu!Jiica. c a. Patriil. ~ 

Ma.s que medidas de salvaçiio propilo (Apo iados gerao:s, ?;witn bem}. 
S. 1~ ).':. ·~ A elimina.<)io gradual do papc~ l- A Camara lhe p~ r·doar(t ainda o resiJomlcr 
moed~t P. logo em seg-uida a abolk,fio elo Cttrso a11 il!ltStre Sen:tdor por Goy;tz. Dr. Leopoluo 
foi'ÇilflO l Mas o que faz o Govol'llo si não eli· Bulhl:es. S. Ex., a p!'oposíto do 01·ça.mer.to 
minar gt:arlualmcnto o papel-moeda? Lar~as do Ext,et•iol', tli~culino.lo as~u111plos que dize1n 
economias, re.:.ursos do fim rliu_q loua, t udo respeito ;'t no~.sa diplom:tcüt e a nossa repre
obadece á prooc~OJ)aç-ão de queimar o papel. sentação no exterior, uiscutiu tarifas, dis
Não tem o nob1·c Dcputauo conhecimento cutiu doutrinas economic;ts, livre cn.mbio, 
1!:1. tenaciclade com que o Ministro da Fa.- proteccionismo, e~cola mercantil. ll~laoca tlo 
zentii\ queim;t o }Japel contl'il n. vontade de commer·cio, em11 m :1 lui da receita, f: lzenolo 
muitos 'I (IIJI'eciações a seu gos to sol,r-e dou tr inas q ue, 

Abolir o curso forc;.a(\o depois! A h! ! si :;, no d izl!r tle S. Ex. , terno ora~lor ag itado na 
causa fosse tão facil t!e fazct• como ele dizer! l Camara.. A coln>iderac;ão quo lhe merece o 
Abolir por um decreto! Mas não tem moerln. i!lustr.: Seml<tor P' 1r Goyaz, cujas talenJ:os e 
convcr~ive l, dizia o gr;J.nde ~follicn, quem patriotismo ninguem mais admira, obriga·O 
qu.~r , mas quem póde. Isso é umn. questiio a li geiras observações. 
de produc~'lo, isso é 1H11:t. questão de rique7.a. Ton\M'á para base ue sua resposta o longo 
publico, isso é uma questão de p!·osperidade extracto elo seu discurso pu blicado no Jon'lal 
economica. A ltalh\ mais de uma, vE-z tentou rio !.'MJtmc,·cio. · 
e não o conseglliU. A Ru~sia 11 ;1 brgos ann"s Sabe que S. Ex. eleve c.:tar mn,gon.do com 
e~for~n-se e ainda não o ol,tevc! l o orador, P• ,is ni\o tr<\tou <<ttencios:>menie a 

O orarlor deixa tlo lado as consideraçUcs t:wífa qne ahi éstá e r1ue e urna especie de 
poli tir.<lS do dhe\H'SO d0 set~ colleg-a. . Deve, c-lcphant.o br!incc, que !;;, E4, creou , aÇl!.l'inllQU 
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o. porta.n to, sugr.vlo "l.Jjecto de aJo ração do 
vul:,(o, de todos os prof11nos. 

O OI'udo!' clas~ilicou-a ue llesastre finan
ceiro e cconomico, e inde im'. Mas S. Ex. 
foi ioitliiz em suas censuras, porque algumas, 
como arma de dous gumes, o rerem tamhem, 
c a outras S. Ex. mesmo em seu proprio 
tliscurso responileu. 

As~im e que, tratando de prot~ccionismo, 
dir. o llonra.do Scna.doe : 

« Ora, pondera o orador, a crise pot' que 
IJassamrs é, em l.Jon. pa:rle, devida. á doutrina 
pr•~r·.onizada. pelo Sr. Serzeddlo, infelizmente 
posta em pmtica nos primeiros te!llpOs tla 
Itcpublíca, » 

E, no cmtn.nto. antes hn.via S. E:\". di to em 
ref'm•ench lt ÜLl'Í !'a de que foi 1l!C1.fi•Ut p(l,rS, it 
t:uif:t aclual. ;~, t.al'i fa feita. por commissií.o 
stJh a prcsid,,ucht de S. E:x., briía qne valeU· 
lhe um banquete c um retnto ·~ o!eo: 

propõe o f€cl!amcnto Jr,s portos aos pro<lu
ctos estrangeiros 1 

Não se fa~ politica sem theorias, sem p!'in~ 
cipios e ach<~o o orador dilliculdade em con· 
ciliar as do relator da. Receita com as do il~ 
lustre Ministro d•\ Far.enua e do digno Chefe 
do Estado, porq\1e estas filiam-Ee franca· 
mente á. escol<\ clot liberdade commerch1l e 
n9uelle contessa-sc francamente proteccic~ 
msb.» 

A!]ui ha de tudo - elog-io immerecirlo ao 
ora.dor, rd1it•mação de cousas que niio dis;;e e 
ató umo. intriga.zinha bem feita, entre a. 
oiJscura pe~soa Jo or~tdor e o Governo, 

Em primcil'O lagar, nunca disse quo se po· 
di:~ fawr política :1em theot'i~s e mrmos sem 
jlrincipios. Disse sim, que não V<lli<~. a pena 
discutir tbcorin,.; econornicv.s, doutrinas, ante 
n.rcalidade d •JS factos, ante a politi(<a. C()m
merci~\ d~ts nn~·ões, disputando mt:rcados n:~ 
luctn. ]da vida. . 

~ Esta t.1rd:t est~~ longe de merecer o qna- O livre caml•iO ó umn. vertla.de doutr·inuria, 
liíic:mvo de liberal, que lhe Jilo os protec0io- di~se, mas no terreno pratico a re;\lida<le ó o 
ni~bs o a llonra.u.\ Commi~s:i.o du Tarifn. o proteccionismo. S. Ex. levantou, pois, um 
da Camara dos Deputado~. ca.steUo de cartas e depois,munirlo de gr:J.nrle 

O Sr. Ministro da. Fazenda a considel'n, I fvlle, deu-se ao tt•a.balho de prodrt~h· venta.
:pt·oteccionista e de facto o é, pois tem taxas J nia para d~rribal-o. ,Jamais tambgm hagcou 
prohibitivas com razões tle l0\1 "/0 , 200 °/u e suas tloutl·mas_ em balança de co~mercio,em 
até 1le :)00 "/ .. -» escola mercant.rl e outl'as velllanas que em 

todos os livros de economia sã.o discutidas. 
S. Ex, devia fa.zel' nm pouco mais de jus
ti')>l. ao estudo tle seus collegas, 

Como, poi~ consentiu S. Ex. nost.n tarifa. 
rwotcccionista? Con1o, tendo crn 1897 o;; nwios 
de salv-ar o pniz c mudar decaminiJo erm,Jo 
em que hlmos, nclle persistiu? Mas onde os
tás memoría humana, ollde te perdeste, qne 
não recordas no senador, que assim cruel
mente increpa et•ros a outrem, quo clle, que 
acompanhott com assiduüttde os tral,alllos tla 
commissão rpw fez a tarira, ellc livre cam
bistit,el!e que consentia que se fosse.adoptamlo 
taxas proteceionist.as. ellc. concluído o tra
ualbo, e receíoso então de haverem rcduzirlo 
por üemais as btxas em gct•al, aconsclllon 
ainda a irléa. de um addicional p:1ra algn~ts 
pt·oductos ness~t tarifa protcccionista ! ! ! 

Si. pob, a ct·ise que atravessamos é rle
viJa ao proteccionismo. é preciso confes~ar 
que boa dóse de responsabilidade tem o illustra 
l';enador por Goyaz. 

Disse n.inda S. Ex.: 

Emtim, S. Ex. procm•ou demonstt·ar que 
n taríf~ nctual (note-se que é proto'cion i::;ta) 
não trouxe ele pressão de renua. 

Dis;;e S. Ex.: 

«Procuram fner ct·er que as rcducç.ües tias 
taxas compromctteram as rentlas a.lfande
garias e, uo cmtauto, pelos quadros estatís
ticos que o rligno rel.A.tor da Receita, o Sr _ Ser· 
zedello, juntou ao seu parecer vê-se que 11. 
renda do eXt!fcicio de 1896 foi t1e 246.000:000$. 
cJ!üudo a 22:3.000:000$ em 1897, tendo ambos 
os c:xer•cicíos si.do regidos 11ela tarit~\ protec· 
eionista de 1~95. 

Revista a tarif:L de 1897, no sentido liberal, 
a renda em 1898 foi de 219,000;000$000. 

Differença. de 1896 para !897 -23.000: 000$, 
dilfor~nC<' de 1897 para 1808-4.000:000$000. 

Claro está. que, mantid~ a tarifa. protec· 
« O l'<lhtot• ch Re~cib, u Sr•. Serze,lcllo cionista. de 1895, a. di:tfercuça. para menos 

cujo t.alento o orlclor muito aprecia e cujo terb sido mo.ior, na mesma IJI'opoz·ção da. 
patriotismo é incontcstavel, em um dos seus diminuição de 1895 para:- 1897. 
1l.iscursos dis~e flUe sr. atlmirava. dfl que vies- As rerlucçõ~s ampa.:rara.m as rendas em ve:r; 
sem fa.lla.r em doutt'inas, em theorias, em de prejudical-as. }> 

principios para al>rir os nossos portos aos ge· , . 
neros estrangeit·os, E car1oso es~e mo1o de ~.rgumentar. ~! 

Porventura nã.o ~•ppelht S. Ex. p<ra a renda de 1896 fLli de 246.~00:000$, a de_l89' 
fallaz tbeorh proteccioni~iu, pam a sua fmtle 223.000;000.$ e a tanfa a mesm<t. St!ll, .a 
chronica·doutrin::t. da. balança do commercio, \ tarif.\ a mesma; mas em 1897, cotuo o dJZ 
p:~ra o~ falsos l)l'Íncipios mercantis, quando S. Ex., jii. se estr~M ,·evemlo essa tm·i(<L ;,() 
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sa;~ti(]l; l iberal e a conse,uendo. roi a. re(!ucção 
óa iruportaç.ã.o ao necessa.rio, pois todo o com· 
mercio esperava a nova t;H'i fa e t.Jahi a di· 
mínuição r!a rendo.. E por sua vez a receita. 
mzoaYel .te 1898 fui devida, de um lado, ao 
ilccresc imo ôa importação de dezeml•ro e no
vembro de 1803. pot· causa dos 10 n;,., ouro, 
de janeiro de 189\J em deante, fuJ~i ndo-se a 1J 
a.ccrescimo do imposto. e. de ouLro lad,,, :'10 
au;?"rnento <le im110r ao:.ii.o nos pt·imeíros me1.e, 
de 18\lS,:paN reparar a i'etracção dos ultimas 
mezes da 1897. Eis o facto que não póde ser 
contestado e quo um esrir·ito lucido, co:no 
o do honrado Sen:vlor Bnlbões, bem sabe 
(jUe c a expressão da ver.l<Ldo. 

Ainda. apontmtdo como um grande mal, 
diz S. Ex. : 

<< O insp•ct1r <h\ Alfandega. desta. C;rpit:1l, 
no rcu relatorio, torna bem sensível I]Ue 
Icem dc,app·n·ecido 1lo rnerco!lO importador 
os phosphnt·o~. ~~ a. ni:~g-o>lll , a ccrvt!ja, os li· 
core.;, os patmos de al~odão crú o alvejado~, 
os brins c a~ m~sinct:ts, os chapeos p:tra ca· 
l.Je•;•a, ns vc!a..; do composíção,moveis e outros 
artefactos, cujos <Líreitos de importação se 
elovavo.m a milhares de coutos.1> 

O illu:;tre Senado r onm apeoas para a 
renda da Alfando{tr. e não vó o desenvolvi
mento economico do paiz, e não vê o desen· 
volvímento da. iodustria e niio vê que nisso 
va.e o de;;cnvol vimento do trabalho. · 

Mas a renda. aduaneiro. é substituida. com 
vl!-otagem pela renda do consumo e ha para 
nos estas vantogens :-Augmento Je nossa 
riqueza pelo augmcnto de nossa p:roducc;ão, 
des9ovolvimento do trabalho, pão •\ milhares 
de opera.rios e dinheiro que deixnmos de 
mandar para o e;trangeiro. 

Sim, si im:portassemos isso tudo, teríamos 
de pDgar e pagar â custa de nosso cale des· 
valorizado. Admira-se, pois, o orador quo o 
digno s~na.dor , espírito tio esclarecido, cnm· 
mettadesses erros. 

Foi injusto S. Ex. quan1to affirmott que 
quer o orador fechar os nossos portos aos ge· 
neros estr·angoiros. 

Não, mil vezes não, salvo ~i puderem ser 
QS por ta Llores da. peste bubonica. Fóra dahi , 
não. 

0 Orador quer :t df\fesa do que e ll'lctOn:J.l e 
quer a amizade d2 to1ias as na.cões. Tambm 
é amigo da lib:n·dade. I>so não é privileg io 
do representan te !iCJ Goyaz. 

Somos um paiz novo, que estil ·faze ndo a 
sua. educação e propar•mdo o >eu desenvol· 
vimento . Longo · de en\·eredar:nos em uma 
politic,,, commercial de reprasalias, precisa
mos VI 'fel' da amizacle e das boas relações das 
nações cultas. 

15' dos que pens;\m, com escriptor nota
-vcl, que não hn gozo ~upcrior e ma.is vivo 

para 11m povo do que ser contempora.neo de 
tod<ts as naçõos, p;trtithar de suas idéas sã.s, 
de suas nobres paixões, pa.ra alargar e mul
tiplicar as suas sympathia.s com a. humani
datle. 

«Sim. eahir dos estreitos limites de nos
sas fronteiras, sentir como os outros povos, 
comprehender o:; sonhos do Orien te, quedes
tróe o mundo, gran<le preoccupaçilo do um 
Daus que dorme e sotl'!·e, iniciar-se em turto 
o qua o genero humano conhece e evocar este 
espectnculo immenso. r eunindo em seu pen
samento todas as mo:lifica.ções de nossa raça, 
ê, senhoras, dilatar a. existencia, vi ver um e. 
vida mais dign~ e mais feliz . » 

E' por isso que não quer uma tarifa. de 
guerra, que1• sim, uma t :.triCa do defes<\i 
é por isso que não quer punir os que não 
nos fazem conccssõeo, rnlls quer que te
nh;tmo~ J;tVores para c•s que nos tratam com 
bonda.de. (Muito bem, muito úcm. 0 or-ador e 
(cticit.utó por todos 11S Deputados p1·esences .) 

Ninguem m<1.is pedindo a pala vr:t., é encér• ~ 
rad_!t a d iSCitssão e ad io.r.la. a. votaç-~. ;_,/ 

O Sr. Preside nte -Não ba.vendo 
nada m a.1s a. tratar, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia.: 

Vot:v;ão dAs seguintes materias: 
Do projecto n. 110 B. de 1899. com o pare

cer sobre as emendas o!ferecidas para 3' dis~ 
cussão do projecto n. 11 0, do corr.en te anno , 
que orça a Receita Geral da Republica para 
o exercício de 1900 (3• di;cussão ); 

Do projecto n. 160 A, de 1899, com pare
cer sobre as emen<las otrerecida.s no. 2• dis
cussão do projecto n. 160. deste aono, que 
altera va.rins disposições da. Tarifa das Al
fandegas c Mesas de Rendas , mo.nde.do. ex· 
ecutar pelo decreto n. 2 .í43, de 17 de de
zembro de 1897, e sobre outras a presentadas 
ao Orçamento da. Receita Ge1•al o pela. Mesa 
da Camar a enviadas á. Commi>são de Tarifas 
(di~cus~ão unica); 

Di:1cus~ão unica do p:lrOO:ll' n . 55, de 1899, 
reformando algumas dispmi.ções do Regimento 
rnterno da. Cama.ra. dos Daputados, sob indica
ção dQ Sr. Augusto Montenegro e outros; 

Discnssão unica. do projecto n. liú A, de 
l S<JJ,' com parecer sobt•e emen~a o1fc:rccída 
na 2" di.;:cuss..'ío do p rojecto n . 170, deste 
a nno, que li:x:(l. os veLcimentos de a lg uns 
funcclon"rios d;\ IJir ectoria Gera l de Saut.le 
PulJ!iea e crê:J. alguns lagares na. mesma re
parti<:.ão; 
Discus~it'l unica do pr.:>jecto n. 201, de 1899, 

r.om p:treeer sobre emendas offereçidas em 
2" discussão do proj.~cto . n. 205, de 1898 
que autoriza o Governo a mandar pagar aos 
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Drs. Fr~tncisco Antunes Maciel o Arthur An· 
tuncs \ laciel :1. quantia de :-J.;S:50'l$. impor· 
t:J-n~ia do ga.uo vucJnm e cn.mllar· fornecido 
ás forças Jeg~e3 , rlurante o periullo revolu
cionarlo rle l i:!'J3 a 18\.!5 ; 

Discus>ii;o uni co. do pt'ojecto n. 27 B, de 
l SélQ, com pareceres sobre emellllas olierccilla~ 
na 2' diswssão do projecto n . 27. !leste anno. 
que autoriza o Governo a reh1tegrar no ser
v iço activo do. armarh. com a. patente de 
vice-almiranto, sem prejuízo <l o rcwectivo 
fJ rmtlrn, o vice-almirante rof·Jrmo.do ,\ r'tbur 
J~1.cegna.y ; 

2·· diSCU SSfi.o du projecto n. 82, 1le 1891\, 
rC<?rganizrmtlo o l'odet· .Ju•lírinrio no lll~tricto 
Fctlet·al , c dawlo nutras provlc•lenci<Js; 

:l' dí:;cu~:;ã.o olu proiecto n. 40 H, de 1809. 
quo -exige que as ;on te-n..'a~ lin:1es da eompc
toncia r lo SII )H'CillO Tril.rLm:d Feoleral e qn:mdo 
este jul;.tll•> C(r[lc.;tiv;unuutc,u~ l<"•l'!lla da Ct~n· 
s~ltuir:iiô e: d.:ts lds t·tu vig'or, ,·~jam prule· 
rir.l.os com ;L pre•.cn•,:;1. de oloz, p•Jlo meuo:;, •!Q.-; 

__ juizes desiu1pC1li1\00 uaquelle tribunal, <1 t!it 
outr';).s P "oviuencias; 

Nova ui:scus~iio 1lo projeclo n. 103 G, 1tc 
18>9, em virtude do art. l:S::l uo l~egimento 
lntcruo e rclat.[vo á etnenda ap!Jt'OV3.1ia no. 
3" discussão do :projecto n. 10:3, deste anuo, 
nutorizando o Porler Executivo a ab!'il' ao 
Ministerio da Justi•;!l. e Negocies Interiores o 
credito necc;;sario pn.1·a pagamento ao lent e 
c:J.thcllraticu da Faculdade <lo l\ledicinJ. do 
Rio do JaMiro Dr. Hilario Soltes de Gou veia. 
das orden~dos que lhe são devitlos dur:tnte o 
tempo em que esteve privado dll exercício 
d;ts suas funcções, por acto do Governo, pos
teriormente a.nnullmlo ; 

Discussilo unica do l)rO.iP.do n , 195, de 
1899. a.u torizando o Pol1e1' Execuli v o a con
ceder um o.nno de licenç;~ com o respectivo 
ordenado, ao pr•tticJ.nte cffcetivo ria ngeucia. 
do Corr·eio d<L estação ccutral da Estrada 
de Ferro Central <lo Brazil, Jo,i.o das Chagas 
Rosa Junio r, para tr.-Liar de sua sauào ; 

Discussão unica. do projec.to 11. l9t, de 
18D'J, autorizanrlo o Poder Executivo a con· 
ceder a Manoel Joaquim F<!rreira, portei1'o 
addirlo da extinda laspectoria. de Fiscaliza
çiio de Estradas de ~·erro, um o. n :10 de 
licenç;\, com ordeno.do, pa.ra. tro.t<~mcnto de 
saude. 

Levanta-se a sessão üs 11 horas c 15 mi· 
nulos da noite. 

125' SESSÃO E~f 20 DE OUT!!JJRO DE l 89() 

P•·esid·:nci'< dos Srs. U-,-1,a.1•o ,'J'm•tos (1° Vice
P;·<;>idrmtv) e (J,p·~o> de ~VovMs (t" &cre
t,,·io). 

:\o meio-di<\ JWOccõe-sc á ch<tm3.(h, á qual 
respondem os Srs. Urbano Santos, Julio de 
Mello, Carlos de Nova.e,;, lkredia de Sil., An~ 
gelo Neto, Eu:.rr~nio 'f, .urinho, Amorim Fi
gtloit·,~. Eni!:ts Martins, Viveiro~ . Cunha. Ma.r
t ins, A ni:zio de Abreu, Henrique Yall;u]eres, 
~Ltrcos tfe Arall,jo. Pr:dro Borg.~s. Thomaz 
Acciuly, I<raucbwn Sit, Fretlorico Bor~es, AU· 
gu:;to Se;vero, Tava res uo Lyra, Eloy de 
:souw., Tt·inlla.d&. Er mirio Coutinho, José Ma· 
r iano.Tcix·-ira 1le S:i.Affonsu Costa., Herculano 
Banrl•Jit•a .~ralaquias Gonçal ve;:;.A'l'rnxcllasGal· 
,-:1o,t··etísbello F'I·rJl!'e, N'eiva, Seabra, Milton, 
F!'aneisr·o So lró. \Tauod Caetano, Pau h 
(Jui:uaJ·ães,João D<tntas l<'illto, Adall,et·to Gui· 
m:. r<ie~ .. Jer·ouymo Moutc!ro, Xavier da Sil· 
veira, Timotheo tl:.- Costa, Belisal'io de Sou:w., 
Percil'll. dos ::>.mtos. Fouseco. Portella, Nilo 
l.'eçanha, Alves de B1·ito, Leonel Loreti, Deo
clecia:w rle Ronm, Panlino rle Souza. Junior, 
Ca.mpnlin:l,Joõ.o Luiz, Ca.'l'Valho Mouriio, Gon
çalves Ramos, Jacob da Paixão, Francisco 
Veiga, Alfmdo Pi rLto, Alvaro Botetho, Leon<:l 
Filho, Ro~1olpho Abreu, Theotonio de Ma.ga
lhiles, Euuardu P imentel, Olegario Maciel , 
Gl~leii;o Carva.lha.l, Luiz Fla.cquer, Casemiro 
da Rocha, Domingues de Castro, Bueno de 
Andr·ada, Cesario de Freitas, Edmundo da 
Fouse~a. Alfredo Ellis, Ovirlio Abrantes, Her· 
menegilt\o de Moraes, Luiz ALlolphn, Paula 
ltamos, Francisco Tolcntioo, Pedro Ferreira, 
Guil!on, 1Ia.rç<~ l E~cobal', Diogo Fortuna, 
Pin to> da Rocha, y espasiano de Albuquerque 
e Caso ia no do Na5cimento •. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer com cau s:t pa.rtic\. 

p;vla. os Srs. Vaz rle Mello, Sih·a Mal'iZ, Sil~ 
verio Nery, Carlos M:\rccllino, Pedro Cber
lllout, Tl..tcotuuio de Br·l to, Matta. llacellar. 
ltodrigues Fernan rles, Erl.uard.o de Berredo, 
Elia.s Martins, Marinho de Anrlrnde, l<'ran~ 
cisco Gurgel, José Peregrino, Coelho Lisboa, 
Appolonio Zeuaydes, ·Pedro Pernambuco, Ro· 
cha Cavalcante, Euélicles Malta, Araujo Góes, 
Olympio Campos, H.o.irigues Doria, Jayme 
VillasBoas, At'istldes de Queiroz, Vergne de 
Abreu, Amph1lophio, Pa.raohos Montenegro, 
Oionysio Cerqueir.~, Torquotto Moroim, E1·ico 
CouliJ!J, Emesto BLW.itio. Julio S:mtos, Ber
lntnl•;s IJi,\s, Urbnno :\Iarconne>, lldefi:mso 
AI vim, Henrique Vaz, Octa v iano de Brito,Fer· 
!'eira Pires, Antonio Zacllarias, Telles de 11Ie· 
nezes, Nogueira Junior, Manoel Fulgencio, 
Lindulpho Cact<tuo, Lamartine, Alvaro Ru· 
bião, Dino Bueno, Oliveira Braga., Gnsta."':~ 
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Godoy, Atlolplto Gordo, Paulino Cal'los, Cin· 
cinato Braga,Arthur Diederichsen, Rodolpho 
1\Iiranda, Leopoldo Jardim, Mello Rego, Plí
nio Casado, Apparicio Mal'iense, Francisco 
Alencastro, Aure!iauo Barbosa e Py Crespo. 

E sem causa, os Sr·s. Albuquerque Serejo, 
Geminiano Brazil, Rodt>ig ues Lima, Juvencio 
de Aguiar, Antero Botel!;o, Costa Junior, 
Caracciolo, Possidonio da Cunha e Ca,mpos 
Cartier. 

E' lida e sem deb~te approvadl a neta da 
sessão nocturna de lton te,m. 

Passa··se ao expediente . 

O Sr. 1° Secretario procede i1 
leitura elo scguin te 

EXPEIJIENTE 

Ofncio do Sr. Deputarlo Hem·i •1uo Cesar de 
Souz;t V;tz, comlllUtücando que por motivo 
de fbrça maior, deixa da cvmparecer por 
Ü'es dias ú.s sessões.- Inteir;Lda. 

Representação dos commerciantes italianos 
de S. Paulo, contra a applicação da tarifa 
diG'crencial.-A' Commi~são de Tarifas . 

OllDE\1 DO DIA. 

fim preparar o meio pratico de encaminhar 
as diffueentes solllções que aG annunciadas 
exigencias tla verificação de poderes da fu
tura Camara. impuzeram aos homens políticos 
que estilo à frente dos negocias e em perfeita 
communhão de vistas com o illustre Presi
t.lento da Republica, q\te, segundo tambem ó 
corrente, entrou nesse accordo, accrescentan
do-se até mesmo que S. Ex. constituiu-se o 
garanto de fiel desempenho do compromisso. 

O orador tem satisfaçito de declarar desde 
logo que o nolJrc Presidente da Republica, 
segunu) as informa•)ues fi•ledign[ls que tem 
recebido, está con vencirlo de que a combinação 
se lhe apresenta. como a uni ca solução capaz 
lle evitar provaveis e espera,das irregulari
dades ([Ue deslustrariam,si realiz~~das, a ele
vada funcção que a Constituição incumbiu á 
Camara, do verificar os poderes de. seus mem
bros. 

O oeatlor pensa, porém, que S. Ex. e os 
seus amigos sacrilicam ao interesse mer<l-' 
mente pctrtid ~Lrio a doutrina essencialmente 
democl'atica e ao preceito imperativo da 
Constituição, no que respeib á representação 
das minorias. 

Em verdade, a combinação r epousa essen
cialmente na resolução tomada e já executada 
pelo Sr. Presidente, de fazer toda. a sua po:
litica com os governaclores e prosilleutes 

E' : nnunciada a discussão unica do parecer dos. ~~tados, outorgiln?o, a ~stes c ar~s . seus 
n. 5u , do 1899, reformando :t.lgum;ts dis ro- am1,os locacs todos os íavOies e meiO!> que 
s ições do Regimento Interno da Camara dos os part1dos ,auferem quando se acham em 
Deputados, sob indicação do Sr _ Augusto'! posse do .Po~~r · 
Monteneg 1·o c outros Isto sJgmtJCa, em termos claros ·e sem . . . · . . ! equívocos possíveis, quo as opposições loc;•os 

Vem a Mesa, e. ~~d.t, _apomda ~ posta con- ·nos Estados sem resistencias municipaes 
junctatnentc em Lllst.:ussao a segu111te imaginaveis e fóra das mais insignitic:1ntes 

EMENDA 

A•; l"U'Jcer n . 53, de 1890 

A' indicação regimental. 
Ao art. l. o Dép:>i s das pah vras : - entre 

os presentes, diga .. se : - s~üvo si cmtec estes 
se encontrar o presidente ou qualquer dos 
vice-presidentos que serviram na ultim;1 
sessão bgislativa, a quem c·Jmpetirá então ;~ 
presidmcia 1n ordem respectiv<~ (o mais como 
está). 

S:lla tias ses'lões, 20 do outubro do 1899. 
A H !JUSto ~1ontene(JI'O.- C'assia.no do 5/asci
mento,-},rito l'eçanha.- G mçc!IO.:'S R•1mo;; , 

O St·. I•re~jdeut.e ·-Tom a palavra 

llosições omciaBs, serão cruelmente esmagadas 
pela invencível colligaçito do Governo Fe
dera.! com os governos estltduaes. 

No estado actual da politir.n, na Republica,. 
crn que todas n,s resistencü1s Iiberaes são! 
todas em suspeição de tendencias ... revolucio
narias, ou pelo menos de impacie'tcias ra- . 
dicaas, podet'-Se-ia justific1r semelhante cal
ligação dos governos locaes sob a chefia do 
Presidente da União, si este, servindo i~ ele
vad:1 ·e fecundíssima preoccupação de asse
gurar effecti vamente a representação das 
minorias, exerci tasse essa alta chefia do que 
o investem todos os governos dos E$tados, 
sob;~ collllição expressa de set' inellurlivel
men te resp.3itada n minoria que, sob cada um 
dellc3, purventm·<t existir e preto1tder exet·
C()l' a funcçiio eluitond. 

o Sl', Fl\tnCÜCCJ Ulicerio. E' obl'~t ingente, bem compl'ehewle, mas 
o bm q Ul\ no momento construil'ia o pedestal 

C!_) Sr. I<'rancisco GHcor!o para ;t g·Iori lt rl.o homem de talento e de 
vem ponderar que a reforma do Regime Jtto, I energi<t moral que a quizcsse emprchendcr e 
como é corrente entt'e os Deputados, tem por concluir. 
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A esse emprehendimento, o orador abriria 
uma excepçiio dictada pelas circumstancias 
especiaes que cercam o nobre Presidente da 
Republicano Estado de S. Paulo. 

Alli realmente, não fôra justo exigir de 
S·. Ex. a mais leve intervenção no sentido 
de ser mantida a representação da minoria; 
porquanto, melindres pessoaes, rece.ntes fa. 
ctos !la politica local em que se achou en
volvido, dão-lhe o direito de adeantar-se exclu
sivamente em beneficio de seus amigos, dei
xando aos que não são governistas o recurso 
de romperem, pela lucta, o rodisio eleitoral 
formadó em torno elas urnas. 
·--.O orador declara, entretanto, que vota 
pela reforma proposta, para que fique sob a 
imminente responsabilidade do illustre Presi
dente da Republica, e podia moamo dizer
sob o seu eminente patrocínio - a causa do 
systema representativo que a Constituição 
tundou,mas cujo ex i to depende essencialmente 
da representação das minorias. (Mttito bem; 
muito bem.) 

O Sr, Angelo Neto -' E' com 
muita di1llculdade, Sr. Prasidente, com certo 
temor mesmo que occupo a tribuna depois do 
discurso que acaba de pronunciar o illustre 
representante 'de S. Paulo, cujo nome pe
diudo l.icença para declinar, honro-me sobre· 
modo em proferll-o-, o Sr. general Glycerio. 

Membro, porém, da Commissão de Policia 
não tenho outro dever a cumprir sinão o de 
vir justificar, ainda que em poucas palavras, 
o parecer dil.do sobre a indicação em deba.te 
e ao mesmo tempo f~zer uma declaração que 
reputo necessaria, em nome da Commissão a 
que pertenço. 

Assim, permitta- me v. Ex., Sr. Presi
dente, que por alguns instantes occupe a 
preciosa attenção da Camara. 
---A reforma aos artigos do Regimento In· 

terno desta Casa,na parte relativa ao trabalho 
preliminar da verificação dos poderes dos 
candidatos eleitos á repeesen tação perante 
este ramo do Poder Legislativo da Repu
biica1 impõe-se como uma medida de alta. mo
ra1idade politica. 

O SR. AFFoNso CosTA E oUTRos-Apoiado. 
0 SR. ANGELO NETO-E' para que aqui 

não . vinguem as preteoções desarrazoadas, 
as trapaças políticas dos candidatos der
rotados nos Estados, contra a legitimi
rlaclc dos diplomas conferidos aos verdadei
l'os delegados do povo ; é para que não 
continue a pratica abusiva e perigosa 
de se protela.t· o reconllet!imento de Doputados 
eleitos de modo a retardar a constituição de
finitiva deste ramo do Congresso; é emfim 
para bem garantir os interesses e direitos da
quelles que aspirem a honra de representar 

Cnmar11 V. VI 

a Nação no seio da Camara, que se _torna ne
cessario e de caractet• urgente a reforma dos 
arts. 4° e 5° e§ ! 0 e QO § }0 dO art. 8'1 dO 
nosso Regimento. (Apartes e inte1·ntpções; o 
Sr, Presidente reclama atlençcio .) 

OS&. ANGELO NETo-Não secomprehende, 
Sr. Presidente, e nem tão pouco se justitica 
a prevenção dos meus illurstres collegas, que
interromperam-me com os seus apartes, 
contra a reforma que se pretende fazer de 
algumas elas disposições do Regimento,quando 
as modificações propostas .e em absoluto ac · 
ceitas pela Commissão de Policia são solici
tadas pot• setenta e tantos Deputados perten
centes a diversos matizes políticos. 

VozEs-Não houve impugnação. 
0 SR. ANGELO NETo-Oh.! como não h ou v e? 

Pois o honrado Deputado por S. Paulo não 
declarou em o seu discurso que a indicação 
era filha de um accordo do Sr. Presidente da 
Republica com os seus amigos, os quaes; no 
seu entender, iam Séwrificar ao interesse par
tidario o preceito imperativo da Constituição. 
no que respeita á representação das minorias 1 
S. Ex., que fttllou tão claramente, não deu 
a. entender que· o fim da. indic~wão não era 
outro si não ·o esmagamento das opposições 
locaes pela colligação do Governo Federal 
com os governos estaduaes ~- Deste modo, 
Sr. Presidente, foi que o nobre Deputado por 
S. Paulo se manifestou ; portanto, cabe-me o 
dever de, justificanrlo o parec0r, dizer com 
franqueza, sem rebuços, o pe1,1sameuto da. 
Commissão sobre o assumpto em debate. 
(Apartes e interrupçõe; ; so.~m os tympanos.) 

O SR. ANGELo NaTo-A indicação vem re
mover ..• 

0 SR. JoSE MARIANO-A indicação tÍão re
solve cousa alguma, como demonstrarei op· 
portunamente. 
. 0 SR. ANGELO NETO-Só, Sr. Presidente, 
os que não querem ver plantada neste re
gimen a liberdade do voto ; só os que se 
julgam fraco.>,sehl os elementos precisos para 
a Iucta eleitoral que em breves dias realizar
se-ha por todos os angulo.s da Republica, 
poderão disco1·dar da . indicaÇão, em tão boa 
e feliz hora apresentada. 

o Sa. JosÉ 1ÚRIANo-A duplicata está com 
a redacção da indicação. 

0 SR. ANGELO NETo-Bem sei que para 
V. Ex., senhor e mBstra das tricas eleitoraes, 
nãv ha 0 nem poderá haver lei perfeita e 
sadia. 

O SR. JosÉ MAIUANo-Mas vejo que V. Ex., 
um noviço, quer entrar para. a seara alheia. 

O SR. ANGELO N~<:To - Descance V. Ex. 
porque até lá não irei. 
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O Sn. RoooLPJJO P.ux?;o dá um apar te. 1 noss!l povo , s•'• podcr:'L sct• um C:tcto. uJoa. 
o SR. /IN(: r.r.o NETo-V. Ilx. está fa:zeodo ranlidtul< ' m HnpulJiica. c!ual!fl\?: pelo po;kr 

um disollrso parallclo ao meu c deste morto qu(\ -reconhece 05 seu~ (1\cltO:\, lur resp~tlo.d: t 
não chegarei absolutamente ao fim quo mr~ a stm v.ontade e, con•o t~l, garan truo o 
troUXfl a tribUnil.. seu dJreltcJ de escolha . (.tpw ulos . ) 

O Sn.. MALAQUIAS Go~çALVES-V. Ex. con
t:nue que vai indo muito bem. 

O SR. ANGEt.o NETo-Mas, torna-se-me im· 
po!sivel discutir com tantas ê con5tantes in· 
terropções. 

O SR., JosÉ MARIANO dá um aparte. 
OSR. ANGELO NETo-V. Ex. Sr. Presi

dente, é testemunha., bem como a Caman do 
ardor com que o nollre Deputado pelo 1• dis
tricto de Pernambuco está a. contrariar com 
os seus apartes a i déa c-·msignada na indica
ção apresentat!a, quando esta tom por -prin
cipal objectívo impedir que, por occ:lsião do 
reconhecimento dos podere:> dos ruturos mem
bros dosta Casa. dê-se no>to recinto a. desor
dem, estabeleça~se a. confusão <'.OJtl um:\ llOSSi· 
vol duplicata da diplomas, anomalia que s1i 
p:xlerá concorrer para o descredite dos nossos 
homens, costumes e regimom politicos. 

cumpre-nos ser previdentes e uão desprClzar 
o que nesse sentido, com ou sem fundamento, 
por ahi algures se propala, isto é, que os fu
turos membros deste ramo do Congresso Na
cional, virão para o anno com as suas elei
ções conte.>tadas. 

E é justamenteiS~>o, a duplicata. de diploma-s 
e conseguintemente a dualidade da Camnra, 
que nós devemos evitar por todos os meios 
em bem das instituições vigentes. ppoiados.) 

Felizmente já. encontramos o remedio 
effica.z para. impedir tão gro.ndc mal á Repu
blica. 

Este remedio, cuja. formula é bastante sim· 
ples, 63tti. na ndopçiío pela. Cama.ra do parecer 
dado sobre o trabalho em questão. 

O Sa. AFFONSO COSTA. - Que tem o meu 
voto. 

O Sa. . A.-.GELO NEro- A Commissão de Po
l icia. tornando sua., rlepois de alguma. medi
tação o estudo, a. indicação ~o honrado Depu
tado pelo P:mi., só teve em vista esse nobre 
intuito-garantir os interessos a d1reitos de 
todos quantos desejem repl'esentar a. suo. 
Pa.tria nesta Camara. Foi esta. "razão unica 
e de ordem ele:vada. que actuou n o espírito da 
Commissão, por occasiã•) de se:r lavrado v 
parecer em debate. 

O SR.. L'lllz AwLPHo dá. um aparte . 
O SR.. ANGELo N~>To-Preciso concluir. Já. 

não é sem tempo, Sr. Presidente, que ao 
povo brazileiro deve ser conferiõ.G o direito 
de l)scolher livremente os seus represen· 
tantes. E ~sa iJnportante pl'eroga.tiva. do 

Ftque. -portanto. bem plttrmtc quCl com a 
refo<·ma propr,stn. aos a t·tigos do H.egimcn t o 
Interno dcs t.:~ Camara., o que nós queremos é 
que no dia designado pela lei sej a. neste re
cinto proclamado e então ~hoado polo paiz 
intéiro, o reconhecimento dos direi to~ t'los 
que, sem distíncçües de côr polillca, empc· 
Ilhados na lucta do grande ~.omicio rln R! de 
dezembro proximo, tenham sahido trium
pha.ntes das UL'nas ele i tomes nos seus re· 
spectivos Estados. (AZY-Jiadn.<. ) 

Di tas estas palavras. retiro-me da tribu na 
confiante rw. approvação do p:trt~cer da Com
s:i.'J do Policia. quo pelo menos competente 
ào,; seus m::mlJros (1uío "Jl"iw/11.<) declara cun· 
cordar com <\ emcnd•~ :ro mesmo parecer 
apr<:sent.da pelo iliustrP. Deputado pelo l'a:ra, 
o meu l\i;;tincto amigo St·. A Ul:{usto ~!unte
negro. (M!titu Úl'm; ?twilo úcm.) 

O Sr. Frallci~co Glice•·io 
(prtra uma C:J.']llicaçao pesswl)-Sr. Presirlen te, 
cu , na. pouco. fU11damenta.ndo o meu v oto na 
reforma do Regimento, concit;wa o Sr . Pl'C· 
sidente da IV~pu'blica para. preponderar, no 
sentido de manter em todos os Estados da. 
União n. repre:entacão d:ts minorias . 

Sou obr iga.uo u declaras que abro, em fa
vor de S. Ex., um;t excepção, c é em relaçü.o 
ao·Estado de s. l'aulo, onde realmente me· 
lindres pessoaes e factos recentes da política 
dão a S. Ex. o direito de se <le>otar inteira
mente em f<~vor de seus amigo3, iloixaodo 
aos quo não sft:o governi~tas o recur50 da. 
iucta. para romperem o fümcso rodisio, que 
se fó rma em torno d~s urnas. 

E' uma declaração que julguei util dever 
fazer, :par<~ que não se sup1JOnh;:~o que e:,tou 
pedindo, em meu b3ue!lcio pessoal, aquillo 
que julgo que é a execução de u m <.J.lto pen· 
sarnento político, em favor tlo exito do regi
meu represeut:ttivo. 

V. Ex. permittirá que esta. explica~.ão pes
soal faça parte do discurso que t ive a honra 
de proferir aimla agora . 

O St·. José 1\lario.uo 'Vem ainda. 
um<J. Yert. pugn!lr pela. liberdade eleitoral, que, 
sem duvida, dapcnde do me!lior modo de fa
zer a Yeritica~.ão de po·leres. Apresentando 
as emendas que lta de manual',\, :Mesa, o Ol.'a· 
dor obedece ao pensamento CJ.Ilfl o g1üa desde 
o começo d'"sb sessão-o de tornar uma reali
dade a representação nacional . 

A ret'orma. proposta 110 Regimento póde ser 
o ageito.mento de uma camo.ra moribtmda 
para o futuro J.'eCQultecimento de poderes 
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mas não setrã. um ultimo arranco dessa mo
rib~nd~ e!_ll prol da. verdade e da justiça.. 
A Jnd1eaçao em debato obedece a interesse 
político e partidario, a. interesses de grupos e 
Deus permitta que muitos dos que veem de
fendei-a nã.o se arrependam quaodo virem 
esse lluscapé estourar-lhes nas mãos 1 

Todos querem assegurar o reconhecimento 
de pod~rel!, pouco se importando com o modo 
P_elo qual corram as eleições faturas ; porque, 
Bl ~!mente os nob:_es Deputados quizessem 
ev1tar a. fraude, então teriam votado are
forma da lei eleitoral. Querem evitar a.s du
plicatas c não o conseguirão om varios casos 
COil;lO no de virem dous diplomas, cada uni 
ass1gnatto pela. metade dos membros da ju11ta 
apuradora. Pens~ o ondor que o verda.deíro 
d_1ploma.do ~eversa ser aquelle cojo diploma 
t1vesse a. &Sill_gnatura do presidente da. JUnta, 
mas a Commsssã.o de Policia não atteudeu a 
est.1. bypothese, como não prozurou evitar 
outras. 

Diz a. ind.icaçio que «diploma• e o do
C!JW81l~~stgn~o pela maioria. da junta.; mas, 
Sl a. ma1or1a da.Junta. facciosamente ne,.ar-se a 
assigna.r o diploma de um candidato que nã.o 
teve a. menor contcst;lção ou que nem sequer 
teve competidor? Si esse candidato trouxer o 
diploma. assiguado pela minoria., póde ser 
consider<\do como contestado 1. • • · 

O Sr. P1•esidente - Peço ao nobre 
Deputado que interrompa o seu discurso 
visto já haver numero na casa. para a vota: 
ção das ma. terias eocel'radas. 
Os~. Jos~ MARIANo - OIJedeoo a v. Ex. 

o contmna.re: opportuna.mente nu considera
ções quo ia. fazendc. 

Com.Parecem mais os Srs. Augu!to Mon· 
tenegro, Serzedello Corrêa, Luiz Domingues 
Gued~lha Mourão, Torres Portngal, José 
Av~hno, Jldefonso Lima, João Lopes, Hei· 
v~1o Monte, Coelho Cintra, João Vieira. Pe
reira d~ Ly ra, Barbosa Lima, Martins Junior, 
Cornoho da. Fonseca., Moreira Alve! João de 
Siqueira, Arthur Peixoto, C:J.Stro' Rebello 
Tosta., LeoTigildo Filgueiras, Tolentino doS 
Sant?S, Eiuardo Ramos, Ma.rcolino Moura, 
Gald1no Loreto, Pinheiro Junior, Jose Mur· 
tmho, O~car Godoy, Irineu Machado, Alcindo 
Guanabara, Augusto de Va.sconcellos , Rnul 
Barroso, Sã. Freire, A~ostinho Vidal, Silva 
ca.str?, Barros F"ranco Junior,Raogel Pestana, 
Mayr10k, Calogcras, Almeida Gomes José 
B)nifacio, Monteiro de Barros, La.mounier 
Godofredo, Cupertino de Siqueira, Auousto 
Clementino. Matta Machado, Art hur T;rres 
Rodo~pho Pa~xão, Padua Rezende, Moreir~ 
da; Silva, Elias Fausto, Lucas de B&rros 
Francisco Glicerio, Alves de Castro, Xavie~ 
do Valle, Alencar Guimarães, Brazilio da. 

Luz. Lamenha. Lins, Leoncio Corrúa., Lnuro 
Müller, Victorino Monteiro, Rivadavia. Corrêa. 
e Azevedo Sodré. 

Consultada a. Camara, não é concedida a 
dispensa pedida. pelo Sr. Bueno de Andrada. 
de membro da Olmmissão de Orça.mento, 

Consultada. a. Ca.ma.r;o. é cvncedida. a. reti· 
r:vla. do requerimento do Sr·. Oaleão Ca.r
valhal, o1feredclo na. sessão de 1 8 do corrente. 

E' aununcíadaa vo~.ão do projccto n. l 10 B, 
de 1899, com o pareéer sobre as emendas otre· 
recidas para. 3' discussão rio projecto n. 110, 
do corrente aono, que orça. a. Receita Geral 
da R_epublica para. o exercício de 1900 (3• di:;. 
cus~ao). 

O Sr. Rangel PEUitnna. - Pcoo a 
palavra pa~ uma. e:s:plicação pessoal . 

O Sr. I-»residente- Tem a pa.. 
lavra o nobre Deputado. 

O Sr. Rangel Pestana (1) (pc;ra 
uma e;q;Hcaçao pu!:Jal)-Sr. Presidente ao 
abrir-se a 3·' discussão do orçamento dÀ re
ceita, eu inscrevi·me pa.ra tomar parte no 
debate. Jul~ando.me por vezes preterido na. 
collocação, airigi-me á. Mesã para 1nformar
me ~bre o que me parecia uma preterição. 
COlhidas as mformações dei· me sempre por 
satisfeito. 

Na terça·feira., porém, achavam-se inscri
ptos apenas dous Deputados, o Sr . Neiva e o 
orador que neste momento dirige a. p a lavra. ã.
Camara. 

O nobre Deputa.rio pela Bahia occupou toda 
hora. d~ noute,_ restan~o-me, portanto, a hora 
da sessao segUinte, pms que estava inscripto 
em segundo logar. · 

Devo ~bservar aos meus collegas que este 
facto pr1vou me de oecupar a tribuna no or
çamento da receita.. Eu havia. revelado a 
alguns _dos ~eus amigo:; o plano que trazia 
para d1seutlr o Ol'Çll.mento da r eceita: pre· 
~en~ia. estudando os diversos factores qoe 
md1cava., na ordem moral, na ordem politica, 
na ordem administrativa, na ordem finan
ceira e na ordem economica, demonstrar 
como todos elles se grupando. creara.m a. si~ 
tuação gravíssima. em que nos achamos. 

Eu pretendia, aproveitando·me dos factos, 
discutindo com uma. crit ica justa, afastando 
a J"P.Spoosabilidade tios homens, demonstrar a 
esta. C<~m~ra que a situação, si é gravíssima, 
tra.z~a a respoiiS!lbilidade do passado, que nôs 
h a VIam os receb1do resignadaménte como um 
legad~ historico; não me esqui variá. tambem. 
examJD.ando·os factos posteriores á queda do 

t 1.) E1te d\scutso não foi revista pelo orador. 
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iuq,•·r i(l. 1nn~tr:~ r c~mo nÍJ< havhmos coope- s ü ingir o tuais p ossível o •ic>Gll\'Olvimontu das 
ra.ru P·l'·• a ~~·· "·i · l~•ln •[Q,ta. ~ i tua~ão. afo.s· lote t·ias n a nut:>rização, concedida pela 
to noln t:. ml'' '"' " ,.,.1'1'0'"'' bi IHf ,,Je •los 11otne1•S. c!mend:t uu Sr. Serzedel!o, nã.o autoriza o Go
r.:u f'~tu .t aria ~ilflpfe•11• •.'11t~ n,.; r·wto8. V•~rllO ;t prOT'Ogar, e 1tÍOt1a que essa autorí-

~1. 1 S. co>ln fll'clwnl.l ~ V. Ex. qu••, com (18tc z:11;:l.o cstíw:sse implicita em seus termos, o 
plan• '·cu n:i o pndo·r·ia •Jr·c up •r a. tríbun:~ por Gover11o n'to n acceital'ia. 
um qu:nlo olc ltor\t, mmt t;iu pour·o poJ' mei<L 1\In~. Sr. Pt·, ~sidente. posso tarnlnm, sem 
bom.. teria ne~eS3hl.•tle i uconte<tnvclm·~ntc autori•la•\c, rna:; emittindo npenas a. minba 
de um:. ho:•,, , para o dc~o:uYot vimcn to da;. \ opini:i.o, con~ciento, wlqu ir ido. pei?S meio,.: re· 
minhas id!)as, p<tm a ;ttTi!'mac;ão tlas minhas gul;u•es, alllrmar qae o Governo nao faz ques· 
opinio:ie,:. tão de mais ou do menog impost,ls pat•a fazer 

Foi, portnn to. com verdadeira. ~nrp1·eza. que concess.ões a a lg-umas <hts compatthin.s. 
eu vi surg-ii', na I r-iiJlma, o meu i ilustre col· O que o Governo quer <i ílca.r a1•mn.do de 
]eg'', Dept.ttatlo pBlo Rio Grande do Nor·te. meios para, como cntenctcr, coarctn.r tanto 
ficando GU pr-: t0r i,Lo do direit o que me cabia. quanto possível a acção dessas comp<mhias .. , 
I ~ devo dccl<trar l~ V. Ex .. Sr. Presidente. 
que. si sou muito modesto, muito r esi- O SR. CASSlANo Do N AsctMl::l''iTo-Apoiado. 
gno.do. quan•1o se tr:. ta, de um favor. ~ou O SR. RA~r;J!;J, PE,'l'A.NJ\- .•• o pr-incipal-
tambem muit o altivo e muito cnerg-ico, mente p<~ro. obsta.t·, que algHnJas dello.:; se 
quan•lo se tr;tt:l dadeJilsa. de um direito. aproxime11 pela. org<tnil;aç<lo dos !Jilhetcs, 

Nilo fJ<;O um:J. qneixa n<!!m levauto umn. pela. sua. diYisilo, do .i•Jgo llo bicho. 
c~nsura contra :.:1 Mesa, explico apena~ um PC'rl .. mto, Sr. P resiolcnto, eu qu~ votei con
fado que, na opinião d os meu3 collegas. po- tra. n.utol'ização p :1ra que o Governo proro
deria ter-me collocado em uma posi<;:U.•) um !!'asse o contrac to, votarei ;~gora -pela emenda 
tanto equivoca. jd.o Sr. Serwdello, que autoriza apenas o Go-

Além disto (e e este o ponto capitaJ , o,ue verno a reformar e regulamentar de IIOY'O o 
me traz <'I tribuna, po.r.~ explicações) . eu ti- serviço das loter i;•g, porqnu o GoYeruu, tlen
nlla votado, em 2·' <liscus>ão, Cllntra a auto- tro da. ' ' igencia. do contracto. respeitando 
ri zaç'ii.o da·l:t <•O Governo para. pror~gal' um hnto qm~nto possível as concess,ies feib ~, h<\ 
coutracto com a. Socieda.l.e Naeional tle Lote- u<~ procurar r·estrin~il" o lleseJI\'Ol vimen to 
r ias. Prcten•lia. t l'<:\t.'lndo do nssnmpto, mo3· de:;~e vicio. (Jl•!ito be m .) 
kar que a minha opiuiii.o se ha•·ia modifi-
cado e qu e eu acceitavan emenda do Sr . Ser- o Sl'. t~•·eshlente- Peçr> ao.~ no
zertcllo Corrêa, <n~tori.zan•lo o Governo a hres Dermt·ldos q uc occujXllU :t.:; ~uas c~<dei
roforma~. como m-eLhor entender, o serv1ço rs.s; vae-se p1·oceder á votação. 
de loterras . 

No pr imeiro caso, S1· . P!·e~idente. trata- E' annunciatla a votar;ii:o d<.~ seguinte emen-
va-se ua prorogaçã.o do contracto e eu me I d<.L sob n. 1: 
oppunlta. rorma.lmente. como me oppon ho, a · 
toda a idéa que tenha de concorrer para. que Ao n . 1 do a.rt. 1.• 
se. firme no espírito publico a crenç:a. d e qae Antes das palavras ~<l eis nm vigor» ar.cres-
uú:,s costumamos a formular o jogo das 10- conta-se : «observada a mod ificação C•)nstante 
t er ias, que nas tem caus~.do tantos males; do n. 1 do art . 1• d;t lei n. 559, de 31 de 
na segunrla llypothese, porém, com a ernencla l89S .» 
da, 3" dbcussão, o f;overno fica apcuas auto-
l'Í Z<id o a regnla.T' Asi.e serviço, sem autorização 0 sr. l.•' t•.ancisco Sã (

1
>,?lrt or-

pam prorogar o contrac to . dea~)-Sr . Presidente, eu dcse-.java uma ex.-
E' certo <tue pareceu a. alguns <los nossos plica.ção do relator do Orçamento da Receita, 

collegas que e~ta antnri1.aç.ão e.,:tava implici· a qual esclareceroi. o voto que a camara va.e 
t:J.mente contida nos termos da cmcntla do dar . ' 
DI' . StJrzedc;lo Corrê.1. ; mas, posso o. !fil'~ar ~ :f o Orçamento em vi gol' foi introduzida 
estn. Casa~ . em ~ a~ttori~lad~ _do~ ~eus lll~~- uma modiftaacão sobre a tar-ifa da classe dos 
tres collegn.s, Jea1e• s do:; d !>CI'oO> grupo~ e cl!apéos. 0 projecto de Orç::t.mento que vae 
sem a autortdaü~ do rc1~tor da Co~tll18Sl.l-O, ser votr do est·i.belece: · 
que o Governo, nao sb n ;LO prorogarta. o con-I u ' 
tt•acto •. ainda. mesmo que tivesse a~tori zação «Direi tOs •le impor tatã.o :para o consumo, 
con cedida pelo Pa.rlame11to. como nao ve.1o na. nos termos da t ,u·ir t. c le i~ em vigor.» 
emen;::la _til) Sr ._ Dt·. ::lll l'Z·~tlello CorJ'<"~a.. anlo- i . . ~ . 
nr.açao uupllctt.a para f~z.;l-o. ~Mmro vem . . : I Parece-1M que a modwcaçao orçarocmtar1a 
apoi<.cdo; .) que vigora no exercício a.ctual, deve ter sido 

O Governn nã.o quel' p~r-,lel' a orientação, incol'pomd:l. nt1. huifa; neste easo se com
qu e vem já com seus autec<>..ssore:;-de rc- prehendel'â. •; 11tre as leí,: em viuol' , 
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Assim, rejeitaria a. emen•l:o. qac V. Ex. VozEs - E' o. opinião da. Commi s:Oão. E' 
acaba rle suhmettPr a voto, quer me parecer a opinião da. C<1.marn. . 
qne sub>istiní. n. nullific;oçii,n na t<~rif:L 0 Slt . NEIVA-Si é a. opiniilo <la. Commis· 

Nesse ~ontido desejo a explicação do nobre . sãu, achava. que era 0 ca~o uo quucl •t lnm duL 
rel;ttor • no<t nocet . •• 

O !!!11•. Sea·ze(lello C(Jrrêa ()oel<L 
o>·dcm ) - Sr . P t'esidente ::.cudo a dar ;~ 
explkução que pede o illustrado Deputado 
pelo ceara . 

A emenda. do digno Oeputarlo pela B.;.lüa., o 
Sr. Nei va, ú razoavel ; a. Com missão está 
de inteiro accorl10 com a idéa que nella. se 
contém ; rejeitou-a pela considerrt\ãO d 11 que, 
ela.boro.ndo-se. <::>mo est:~ senr!o elaborada, o. 
tarira . esta. ememla era uma emenda. de ta. 
1·iJ'a e na tarira devia ser inclui•la . Mas. 
como a Commissão, na. hypothese de p;tssa.1· 3. 
tarifa., acha. que a importacü.o será cobra, la r.le 
a.ccot'do com a tarifa c leiS em vigor ; si niio 
passar o. tari f<t, de certo, SI"_ Presidente. que 
o. irléa. contida. n:\ emenda do Deputado 
Nciva já deve t 1r sido incot'pot•acl:t á tat·ifa, 
que estA presentem0nte em vigor e em in
teira execução; c qua.nrlo mesmo nio tivesse 
si rlo incot•por,tda. it tarifa em vigor, nHl>ffiO 
assim a idéa deda. emende~ continuava em 
vigor, pOrque a disposição orça.menta r ia. 
dii - impol'taçã.o de accordo com a tarifa e 
leis em vigor - c ha uma dispo~ição rht l ui 
orçamento.ria qnc diz - continuam em vigor 
todas as leis e disposiçoes de Ol'Nl.mentos an
tel'iorcs, não expressamente re:,·ogados pelo 
a ctua l Ol'{:a.mento. 

O S1• . ~civ:a (pela. o1·dc;n)- Sr. Pm
sit.lente, a ernenrla r~ minha., por-1ue f11i eu 
quem a. ehlborou, m:.ts ê de todos que vot a
r :t m a idéa nella. contida , vencedcra nn anno 
passado, t .mto que lig-ura. no orçamento vi
g ente; e que ainda no projecto da. Commissito 
de que fo i relator o i Ilustre Deputado que 
acaba. de sentar-se. tarubem se lia. até que, 
tendo a Commissiío de Tarifas apresent.t~o a 
emenda, que tomou o n. 10, a. Commissiio de 
Orçamento, .:tpresentan•1o u!l1a emenda substi
tutiva, supprimill e~sas {lalavra.~ qne eu 
ora renovo, e qne ll<Jpendem de vota.ç:'io. 

Devo fa.zer sentir<~ Cannm que a Commü
são cmbom querendo agora suppr imir ess:. 
m edida, lõ1i a primeira a. concordar ser ella 
justissima., o que foi rati tir.a\lo pot· dive rsos 
mem lJros dessa imp0rta.nte Com missão, que a 
a.poia.rn.o1, quando na primeir:t sessão no
cttwua disctltiu·se lon;;a.mente. 

O que pl'etendo é a. seguranç<'\ rln id.~a., 
receioso ele que se po~sa (!a.r a hypolhesü \le 
n ão vingar o projecto de f<trift\S. 

Vc.zEs-Está. n<\ lei. 
O S:a. Nc:1v,\-Essa é a opiniã.o in•lividu-)1 

de VV. EE:x. 

O SR. L\Un.o Mur.LEll - Na. ltypothese Je 
passar a ta.rifa., prejudica. . 

O SR. NEIVA- ... e que, portanto, deve 
Jl~a.r na lei do Orçamento consignaria (!ssa 
medida percmptoria e positivamente, pois 
não é uma. medida e:;banjadora, pelo contra
rio ,·, do inquestiomwel vantagent pa1'U. o 
erario publtco, e simultaneamente p~.ra essa. 
industt·ia . · 

O Srt. Jos1:: MARJA.No-Ncm diante das de" 
claraçõe~ dos proco;1'cs ~ 

O SR. NE!VA - Acato, wnero mesmo 
a opinião 1los procl)res, mas quem sabe si 
a.qnclle qu., ha de pôr em exeeução o (lt•o;a
mentv terit o mcsm•1 proce1limento ~ 

O St-:. LAt; lto :.rur.r.c:R-Não p<ide ter oult·o; 
a. lei ó clara.. 

Os SRs. 1\Io!'\TENIWito, NA•cl~m!'\TO E ot.:· 
TROS- Apoio.do. 

O SR. NJ\IVA.- Qnc sejam r~"gbtr:1 clas r,<;..·:ns 
opiuiõe;; dos illustres Deputados r~latores do 
Orçamento da, l<'azenda, clt\ lV1ceita, e 1ios não 
m::nos illustres leadcrs _ 

Pó,Je a Cama.ra reconhecer que Sl. medida é 
verd•v.leinJ. o justn, e a prova. e o assenti
mento geral dos que e,;tiio :L atnt•mn.r a ga
rantia dos direitos dos fabricantes; e que a 
CJ.rnara entende que a .m3. eruonlla não se 
torna neces;;aria, porque ou passt\rá o pro
jecto de tarifhs. onde essa medidt\ Jigut·;t, ou 
não pass.trá e as palavros const!\nte~ <lo n. 1 
do ttrt. 1" do projecto que se ·votct silo a ga
roantio. da ·continuar;ão dessa mor\i li ca~~o; 
assim, pois, requeiro a retirada da minhct 
em·;nda E' a :r:rlmcira vez que l'njo ao com
bate, 

O SR. L.t ültO Mn.um-Mas foge vict.o
riooo. (.tpoiados . ) 

Consultad,l. a Cama.ra.ú concedida a rat iratl:t 
pedida . · 

Po3ta. a votos. é approvarla a. seguinte 
emenda: · 

Ao n. 2 tlo art. 1.• 
Subst itua-se pelo seguinte : Expnlliente rlo~ 

generos lin·~s de dil•eitos de consumo, nos 
t'"rmos da lei em vigor. 

E' annunciada a votação da emendo. ~ob 
n. 3 : 

Ao hrt. 1·• n. 29. 
Em YCZ de: lEW do 2 "{ .. svbl'e O c..~pitn( 

(las loterias fdera.~.s e ·1 "/• sobi'cl as esta.-
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duus, & ma.is 100 t•i>is por fracção de bilhetes 
de loteri~, expostos á. venda cobrado por es· 
t a mpil h a. ! . co~ : 000$000. 

Diga-~e: dito de 2 •f .. sobre o capit11.l das 
loterias fedt~rnes, 4 •.; ~ob1•e o tlns est;\dua.c•, 
cujo. extrB.Cção se façe nesta Capital, 2 I ,"J.,f• 
sobt,'e o das cstaduaes extra.hidas lvrn, que 
tenham venda na. Ca.pitlll Feuera.!. e m&is o 
sello a.dhesivo de 5 • 1. sobre o valor do bi
lhete ou fracção de bilhete, que für expo;to 
á venda nesta. Capital, quer sejam de loterias 
tederaes quer esladuaes, 4.000:000$000 

O Sr. Pre!ó!ldent.e-S.lllvo reclamn
ção, a Mesa sujeitará á. votação da Camara o 
substitutivo da Commissão, que o o Sllguintc: 

Em vez de < e mais 100 r éis por fracção de 
bilhete de loteria exposto à venda, cobrado 
por estampilha. }) : 

Diga.·se: 
E ma.is 5 o f. de seno :ulhesi v o sobre o Yn.lor 

do bilhete ou fraeçõ.o <lo bilhete de lotoria 
expo~to á -venda. 

O Sr. Barbosa Y ... hna (pela 
ordem)-Sr. Presidente, a idéa contida. nesta. 
emenda, idea. capital que a Commissão ror· 
mulou em sub·emenda, que V. Ex. com razão 
-vao aullmetter de preferencia. il. votação, está 
repetido. na. p:1gina 17 do avulso, como a. 
primeira. parte de urna longa. emenda, subs
cripta entre outros pelo Sr. Eugeo!o Touri
rinbo, :primeira Jl:trte que teve parecer tavo· 
ravel da. Commissão de Orçamento ; ele modo 
que votado todo este substitutivo dil. Commis· 
siio. fica desde logo votada. a primeira. parte 
desta emenda d;\ pagina 17. 

Não é asaim ~ (Apoiados.) 
Quet, dize1>, porta.nto, que a attençiio que 

p odia. ser chamada. par<l. a idéa. dest!t emenda. 
dn pagina. 17, fica desde logo cham&da. p.,"lra. 
o substitutivo da Commis&io, a votar-se 
agora.. 

E foi po1• iss2, Sr. Presidente, que pedi a 
V. Ex. a. palavra, a. titulo de encaminhar a 
votação, para dizer que, não estando de accor· 
do com a Commissão, pare<!e-me que seria 
conveniente chamar a a ttenção da Camara 
:para. dous pontos ca:pitaes, ainda que succin
tamente. 

O -primeiro é que a nova emenda dinaínu~ a 
'l'e1~da a ser ·auferida nos termos da emenda 
Coelho Cintra, approvada em 2" discussão ; 
porquanto substitue a taxa. fixa de 100 reis 
por '~>igesimo de bilbete, pelo imposto de 5 o;, 
sobre o valor nominal. 

O segundo e que vem uo encoatro dos d&
sejos e opiniões do honrado reh\tor da. Re
ceita, por isso qnP. contribue para evitar que 
a. loteria pelo valor minimo!L,s ultimas frac· 

ções de bilhete, vcnh:.L (lUg-mentar a. pra.ga tlo 
chnma.do jogo elo bicho ; porquanto, si para o 
bilhete cla.~sico de ~O$ o inteiro ou 1$ o vlge. 
si.mo , o imposto \'ll'imitivo daria 100 réis por 
1:;; ou 10 •;. ; peln nova emendn. passur:a o. 
d~r po:• Viiiesiluo 5 ''/n Bobre 1$, ~u sejam 50 
r .. 1s, mnt:tde de) quo roude a prime1ra emenl]a; 
e por outro lado, si ú certo que ha. bilhetes 
meío1 de i50 réis, o que já. é muito proxlmo, 
siuão exact::tmente,jogo do bicho, o irnpoeto 
de 100 réis por vige.~imo daria 1$ por de: 
vige$ímos,ou sejam 1$ pelo meio bilhete de 750 
réis, o que importa em uma tua probibitiva 
do parcellameuto desse jogo, ou do fabrico do 
bilhete inteiro, h11je de 1$500, amanhã de 1$ 
e finalmente inteiro de 500, WO e IOOréis . 

Por essas ra.zões. p enso que deve ser rejei
tada a. nova. emenda.. 

O Sr. Augusto Severo (pela 
Ordv'nl)-St•. Presidente. venho simplesmente 
para explicar o equivoco da maioria da. Com
mi~são, que teve de dar parecer sobro o 
assumpto. 

O hourado relator propoz uma reducção do 
imposto e, a.pezar (!isso, sou obriga•lo a. 
declarar que não se determinou que fosse 
iocluida a redueção, e apenas foi um engano 
ha.virlo na 2" discussão e que e~capou na 
tereGirn. 

Por conseguinte, redigida deste modo a 
emenda, o signa.ta.río nã.o teve em vista sinã.o 
incluir o equivoco que se havia dado na 
2' discussão. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
o,·dem) -Sr. Presidente, é com certo pezar 
que me vejo na necessidade de dar expllca
Qôes á. Camara, que importam de algumu. 
sorte em uma ligeira. discussão sobre a 
emendo.. 

Começarei pelo que d~se o illustre Depu
tado pelo Rio Grande do Norte, que a emenda 
em questão não r <1duzia c imposto, como diz 
o :parecer. 

O SR. AuGusro SEVERO dá um aparte. 
0 SR. SERZEDELLO CORRÊA-Vamos fa:zer :1. 

discu!*ão com calma, para que a Cumaro 
possa eomprehend~r bem o facto. (Lii.) 

Or-c1, Sr. Presidente, desde que se mantem 
o imposto de 4 o i o das loterias estaduaes que se 
extrabirem nesta Ca.pital e 2 1/2 •f o naquellas 
que se extrahirem nos Estados, claro está. 
que nunca mais far-se-ha. nesta. Capital uma 
extrac1,1ão, por irso que niio gozam da isenção 
de imposto. 

Par0ce, poi3, qu3 a emenda r eduziu do 
t.lcto o imposto. 

Passo .agora a dar cxplicaçõJS ao m~u li
lustre ?-m.ígo, DJputado por P<lrnambuco. 

Acccttet esta. emenda. por duas considcra
ÇÕ:lS: prim~ira., porque o autor da emenda é 
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o nr1bt·n D:'p n t:td,) por Pl' rnamhuco, o Sr. 
l!ndllo Cin tr·a.. A ~n:L ,.m,·nda mandantlo co
Ul'nr I CJO t•.:d~ pot• I ,j l!wk d" Iot n•ia foi a ppr-O· 
va.da. p •la 1::unarn,. S. Ex. IDf!Smo propoz 
uma outra cnvnrla substitutiva d••sta, man. 
<lan<.lo qn .• (!lU VPZ do S!IIO ik lOO reis por 
!Jilh,•t•• pagas~cm5 '' /o por s•llo sobt'•J o valor 
d•l ca.il a IJiJ.h,b. 

lnfluit'Utll no "spirito do Sr. Dl;put:>do Cor;. 
lho Cíntra, contra.rio tamb:m ao jogo como o 
Sr. BariJOSn. Lima, as consid0raçli ;s qun o r.~ 
Jator " xp .• nd'!U no par.~:·r ~obr. ; a emnnda. 
~nan<.lo foi votada nesta Casa . 

J~ssas consid:>raçõ:;s àiznm r :•speito á. ex is· 
i •ncia. <J,, um c :)!'to num ,~ro d :! planos, orn 
vir t nd.n d,. contr acto c:;lebra.do com a Compa.
nh ia d tl Lot "r ias N:tciona.·•s . 

()SR. BARBOSA LI)[A~MilS ha. autorização 
par:~. r •• rorm:ll-o:> . 

O Sn.. SH:RZEr•ELr..o Cortnlh -Essa aatori
zaçiio · ·~tiL êOntirla •·m outra n tunmla . 

J)izi:t 1111 1'(11 .' ha planos. muitos elos I]U:l.'!S 

llivitl,•m a lot ·r·ia " ffi moios d · ; rl{) l'úis c:Hla 
UI\\. 

o SJt , BAr:s::>s.\ Lnu - E11tiio ti jogo do 
bicho . 

0 Sr~ • .SE!tX!WEr.r.o Coitnl:a - Nito S )Í Si 
c jogl) •lo bicho. mas o f:tct.o ê fJ.ll' ha 
pl;m o; :~<lopbt · lo~. n~.,1 ~,·, p ·lo actu:d, como 
~··los govct' tlOS p:>ss:t.l.os. d·• que for:Lm mi
ni::ltroso,; Srs. 1\o:lriguü;: AlY<•s, R.•t·nar·dino 
u•• C:Lmpos c .r:nqnim Mnrtinho. nouu•s iuc:t · 
paz,,s <it• protug.•r o jogo uos bic!Jo.> . (ApJi L
<iof. ) 

Di vidi<lo3 os l; il h<•tes ' 'rn dous lll••ios dn 
750 r éis, pagando 100 r~is cada. u m <los v ign
simos. r.•su!taria. qur. cD.ll:t meio bilhnb d·• 
7GO reis pagM•i:L o imposto d :> 1$; logo, p<t· 
g:~.ria cada. bilh •te importanc ia. maiot do qu~ 
o S!JU valor. 

0 Sr .. BARUOSA L!i\l.\ - Logo, imposto pro· 
h! bitivo qu·• acaba com o bichv. 

O SR. SERZEDELL O CoRRNA.- Não rstá. na 
in t·•n('.ão da Co:nmissã.o prohibir a !ot• ~ri:J. 
tlcsde que ba contmcto; mas, si qu eremos 
prohibiHt , fa•:amol-o francament e, a nnullu· 
mos o contracto c não ,~,t o.jamos a votar me
didas indirectaS qu n Ou,;deC!1ID U C<Sa. pr()· 
occupa.ção . 

Eis a razão por que; a Comm.issão ncc0itou o 
substitutivo pi'opo~to pGlo proprio autor da 
'r.menda, amigo do Sr. Barbosa Lim a . 

O . § r. l t .. u;;ust.o Severo ( pa;·a. 
mna expl i.:arc7o pessoal )- O nobre Deput~Ldo, 
rC'lu.tor do orçamento, acab~\ de declarar que 
:L ememht prop1mha. a reàucç:lo do imposto. 
Jst.o n ilo é exacto. 

A emenda n. 43, apresentada na. 2' discus
são do Orçam•:nto fia Receita , foi approvada 

pela. Camara em votação norr.ina.l,c,porta.nto, 
a disposição contida. neste _numer? d~vis. rn:er 
'J):l.rte do projecto da. recerta na 3• dtscussao . 

VejnllloS agora. o que diz este n . 29 d <l 
al't. ·1". da. loi 428, do 10 de dezombro de 
1S9G. (l..íJ .) 

Vê a Cama.m. o que foi vencido, e a té fiquei 
de accor·do com a sub·em~nda da Commissão. 

Ora, t endo sido isto o vencirlo, em votação 
nominal, o. inclusãO desta disposição . no p ro
jecto ll:l recei ta. pa.ra. a. 3" discussão a~a obri• 
gatoria , en tretitnto escapou na redn.cça.o, 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
o,·IJem) -A C;Lm:tra me ha de relevar; a posi
çii.o de relator do orçamento me obriga a 
dn.r ex plicações . 

O nobre Deputado pelo Rio Grande do Norte 
iosiste em qne a rodacção fio Orçamento da 
Receita não consigna. o que roi votado pela 
Camara . 

Núo ha tal . A ca.m:tra votou nominn.l
mcntc ,, S11~uinte: rejeiçã.o dos arts. 8"e 9<>, 
quo continha o projecto da. receita, rdativos 
a Iot,•rias. 

,\inda mais. disposições f)Ue se referiam 
:to que esti presentemente em Yigor. 

Ora, G claro, Sr. Pl'esirlen te, que fazendo a 
I'Cdo.cção (l:t lei eu nada mais tinha q ne sup
prirnir sinã.o ;ts disposiçües dos arts . B" J3 9°, 
nad:~ tamndo em r clacão a) que está em 
vigor, porque isto continua em vigor, e seria 
u ma. rednndancia.. (Mu ita bem .) 

O S t•. Presidente- Vae-se votar 
o substitutivo da Commissã.o li. emenda n. 3, 
e par::t não torna.r esta votação interminavel, 
a Mesa declara á. Cama.ra. que vae pôr em 
exccur:ão o art. 41 no Regi men to, pelo qual 
a nenhum dm; Srs . Deputa.clos é permittido 
fa lia r mais do uma vez em q ue&tões de or
dem. (,1poiados. J1luíto bem . ) 

O S1•. Paula l.~::unos (pe la ordem) 
- Sr . Presit.lente, pergunto :• V. Ex. si, vo
tado o substitutivo da COmmiS5ão, está. pre
j u dica.<h a emenda n;~. sua integ ra 1 

0 SR. P ESIDENTE-A Mesa jã. declarou que 
a. consideraria prejudic:.tda., salvo as recla
m:~ções em contrario. 

O Sn.. PAULA. RMtos-:\!ns a emenda. com
põe-se visivelmente de duas partes : uma 
q ue se refere a imposto , e outra. que se 
refere a. selios . 

O substitutivo da Commissã.o manda sub
stituir o imposto de 100 réis pelos 5 "/• sobre 
o v;Uor das loterias . 

Cr\)iO, portanto, que tenho ra7ÃO e que 
V . EX:. lendo a. emenda. e lendo c subst itu· 
tivo resolverá a questão . 
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o SR. Pw.,;sw:~:-> T:?. - O nol•N Drput.. tr.lo I t;:pín ou mr:io-sr,Jtlo, n.ugmento 1le v eneim<:!l-
t em t·:r ~:'to. los, liclluÇ:IS. c onlnf'0 01 <io tompo j):J.t•:~ <JU:l.l-

,, _ _ l _ . . quer olfcito. rnvorl'ão. reintegra.;~'i.o 011 qua.L-
h :mnnncmr~t n. ~cta ç::.2 t.a,pt:~ lll~J;'a. p.tt·tc qu~r out1•o de que ~e ori_gine _ri ~rectn ou imli

rla emenda n. ·' · ak .rs p,.lavJ.t~. 'lL-otcnham rc~t:l.mente '-''H'-' ao erat•tv put>l:co. 
ve;••1et :r (< ( apz1,1i l· ,;dend • E' ~ubnwtthla a votos o appt·ova•la a sc-

O St•. Aicin<loGuanahnt'~'\ (pela. 
orrlcm)- Sr. Pres:,tente. esta primei ra pa1•te 
da cmonda. teve pa~cccr coJltt·u.rio da. Gom

:;ninte primei:•a p:ute da cmend:1., até n~ pa
lavms «qu~c~que~· outros flvo:·cs commor
cLLc.:; e onerosos ao The.souro. » 

E ' submcttid:L a voto3 ·e rej r;il.:l da :L H)-missü.o 1 
. gund:t parte do. cmenda;ts~im r etlígi tl:l : ••C :l 

O Stt. Pltt'swr.::-;TE-S:m, senhor. :zo:s o da:; petições, etc.» 
O SR . .:\r.cmoo GUAN,\'I:.~IU-Vôle-se votar 

esta pt·imeira partG da emenda que estabelece 1 E' annunci:vl:!.a voto ~·ii•.l ci<t so~uintc cmcn
o imposto tle '.!. 0 / , . sob!'~ o ca.pitai da$ lo teria8 da n . 5 
esw.rluaes, ex.tn::.hidas l;·,,·a o que tcc1u V<:nda 
JJ;J. Cl!pital Felleral. S:ll,,ti tuo.-se o n. 3(1 do ar t. 1" pc.\0 se-

Bem; consnllo a Y. Ex. si vota<lo isto c.<i.i~ "uintc: 
proteri1la. a Jeltra C r!.> Olnrmh r! o ~r . IJG [i U·I ,., ·~ I ·t 1 , , • , , , • . I • 1. · r -
r.a1lo Serzrddi rl Cn:'l·t'.:t., que irn·r:!e ,·, ,.. lotPri;'~ · '.1• 11 O sn •l ·. \C:IICII .• co~ o, C: SU)''' •os, P.X
c;;taduaes a r,[);·i;.:,or·ii ... de se:·~m <·Xt!'i:hi:l:t:< C·.' i•LII:ld<•S o' n:nc1I_U0;Itn.-; UO!; .l~t~z,•,; f~il.i!l:t•,~. 
nesta capital •~: tr. t i,01 ,,111 :lllUi vc•:lda, de. ":.ec·••:d•' ~:orno ::: 1 · d. ll art. ·" d., Co!bll· 

" tu:•,•a<:> l·ed~:-al . 

O S1•. J•r·('-.ic! PnC·P- Sú;n t111t·idn .·.~ ... .~. -·" . .. ~ .. . .. 
a.l!:n:na: iti'(Jt'O V:trl•> t·!>tl' ioq:o, to:, do• ·:I •·, ·· " i '"b •:· · '!i,;.k •)()!-0. \ !L . t . l::\. (pcl'! o~
so.lwc o·~ btlh ·Jl ··S Llc l •J t:wi:b e•ta.r ltl : l • ·~; ~x- · ,/. ···: 1- l' l'. 1-';·o:;,_ l -ie u lr~, Jl ;l 1'1'Jõ!•" 11'' l vot :lt;.an 
trahiuo.s !'ti!·a rl··-t, C;~p i t:d r:uC> t . .- uha.!Lll ,:,·~:.c vl'o;:tlllfl:tlo a CatiiU.!':L aptH'OVn ll .(~ S'!· 
ven_ da arJui, lic:\ l>~_·c_ ,iltdi•·a.r:.\ ';:n';>Ii•··ib:_tnt;nt r· ;:ut,IIW •. ~'~-'::th l~l rl!~.~~~>-.llt<J~.!I t~.~~.os _A_',l::.l_u:rt~ 
a cinend:t Un f'l'. 1> .. · 1ttl:l.do ~l~rt. ~d ~ :lo \ •.ll't't·n. < , n.rlJiJ.l l.l..~ c uu~.-.:\)~ · <'.~xc · ~·lUlla.l"":-!C W3 

I . l' •' l ' ln " ''JtG" 11 ·• • IU' "e~ '•le•·vs COIIi})' 'C na lett:·n C '\·i-;tn eumo im ·l f!c.;it:unc.~ntc ~~ ~·t~· I · ... ~~ ·. · ~ .- \.:> ... . . ;:, • ..... J• .. . ~ .. _, .: • • -
• 

1 1 ' (: ~1 · 1 · ', i ,. t' ·lu~ret · · ·~ nt•• ·a ~.:'r ·,s ;' o " ll perm it li•la n ven.l:t de l:i illet"s de ]r,:er L•.s •· ., " ·" ' ~". ·.,'" " ' , :,' .• " "" .• J .~' '· ·' "' -
esl :H lua ·s, euj :t ntt•.l•'•~;lo !>C haja cJl'cc:tu:.tt.l(l l i' 1'•'Jli0 li'u,unnl .·. il o~ í.!tl'.:> 
fut·a. tlru;ta l'apilal. ,\ emt'nda quo se vae $Ul.Jmettcr i vot~c;i.o, 

o Stt. SEt:.zE:>Et.r.o corml~ .\ _ Foi por · bso uma_ vez appro1r::da mOt li!ica~·á e~~:J. uhposiç;lo 
mesmo 'lue n. Comtnb:;[(J r l~u IJ•tr~<~çr con- (?'pwldc>s) n~cc;ta. n;~ _Pl'Jme:ra parte pam o 
trario. 11m de c·xchnr os _ mnllstros elo Supt:cmn _Trt: 

b;.;n:ll },Idtt:w, pots que se l'eduz a ~ ~e11Çuo !;'l 
O Sn.. PRES![JE~TE - O fr.cto 1!:1. tt-.i i•utaçilo aos ju i :~es re•lerJ..:s, de Mcot•ao com o § l" elo 

compruhende irnpl:cil.;\ffit:nte o tb pel'Illi~~ii.o . "'~·t. ::;; tla con~lil uit;õ.o . 

Postn. a votos e rojcit,tdn a ref<.!r iJ.a. pti- Po:;ta. a l'oto3, & r l.ljc:it.tdo. a cmcnJa., 
mcira parte uu. em•J11ria soh n. 3. 

E' appr·ov;v!a :1. sub-emenda tlo. C•Jmrniss>i:o {') :;r. A.d:1i.!hc•·to Gnü:n:u·ãc ;;; 
á ultima p:1rtc, fiútnd.o pr•cjudic;t(l:J. nessa I (j'd.t ordem) reque1· vcrilicaçüo . 
:parte a. r~fr!rHh emenda SJIJ u. 3• I Gonsult::.r\a a CJ.mara, 'chm a. favrn·íl c 

O ..,.., p . 1 " 1 ., 1 coiltta. 63 Srs. DeDuL:ttlos. ""':..-. re~H.ente- vou su Jmer.ter
1 

~ 

~votos por pnrtes a. cmcu<la n. 4, pois rJue I A erccu~r. ó :tpprOI':l•.!a.. 
a l" p:1.r·te tem ll:wecer f<t vor avel ua Com:ui~- E' r rjcitada a s!'gu.inta omeml:t sob n. c : 
são e a scgumla tem p.trecel' comrario. "\ 
emend<lo é :t soguiutc: , A? 11 .. ,33 1.lo art. 1", ?n•te :iü tliz-imposl.o 

AL) ~~t· 1• n 9' "C'l'esc •nt··· ·c · el•v!l;, ,) ., 1· 110 . 2 1;2 "I•· etc.- :hg:t-w : Imposto de. "'• • , • . _o, " " .. ~ , . • " '. ·' .. '> l . ) o ' ] I . ' ( 1 1 50.) o sello tias pet içu<S, requerimentos on r~-1::.. i ~ ! o so Jre :l. ren, a uo cap1 a empl\~g<J.I o: 
preseat~;.cws tlir-ig-idas :10 Gcngre:<;,o l:\ncion:t l, a) em IICÇii es de d .:/,c;1tH:·cs c qn~esquer ti
solicit:Lnl1o privilegio~ . cooce-:.s\i;os, sn\;ve!'l- tulo~ de CJtnt~a.nhia;; ou ~cc>ic . .b.rie~ anonymas 
ções. is\lnções do .tir tlit{)s, prúl'(lg-açõ~s de com ~éde no Distr icto Federal c nos F..s
pr .lzos, relev;:.,;üo ue mu~tas, in dcmniJ~lÇót'.' tat!os; 

onero~o~ <Hl T!Jeso•u'l•, e r. '.::U.S o das peti•;•)e; l~rüií.•l (apoli(,;::;); 
ou q n :te:éqllel.' o!ltros i':lvo t'<'5 C·)il11 thõ.l'l:i:oes (} I lo) l!tll titaks 1lc üi vida pul.JJ:c~. idcrn~>. da 

ou t<;J,Jre:;euwçues tie inte1·e:;;;e pc-swnl, t:J.c' t) <:Jil letL1':1 s L:l.ncari<•$, hypol.il<X~ ilri:.s o 
corno peJiLlos tle per1S~<l o revcr,-;'io tlr: mvn- r1uuesqtt~l' ou troa.s p r-c,lu:r.ir.:lo juros . 
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S:io successivamenw postas :~. vQtos o ap
provadas as seguintes emendas sob ns. 7, 
Se O: 

Ao n. 44 do nrt. l": Suppi'ima-so tudo o 
que vem depois das palavras-sobre bebidas 
-pois já está em discus.siio na. Camara a lei 
regulando o consumo. 

Ao art. 5•, no final do n. 1, accrescente-se: 
depois de publicados os res~ctivos editaes 
por espaço de 30 dias. · 

No final do n . 5. Accrescente-se : no ser
viço aduaneiro. 

Na lettra (a) do n. 5, onde se lê-intet'Pre
tação-:-diga-se: interposição, e accrescente-:e 
ao final : n . 489, de 15 de dezembro de 1897 
art. 11. 

Ao art. · 2•. n . lX-Em vez de b<!cilloa, 
diga.-se : baceUos. 

I•;' annuncia.•la a vota.çlo da. s~guínte 
emenda sob n . 10 : 

Será. concedida a franquia postal, ua. vi
gencia. destn. lei, ás publicações da. Dírcctoria 
das Secretarias Americanas (União Interna
cional das Re-publica.s da America) o a. Re
vista Industrial de Minas-Geraes. 

O Sr. Calogeras (pela ordem) re
q ue1• a retirada da segunda parte da emenda. 
que comprehenda a Revistá. Industrial de 
Minas-Gemes, que tambem tem parecer con
trario üa Commissão. 

Em seguida é a.pprovaua a referitla, primeira. 
pa!'le da emenua. atG <LS palavras Repttblicas 
da Amcrica. 

Consultada a Camata, é concedidu a r eti
rada pedida da segunda parte <.lu emenda. o:tre
r ecida pelo Sr. Calogoras. 

E' a.pprovada a seguin~e emenda sob o. 11: 
Ao art. 2°, n. Xf, accrescente- se: 5 .200 

metros de tubos importados pela ca.ma:ra 
!>Iunicipal lla citlaue do Curvello para ;·Lbas
tecimento de agua potavel da mesma ci
da.de. 

E' approvada a seguinte· emenda sob o 
n. 12 offerecida pel03 Sl's. Ermirio Coutinho, 
Eugenio Tourinho e outros: 

Ao art. 5°, § 3"', depois das pahvrots .... ma
cllinismos de lavour:J.- accrescente se: e ma
cllinismos destinados a engenhos contr·a('s. 

E' npprovada a seguinte em~nda do Sr. 
Ermirio Coutinho sob n. 13: . 

Substitua-se a de n. 3, do art. 5°: 
Na vigeocia desta lei os machinl8mos para 

lavoura, materiaes de cill!leio e pecas sobr e
~a.lentcs, e os machinismos, seus sobres<tlen-

0>\m~r~ V 1 Vl 

tes e tambem os materiaes de custeio de mi
!leraçã.o, importados directamente pela la
voura e industrias auxiliares, ou pelas em
prezas de mineração. para consumo proprio, 
pagarão Eómente uma taxa de reglstro de 
5 •;, do valor oillcial dos objectos introduzi
dos, fica.ndo isentos de qunesctuer direitos 
alfandegar ios. 

Paragrapho unico. Ficarão sujeitas à multa 
do dobro ele direitos que deveriam ter prr~o as 
em prezas que tiverem importado ma.chinis
mos e materiaes para. uso a'heio. 

E' tnmbem approvada a sub-emenda dn. 
Cornmisslio mandando supprimir da emenda. 
acima as seguintes palavras- e industrías 
ttu:x;i~útrcs, 

E' apprllvada :L seguinte emenrln. do Sr. 
Coelho Cintra sob n. 13 A: 

Ao n. 3 do a.rt. 5•• . Depois elas pala.nns: 
machiniswos da lavoura-Accresceote-sc: nos 
termos do art. 424. ~;;: 27 e !28 tia Omsolidtt· 
r-ao das J,ds das Al(<wdcyas. do 18:1~. 

E' o.pprovada a seguinte emenda. da com
missiio, su b;titutiva da que~ foi o.trerecida pelo 
St·. Elias Fau~to sob n. 14: 

Nos matcrlaes da custeio impo1•tados dire· 
ctamente pela. lavoura. ou pelas emp~e?.as de 
mineração para consumo proprio comprehen~ 
dem-se s6mente as substancias chimicas e 
explosivas, trilhos ~ouville para tran
sporte dos miner3es, motalloides e meta.es 
simples ncccssarios áquelles trabalhos, prec.~
dendo sempre autorização do Ministro da. 
~·azen<ia, a. quem llevem a.s emprezas · reque· 
rer taes favores. 

E' njeitatl<\ a emenda sob n. 15 . 
E' approvada a. seguiote emenda. sob 

n. 16: 
Ao final dou . 4, art. 5", ac~Í'escente-se: 

Precedendo sempre autorização do Ministro 
da Fazenda, n qu em deve ser requerida. e en· 
via.da a lista dos objectos que se pretendem 
despa.cbar livres de direitos. 

São successivamente postas a voto3 e rejei-
tadas as emeudas sob ns. 17 e 18. 

Posta a votos, é approv:J.da. a seguinte 
emenda, sob n. l g : 

Ao art . 5°, n. 6, lettra v. SuiJprim(l.·se o 
que ee $Cgue depois tla pala.vr&. Consolid..cçatJ 
ate as pa.lavrns-no respectivo JlOl'to . 

A segunda parte re1ija-se assim : · 
Os capitães ou mestres de embarcações nã.o 

se prestarão á. legu.liz .u;;ão dos conhecimentos 
de carga sem que o car regedor exbiba uma 
t~l decla:~:a(}io. 

A falta dessa dectwaçfio ou di vergencia {lá. 
mesmrl- ~o!ll o cont-:udo do Yolume ou volu-_ 
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mes, no porto do tlestino, consíder·a-;;c infra.
cção d;\ lt>gislação fiscal, sendo punido cow 
multa igual aos d ireitos, em ambos os casos, 
rio impol'tar do genero; os Cil.Jlit;i.es ou mes
tres, porem, serao punirlos com multa ig-ual 
á r'o ~trL 3tl3 da Cl!nsolid"ç,io, sómente peln 
lalta ou não eni,rega <le um tal documento. 

E' rejeitada a ementh sob 11. 20 • 
E'-post.1 a votos e approvatla. a seguinte 

emenda sou n. 21 : 
· Ao n. 6, lettra XI. Em YCz de-c1irecto!' 
de rendas-diga-se : Ministro da Faze1tda. 

A' lettra. XVI. Ex~epÇJlo das de expeilknte 
para os casos de-ignoro o conteúrlo-acceitos 
pelas allandegas, que continuat·ão a ser de 
11i 2 a IO•/u• 

E ' J'l'j~ita•b a ememln sob n. 22 • 
E' an rmncia!la. a votação da ;:c>gttinte 

emenda do Sr. Serzedello Corrêa. sob n. 23: 

AccresceHt,;-sc onde convier : 
Art. Fica o Poder Executivo autot•izarl•• 

a regular, como julgar conveniente, o ser· 
viço de loterias 1'~deraes e estaduaes do Dis · 
tril\to Federal, observatl:ts as seguintes b:1se>: 

a) direito exclusivo para as loterias rede
raes de serem exlraltidas e Yeitdidas nCJste 
districto. em quat •·o dias uteis de cada se
ma.ua, mediante o pagamento do imposto de 
2 ''i o sobre a impoct.tncia. úa. respectiva 
emissão ; 

b ) direito p;,ra as loteri:~s cstatluaes de 
s~rem extrahidas e vendidas ne~te disLl•icto 
em uous di<ts uteis cl&. cada semana. mediante 
o pagamento do imj)(stn d :! 4 "/a sobt·e a 
emissão da. loteria ou série de loteria, logo 
que fôr cxpo<!ta á. vcnt.l t\ ; 

c l p.n·a as loterions est:1rluaes gozarem 
<'le>se direi tiJ, rlnverão suj<!ilat' pl'éviamente 
;i. Dp provução do Ministm•io do. Fuzeuda os 
r~spectivos planr)~, moluados pelas das lote
I'i:.L!:! fedcracs c ~:(H'Cill cxtra!Jirhs nC'stc dis
i.rido ~;r, li a :prc' idcucia llO lioc>al úa.s Lotel'ins. 

O 8•·- Rod<>lpho A b1•eu -
( p-la ordem) Sr. Pre~ideu tc. antes c! e fun
damerlt~'ll' o requerimento Q.Ue vou aprc~C'ntar 
a considerar;ii o úa rasa. J>Cr miltir:i V. Ex. que 
t\provcite a op(;ortuniJ<,d<.! de csü1r na 
tribuna para funüumen1ar o meu voto nesta 

·questão. 
Vozes- Não püuE'. 
O SP.. Pr:Est• ·E~1 e: - A ~l<.'m niiu podç 

acceit:.:.r a cb:Jara~1ic do nclJ1·e L!el;ul<1do. 
O SR . Ror•C•l.f'HO AJJREU -V. E x. me J;er· 

mittirã, SI' . l'm;i~l~nll'. qlJ~. funrlaúo ·nas 
lll'.•Xts anteriur~s. procure ~~clarcc,-.r a. vo
tação da C>•maru. (<</IOi!rdN), o que tem sidc> 

um direito u~a!lo pot· CJUasi ~odos os Depu· 
tat.los. tanto tn:tiS quanto pela U rgencia na. 
vota.ç.ão dos orçamentos, nii.o tenho tomado 
a. ]liliavra ll<l occasiãu ua di~cus~o, pata nau 
protelai· a. 

O requerimento que venho fazer é affi t'· 
mação do meu apoio ao Dr. campos Salles, 
porque &e diz que o Governo dest>h uma. 
autorizaç-ão pam regular e;;te assumpto. 

Ao contrat"io votaria contra todas as 
emendas re!erentc!> ás Joteria.s, porque ~ou 
francamente cont rario a nllas, como sentlo 
este jogo funesto. qul} o ~Iinístro da Fazenda 
no seu relatorio denomina cancro nciaZ (S~I$• 
surro), contrario aos interesses do povo. 

Na impossibilidade de mand1>.r desde j á 
re~cindir os contractos da.s loterias, prohiblL• 
e~te jogo que tem permittido os maiorE>S 
abusos na nossa Patria. veuho decl:trar a 
Y. Ex . c ã Camara. que votarei a. autor i
zação no Governo para rever es:a questão, 
mas de modo franc<l e incondicional, como 
tem sido u apoio que, em omergencia. tão 
difflcil da viria nacional, pela primeira 
vez na vida política, tenho pl'USt:ulo nos ;;o
\'orno.> da minha Pa t ria. 

Não traçarei limites, nem restt·icções a essa 
autorizilçâo, pm que estCiu certo que, revenllo 
o contl'anto, o honra;lo President~ da Reru· 
blica nõ.o procurara accumular nenhum fa· 
vor aos gr~udes tlwores rle que já. goza ess.\ 
comp:1.nhia, nem a bsolutamente cogitará de 
adiar por uns dias mais, como disse o nobre 
Deputado pelo Rio de Janeiro, o meu digno 
chefe Sr. Rangel Pestana ... 

0 Sn . RA~roEL PESTANA-Estou autori:tado 
a declarar que s. Ex. não prorogara um só 
dia o prazo tlo contr:tclo. 

o Sa. Ro!IOI.l'll0 c\Bn&u ••. ocontt'acto, á 
vish\ tlos males que aca.rr et<L á. no:;sa nacio
nal idade e aos nos~os aôstumes. (Jluito bem.) 

O Sn. CASSJANO llo N.uci~IE!\To-Peço a 
palavz·n Jl<lra. res,Jonder ao discurso do nobre 
Deputado por Minas. 

O Sit. RoooJ.t•no ABRl::U- No momento em 
qúc fo1·ç da pelas círcumstancias exccpcionaes 
que o paiz atra>eSHI,a Camara SJ vê na con
tingencia de Ianr;oar pcsMos e até vexatorios 
imposte>S wl•re ::. popnlnção do Br azil, el'a. 
pr<~c1>o que ao menos a!'rn nca.ssa de uma vez 
de sobre o povo bl\lZileiro e!ta dura contri
lJUição, qu~. todos os dias, suga-lhe a vida.. a 
:;:!i v a e lauça a miseria uo Sé i o das eua.s fa.
mili.ls pelo jn~;·o o mais Ll rsenfreado, lodo 
a liwen taúo pel:•.s loterias. 

Si na no~~a P;ttri;; o j vp;o pudesse ser, 
como em outros paizçs, um element o par:L 
ncudir a.(S necessit;tdcs e desllel'UR<los da fOl'· 
tnno ; si Jo)~~c, por- f<:Xemplo e<JUJ9 u:t Repnbli
C'l ,; r•gcntin:J, orHlr, como posso mostrar a 



câ'nara dos DepLLados - Impresso em 2510512015 15:53 • Página 13 00 28 

V. 1-:x.., com os thtlos rp te nqui tonh•,, o de- 1 Pe,Ji n. pala '' r.t p1 ra <lr~elarar :1 V. Ex. rp •c 
t:lll•o.damcn te publicar-ei 11u u1r:n disr'U''-'"• o ·n:.o •1 ••11 o mr•u vor.,, a" ' '~'~l '"' ''i mcut.t) rlo no~>r·o 
' :ovcr·uo dcss<L N111."lo km derttt-o tie ci11co \ lJ' ~Pll l:t• \, , !JI• r· Mi11 ::.•, por·qnn e:;t:t emenda 
n.nno;; perc,!·ido c<:1·ea •le .ftl .iOO :úrJ•IS de: pr•J· , f't:í re:li~;ída. <1<: a.m••l.'•.lu cr;m :; opírriãfJ tlo (;o. 
Vl!ito das l oteria..~, cst:.IJelecr!lid•' ~wbvc n•;~ ... . ,·c~·ao, d'~ mod<l rlUQ, si :o C<nn:tra aer.eítat• 
a. 310 r·~t:t.l:elecimentos <.ic ca•·ido.d•: o d.o a~- ' 11ma par to c não a.cceitaJ' a outt·a, fica rú. o 
s istencia. publica, mant '!nrlo 7(.0()0 socr;or- ! Govc1·uo impwlítln !le t,()IUilL' esta. ba~o pa1'o. 
r idr•s entre loucos. asyl:vlos o enler·mos, po- · pot1cr rcvet· o •·.otttl'a.ctl) c rn"nli::mr o >er-
derin. ainúa. translg'ir· com a lot~l'i a . · viço do jogo dt: l<)t<.:r·ias nesta. Ca.vito.l. 

Ma.;;, 1nltreo nús, V. E x . ,;ab~ oue :c muito 
pouco so reduzem os berJcficius (jue,ell:t. •:s· 
p;tlha pslos institutos •1e cn.l'idn.dn G pr:los 
institutos ne ~ns i no, em compn.r ação com ·~ 
somma. fabulosa de c~rca de 60 .000 contos 
que, durante o prazo de seu pl'lvilcgio, ella. 
tflt•it. arr·ancado á economia. do povo b1·azileiro. 
(Jluito bem; r!partc.<j . 

. 11[) S :e. J~u;;;-rt~!a ~cvnro (tuJ l·~ 
orde;il) - E.;t;l :1 u to1·ização con LÓIU duas par
tes, como IJern pon<l~J·ou o nohre Deputado 
POl' Min:J.s . 

O SR. P itESWE:\'TE-Peço ao nobre nopula•lo 
que r c:; trinj a. as su;\S consiúcJ·a~ões. 

O SR.. !{Ol)OI,\' IIo Amt1n;; - Niv> t.en•lo JHl•io 
d r~ man•!:tl' r·cscin•lil· o contr:\ct!l elas loterias, 
quan•lo aliá:-: em outr·as ópocas tem-se t·csein
diflo contrB.ctos de immig-J';oçi'io, do obr·as illl· 
porta.ntes, 11e emi~sõos com bancos, da.n.:io-se 
iudcmniza<:ões de fot·tes somm;•s , !1ec!a,\'O QUo) 
1lou autorisaçiio ao l.loverno, mas com a cun
uiçü.o de que essé\. au toriz;1ção sejt ampla, 
permittindo a.te mesmo a rescisão; e porL•nto 
re'1ueh·o (\\L' seja dividida. em úua:; pat·tes, 
votarei pela. primeira sem restricção alguma, 
lJOrque confio no pn.tl'iotísmo do Govem o. 
(M~<ito vem; m tlito uem) . 

O Sr. P1•esidento - D~vo uma. 
explieaçüo ÍL Camo.ra. . 

A razão por que a. Mes:1. tolerou ao nobre 
Deputado por i\Iinas o.s consillcraçücs que 
fez, fo i porquo é sempr3 praxe tolerar que 
os Deputados enea111iohem :J. vnta.ção :;obre 
qualqul'lr assumpto . 

Logo que o nobr;) Deputailo •leclnrou que 
i:J. frmda.m( 'nt:tr o seu voto, <\ !.{cs.:. fe'l.· thc 
sentir· terminantemente qu~ não permitli11 
que S. Ex. proscgulsse no seu intento . 

Mas S. Ex. declM·ou imrnediatnmcntc que 
queria tmcam:nhur a. vota.çã~, peio quo :\ 
Mesa tolerou as suas obs'"naçoes, St~m pre· 
terir de modo algum as dccla.ra.çi'Jes feitas 
1ta. }lOUCO. 

Tem tl pala no. o Sr . Co.osiano Llo Nasci· 
mento, 

O Sr. Cassia.n.o do Na~ei~ 
nlento (pe l u. ordem) - Conher:o tle sobra 
o Regimento -para ni:'t,O lazer ,lh:cnrso a pl'upn· 
:sito de encaminh:J.r ~t vo ta~·ão. 

O Sa. Rol'lOL!'lJO ABREU - 'fambem conh e
ço ; nã.o a ccei to a. reprimenda de V. Ex. 

A primeira e ampla, e autori1.a o Governo 
~. regul\l.r es~ servir,:o. como julgar mai~ con
veniente . ( .4parl··s . ) 

A primeira par·tc manda regl\I:J.r es te \!er
ví~:·J , cflncedewlo ú. Comp:w l!!r1 uc Loteria~ 
q u:~ot1 ·0 dia:> cxclusi v o;; da semana., e dous 
outro~. "em snrcm exclusivos , para todas as 
demais l, l,~ riHl!. De rn:oneira que elta tem 
quatro •lias ~eu;; exclusi I' Os. po •dcn•lo :tiflda 
inva.dir os outros rlous. pr·ejiJ,l íc:tndo as so
cic::dado' congcneres, estabe:ec!lll•lo. con~e
guínternente. um monopolio. claro, explicito, 
o syn•líc:Lto do .io~o no Brazil. 

Vot•>, pob. pelo requerimento d u nobr e 
Deputado p•ll' mn'ls . 

O ~~·. :PII"c :o:: identc -Em vi rtu•le 
(h reclamaçt<o •lo nobre IJepnt:ul.o pelo Rio 
Grande do Sul, <\ ~Iesa não toma. <J, de1ille
ração de sep<tt•ar a. emenda em duas pa1•tes, 
como fui pedido pelo Sr. Hcdolpho Ahr<:u. 

Os senhores que conce!l()m a di vi~ão tia 
emenda. en1 duas partes queiram levan
tar-se. 

(I>ausa. Os Srs. S o.:a c ta rios 1H'OCt:dClit ,; COtl

tag~m dos volo.< . ) 

Não ft)i cotweuiu<L. 

O S t• . ..t\.u;.;n.sto (~lcut,~ut.iuo
Poço a palavra pela ordem. 

O Sr. Presidente-Toma palavta 
o nobre Depu tado. 

O Sr. 1\.ugn.sto 4'.::1ementitlo 
(pel<t onlem) -Apenas venllo pedir a V . Ex. 
q~e se digne pmceder á. vet•ificaçã.o da vot.'\· 
ç·ao que o.calJa de ter logar . 

~.b !!;r. l:.clküta~ ~lla.cl~;.·ulo ()Jelc<. 
IJ rd. :"t'i- St·. Pl'és\deute, com "· devith Yenia, 
venho' dir.er qw, o. Mesa. lleoille poJr ~i uest\s 
questões ('t1wio.dos) ; não consultt ã. Q;tsa, 
sobre peditlos desta. natureza . 

0 SR. CASSIANO !JO NASCIMEXTO - Nii.O me Além di$ to, V, Ex . coml'rclten,\e que as 
materia.s cvnstaute;; Li<~ !"- e d<•. 2" partes. J.'efiro a V. Ex. · 
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da emenda. são completamente differen tes 
e assim uns poderão desejar votar' a ütvor da 
primeira parte da emenda e rejeitar a se· 
gunda. 

A v. Ex. compete, por sua propria auto· 
ridatle, dividir a emenda, 

O St•. President-e - A Mesa ele
clara que, si não houvesse reclamações da 
parte dos Srs. Deputaclos, tomn.ria por si 
a deliberacão de dividir a emenda ; mas, 
desde que houve reclamações; a Camara 
decida como Julgar conveniente. · 

Vou proceder á ver i fi cação c1 a votação. 
Os senhores que votarem a favor do re

queriménto do Sr. Roclolplto Al>reu queiram 
levantar-se. 

(Pausa. Os S1·s. Sccretm·ios procedem á 
contagem dos votos.) 

Votaram <t favor 51 Srs. Deputados, 
Os senhores quo votarem contra queil'am 

levantar se. 
(Paus :~. Os S1·s. SecJ'etm·ios procedem â 

contagem dos votos.) 

Voto,ram contra 75 Srs. Deputados. 
O requerimento Joi rejeitado por 75 votos 

contra 51, 

o fez, no meio de identicas reclamações, como 
aquell ns que agora me ferem os ouvidor, a · 
questão que ora se debate, tenho o direito 
de pedir á Camara dos Deputados que, 
attenclendo á altíssima e suggestiva signifi· 
cação da votação que vae · ter logar, per
mitta que eila se vel'ifique nominalmente. 

0 SR. CASSIANO DO 'NASCIMENTO -Pela 
ordem. (Ha outros apartes, e o Sr. P1·esidente, 
fa:;;endo soar os tympanos, 1·eclama attenção.) 

O SR. BARBOSA Lniu-Tendo-se recusado a 
votaçrto por partes, para que dessemos ao Go· 
verno, em cuja honestidade confio, uma auto
rização ampla, sem peias, sem esclarecimento3 
desnecessarios e sem restricções, ·que impor
tam ·urn plano preconcebido, r equeiro que a 
votação seja foi ta nominalmente, afim de que 
cad:1. qual, de accordo com a sua convicção, 
mostre como pensa e como vota. (;lpoiatlos; 
muito bem.) 

O §r. Cassiano <lo Nasci
nl.ento (peh ordem) - St•. Pt•esidente, 
em nome da m:tioria de Camara, declaro que 
ncceito o requerimento · do nobre Deputado, 
(Apoiados .) . 

Não t omos medo de, nominalmente, 
affirmar a nossa opinião ; votaremos de 
accordo com o pensamento do Governo . . 

Tenho dito. (.illuito bem.) 

o Si. .. . naa•bosa Lima - Poço a . Posto a votos, é approvado o requeri-
palavra pela ordem; mento para a ·votação nominal da emenda 

sob n. 23, offerecida pelo Sr, Serzedello 
o St·. Presidente-Tem a palavra Corrêa 

o nobre Deputado. Procedendo-se á votação nominal, respon-
dem sim, isto é, approvam a emenda do 

O St•. Barbosa :lL h na (Jie/.a o!·rl, ,m) Sr. Serzedello Corrêa., os Srs. Enéas Martins, 
- Sr . Presidente, a Camara me permittira Serze<lcllo Corrêa, Luiz Domingues, Anizio 
que ouse lemlJrar-Ihc :L altissimtt e snggesti va de Abreu, Henrique Vallatlares, Marcos de 
significação da votaçií,o, quo proferiu, mt pri- Araujo, Pecleo Borges, Thomaz Accioly, José 
me ira vez que esta tl'istissima questão se A velino, lldefonso Lima, João Lopes, Fre
agitou no recinto. der i co liorg-es, Ermirio Coutinho, José 

0 Sn.. CASSIANO DO NASCIMENTO E OUTROS- Mariano, Affonso Costa, Martins Junior, 
Tristíssima porque'? Moreira Alves, João de Siqueira, Angelo 

o sn.. BARBosA LIMA-E' 0 meu modo de Neto, Arroxellas Galvão, Neiva, Seabra, 
Fr,mcisco Scdré, Pauht Guimarães, Joíí.o 

ver; peço tolerancia para elle. Dantas Filho, Adalberto Guimarães, Leovi-
0 SR. THEOTONIO DE MAGAIJIÃES-Não pre- gildo Filgueiras, Etluarclo Ramos, Pinheiro 

cisa pedir tolerancia; V. Ex. tem totlo o di· Junior, José Murtinho, I-Ie:retlia ele Sa, Il'ineu 
reito. Machado, Alcindo Guanabara, Belisario de 

O SR . 13Arwo~A LniA- Niio mTendi a nin· Souza, Pereira dos Santos, Fonsemt Por· 
guern, eu disse «esta tristíssima questão:~. tella., Nilo Peçanha, Alves de Bl'ito, Leonel 

Loreti, Silva Castro, Agostinho Vida!, Deo
VozEs-N:'io apoiauo. cleciano de Souza, Paulino ele Souza Ju-
0 SR. BAltBOSA Lil\IA - Nu meu modo de nior, ltangol Pestana, Calogeras, Almeitla 

ver, j!t se comprohen<lo . Gomes, Monteiro ele Barros, Gonçalvei! 
Adrnitto que outros a vejam alegre . . , Ramos, Alvaro Botelho, Leonel Filho, 
To11ho o direito, Se. Presidente, de ped ir, Lamounier Godof:reclo, Cupertino de Si· 

11os ter·mos uo Regimeuto, que a Camara tlos queira, Mt~tta Machado, :Moreira da Silva, 
Deputados1 que votou pelo modo por que Ll.\ÍZ Flacquer, Cesario ele Fl'eitaf; , Lucas de 
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Barros, Francisco Glicerio, Ovidio Abrante~, 
Luiz Adolpho, Xavier do Valle, Alencar Gm· 
marães, Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa, 
L<mro Muller, Fran,~isco Tolentino, P~dro 
Ferreira, Guillon, Victorino Monteiro, Rlva
davi:.t Corrêa, Vespasiano do Albuquerque, 
Cassiano do .Nascimento e Azevedo So;. 
deé (73). · , 

RespÕndem não, os Srs. Augusto Mon~e· 
negro, Carlos de Novaes, Guedelha Mourao• 
Cunha Martins, Francisco Sá, Hei vecio Mon te• 
Augusto ~evoro, Tavn.1·es de Lyra, Eloy ·de 
Souzá, Trindade, Teixeira de. Sit, Herculano 
Bandeira, João Vieira, Pereira · de Lyra, 
Malaquias Gonçalves, Barbosa Lima, Cornelio 
da Fou~eca, Julio de Mello, Felisl!el!o Freire, 
Castro Rebello, Milton, Tosta, Manoel Cae
t[l,no, Eugenio Tourinho, Tolentino dos S;~n
tos, Mar.colino Moura, Galdino Lo reto, Xav1er 
da Silveira, Oscar Godoy, Timotheo da Costa, 
Campolina, Mayrink, João Luiz, Carvalho 
Mourão, José Bonifacio, Jaco h . da Paixão, 
Francisco Veiga, Alfredo · Pinto, Rodolpho 
Abreu, Augusto Clementino, Theotonio de 
M<lg·a lhães, Arthur Torres, Edu8rclo Pimen
tel Qlegario Maciel, Rotlolpho Paixão, Pndua 
Re~ende, Galeão Cal'valhal, Casemiro da 
Rocha, Domingues de Castro, Bueno de An- . 
drada, Elias Fausto, Edmundo da Fonseca, 
Hermenegildo de Moraes, Paula Ramos, 
Marçal Escobar e Pinto da Rocha (56), 

O Sr. Presidente- Votaram a 
favor da emenda 73 e contra, 56 Srs. Depu-
tados. A emenda foi a.pprovada. · 

O Sr. Augusto Severo (pela 
ordem)-Pedi a palavra para enviar a Mesa 
uma declaração de voto, por entender qne o 
que passou foi o monopolio claro o preciso da 
Companhia de Loterias. 

O Sr. P•~csideute-Vae-se prose
guir na votação. 

Votação da emenda 

N. 24 

Ao art. 8•, redija-se assim: 
Nenhum bilhete de loteri:J, estadual ou fe, 

doral Eera exposto á venda nesta Capital 
sem que esteja convenientemente sellado 
na razão de 5 °/o sobre o seu valor, sendo 
apprehenclidos os que não estiverem nestas 
condições . 

Onde convier: 
Só poderão ser vendidos nesta Capital os 

bilhetes de loteria que 0stiverem nas condi
çucs estabelecidas pelo§ 10 do rtrt. 24 da lei 
n. 128, de 10 de dezembro 1le l89G, 

Art. Do im])tlsto de 4 °/o arre~adado 
pela extracção · das loterias estaduae~ n~s 
terças, quartas, sextas e sabba?os, sera dlS· 
tribuida annualmente, por tr1mestres ven
cidos, a quantia de ·soo:OOO$ pelo modo se ... 
guinte: 

Instituto dos Cegos e dos Surdos-
, Mudos .... :.................... 240:000$ 

Asylo de s. Luiz da Velhice Des-
amparada •................•. ~, 10:000$ 

Instituto da Inf'<Lncia «Moncorvo 
Filho» . . • . . . . . . . . . • . . . . • . . • . . • 15:000$ 

Montepio Geral dos Servidores do 
Estado • .. . . . ... . . • • . • . • . • . . . . • 100:000$ 

Para continuação das ob1•as do 
edi:ficio destinado á «Materni-
dade» ......... ·. . . . . • . . . . • • . . . . 60: 000$ 

Para o Instituto Profissional de 
Meninos (Capital Federal)...... 30:000$ 

Para o Asylo da Infancia Desam-
parada «Magalhães Bltstos». , . : • · 30:000$ 

Para a Polyclinica Geral do RLO 
ue Janeiro ......•..• ,. . ....... 10:000$ 

Para a Academia Nacional de Me-
dicina da Capital Fedem!....... 5:000$ 

15 :000$ para cada urna das casas 
de misericordia ou hospitaes de 
caridade dos seguintes logares: 
cidade de Campos, no Ri~ de 
Janeiro; Espírito Santo, Sergipe, 
Alagôas, Pernambuco,Parahyua, 
Rio Grande do Norte, Ceará, 
Piauhy·, Ma1·anhão, Pará, Ama-
zonas e Matto Grosso.......... 193:000$ 

Para a Santa Casa de 
Pelotas .......•••..• 5:000$ 

Idem de Porto Alegre •• 5:000$ 
Para o Asylo de Mendi-

cidade de Pelotas .•.. 5:000$ . 15:000$ 

Para o Hospital de Cari· 
7:500$ dade de Corityba •...• · 

Para o Asylo de Alie-
nados .••••.... , ••..• 7:500$ 15:000$ 

Para o Lycen ele Artes 
e Officios de Floriano-
polis ..........•... , 5:000$ 

Para o Hospital de Ca-
ridade ...•.•.••...• ·~· 5:000$ 

Para o Hospital de Blu· 
5:000$ 15;000$ menau ...•.•....•.•• 

Para o Lycw de Artes e Officios 
de S. Paulo . .' ................ . 15: 000$ 

Idem da Bahia........ 6:000$ 
Para. o Centro Op:m:t-

rio Denelicente da 
Bahirt ... , ......... ,. 7:000$ 
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luem á J:~ncflctdiCia tios 
FnnNdnna r· i~ 's l'uhi ; .. 
cn~ <1:1 I :[til i:L ....... . 

T':!r.l. o !IrSt•i b l il<' Co.
r·idadc de Goya~ ....• 

Idem Cnllegi•J S•1nt.a. 

l5;0M$ 

O:·". t1,11•lo pass~1lo que n.s loterias est:o.
du:uc~ ,:•) t.<: riw •lou :< .l ias c nfi.o quatro, c d i
?.t~rulít· :-:" :Lq n i suo; {,~1·!" "!!", qunrtrts, se.r.ta., e 
'" ''''''·d"'• par•·cc-me IJIIC ella PStiL pl·ejtuli
cn.da, 

·yu,.es- .\poí;vlos. 

Anna. de G·•:r·az .•• • •• 5:0008 1" ·1'0() '• 
;; . J :), o s.-. l \.u;usto So, ;<.n·o (pel« 

onle•·•J - A emenda. uão e~tá. prejudica\!<\, 
O QlW passnu foi uma autorização ao Go
ver no da qual ell a pódo, ou não u sar. o:ooo.-:; 

!Ucm Ho~pital •lc :-::~.
barã., <:m Minlls .•.••• 

Mel>ll Casa de Caridad e 
•lc :Mar do l!e~l_l:mha . 

Idem Asylo de lnstruc· 
<:ão ti C narbact:na . .. . 

Urm, irlo3m f'm•vclln, 

3:000:) 

3:()1)0:) 

Demais , Sr . l 'rc~i ·.l ente, dl)\'0 •lizer á Ca
ma.ra., que isso nu.r;mr:nta de 2. 01'10:000$, a 
1·end:t }IULlic.a., IJLHi Jt'l•> se ca.rccga com ím
pns l<ls novo:; o povo. 

N:io TM r•n.rccü pr·ü.iud ica<la a emendt\ ; 
en l.l•et:wto. mo ~u,i::i ta rr.i á. tleJit,era<;ão da 
Casa. 

em Mina;; . ...... .. .. 
Iclem, idem Jc Snle Lo.· 

gô:!.S, em 1\fir.:~s ... .• • 
l ·lom. idem <lc Pl ta:l· 

guy, em ~[i nas ... , .. . 2:1!008 15:0~0"' O ~~·. f• t·c~ iclc~u•c-A <'t1t<:ml:L cs(á. 
eHh:li\'ame!ltCl yn·ej11dicada. 

1 '.•lo. appl'OI'tl•;iio r) a emeu•la n. 23, lottr.1. B, 
A 'Primeira parte •!es ta ~1nenda c~tú pr<?.i•l· foi d~t·H'Ht ina•h\ a eon•lição ue serem as lote

dtc:Lo.la_ co_m a u~pl't>YaÇ:lo do sub~t i tuttro d<~. r i.as c.st:•·luaes :1penas extrai tidas em dou~ 
Commtssao a cm~wla ) !, :2 . j dia~ da ~mnn:1.. 

01-:t, e:;t.~ eJneJula re fere-se ;i e:dt':lcç.ão em 
O S r .. .'\..u;.:;lls(.o ~c·v<-I"O (r~r~. o;·-~ qu:<tro dias c está , portanto, prejudicada pcl;t 

dcm)-V . Ex. •.lf!clarou qu~ :1 cmcn,la cstit appt•ovaç:1o <hqnC\11:1. 
prejudicada~ ,\ Pl!Wnda n. ~5. q ne cSL'lbclcce o se-

Esta emen,l:t ôivirlc·;:;e em hcs part0~. 1 ç.:-u int.c (li'} t u nh.::m cst(\ f'i'ejud ica.fl •l , 

• . . 1\ G' su bmottida. a I' Oto;; e app1·ova.,Ja :t se-
. o. Sr:. ~~rc!!;;u~c •~<(•-Eu sn con.51· s~"'uintc emenda 

ÚCl'Cl preJ Udicada r. prmlerl'•l Imrte. <tU e foJ :L 
0 

(]Ue li. N. 26 

O ~"-'. @.<:•r:u, (l••Ho (:o.:·r<~;\ (J•cl'! Art. 9 .'·- Su1)pr imn.-sc, JlOl' jit ílStnr pr·~'·isto 
onlcm- A Commis;;iio é fa.v oruvel quanto i~ nas •lb;posíçiics prelimimtres do projecto de 
llri,teir:l. parte de~ta omen•h1, porl} uc, cm- tln>H~;. em di~cussão . 
bora. tivesS<\ p:tssatlo di;.pos:ç~o idcnt.!l','l, to- E' .mhlll.·tti,Ja a votos e rcjei tatl;J. o. .;eg-uinte 
<hv1n, h~ ;::~ui o s•·g-uiut~ t1~cr~~cimo: "' scnr1o emcn(l,\ 
apprcltendJdos csr1ae uao cstJVt:rem ne~ta~ 
cundições.» 

O SR. P.R&"-m2;-.;TE - Então vou sub- I 
met.ier a. votóS este acc:rescim.,, porque n pri
lllCit'a. parti~ já e:;t:', :•pprov~da .-

0 SR . SmtZ!lDELLO COl~Ri:A-Sím, S\ln1JOr. 

N. 27 

Ao aJ t. 10.-Supprima.·se. 

E' su hmetti•h :J. voto:; o approvada 
gu1nto emenda. 

E' a.ppr ovrcdo o mferido accre.;;cimo. N . 28 

a. se· 

E' 'leelarad;~ prejurlicaun. a 2' parte d :, 
emenda até as palavras de 10 de dezembrJ de Si não lôr aJ)provada n. emenda snppressil·a 

'18!!5. ao art. 10, q ue eLb seja. assim redigido: 
. E' rejei ta<1a a .i• parte da emenda (do im· C()ntinuaeão em vigo t· todas ns disposições 
l'osto 1le -1 "i c ele.) . da ;; leis de orçnmentos antecedentes. que uno 

· l versarem sol;rc a .ô:xaçii.o tla r eceita e llespeza, 
O ~11· . L .. u;;,,;;,;,o ScveJ•o tpelaj "ol..r~ n. :lutor\?.ação ))t\;ra alterar ou ma~·c.-~r 

ordem) requer vcril icaçi\•l <h vota~'ão. veucul?ento~. crear , relor rl!a.r 9u . suppt~lmlr 
[ rep,1rt.JÇÕCo C alterar a log!Slaça.o ftsca l C <]Ue 

o Sh·. JLau.I·o n-.r •• u.~1• (pelll &dem tnão tenham sl,Jo ex.pressamente revoga.uas . 
- St'. PresiJ.eHte. pa.Nce-mo qwl e;>ta omalhh E' snl,mettiua n. votos c rejP.itada. o. se· 
~~.stá. pr<ljUdiaa.da . ~gu\nt.c emen•la 
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N. 29 

Na vigllDeia desta. lei fic~m prollibidos o> 
chamados pagamentos por oncontro de conta.s, 
Jeitos ao Tbesouro Fedem! por estabeleci
mentos hancarios em divida 1mra. com a Fa· 
zenda Fed1:ral, sendo vedu.do ao Governo. a 
pretexto de amortizar esse debito, adquirir 
edíficios, embarcações ou outras pt'Opríedades 
a cargo dos mesmos banllos. 

E' suJ)mettido a votos e n prova! lo o se
guinte 

Artigo a!.Hitivo : 
A Socie•Jade Propagarlora das BeiJas Artes 

é disprmsarla do pagamento <.lo fGro annunl 
pel<Js tcneno~ que, 110 flistricto Fl•.olel'al, 
occupa o erlificio rlo Lyceu de Arte.o; e Otncí.,s. 

E' igualmente relevaria do pagamento tlos 
fóros atra~o·los, que porventul'a est~ji\ de· 
vemlo. 

F.' subme~lirln a. hto!; o approva.rla a 
cmend:~. 

N. 31 

E' o Governo autoriza(lo a a.i!mittir rl cir
culação bilhetes post:tes- mrte postale -rl~ 
indust ria privada. gua.rdtt'!a.~ as disposições 
regulamentares, r ela. ti v as aos bilhetes pos
taes otnclaes, salvo n:> parte concernente li. 
cur do p~pel e da tinta de impressão. 

E$tes bilhetes deverão ter a.s dimensões de 
On•,14x0••,09, no maximo, e Om,t2X01n,OR, no 
mínimo e a. consistencia de bilhetes postaes 
omcines. 

Poderão conter no anverso os mesmos di
zeres dos lJiil!etes officiacs e no verso, vinhe
tas, impressões, gravuras, cbromos, ate., 
senr:lo porteados com sello adhesi vo do Cor
reio, correspondentA a taxa respectiva. 

Não será p~rmíttido o uso das prma.s da. 
Rcpubiica.. 

E' submettida. a votos e rejeittula a seguinte 
emenda 

N. 32 

Accrcsceute-se : 

O preço da acquisiçilo ~a i lha será pago 
om prestilçõ ·s n.nnuu.r;s, com 50 % do pro
dueto i.la t•\xa arrecadad~\. 

O !!ilr. Jo~é :t-Ia ri ano (pel't OI'Clem) 
-Sr _ Prcsícénlc, 111CU fim Hão é discutir 
esta cmonr.J.n. 

V. Ex. sabe que me tenho abstido de crn· 
ba.rnça.r c retardar a votação dos orçamentos, 
pot•que camprehendo a. situação a.tllictiva. em 
que nos achamos. 

Mas p2ço Iícença a, V. Ex. e á .Casa pat•a. 
no intuito de encaminhar a votação, dar um:i 
ex plicacíío. 

Nem todos os illus!t•es colleg;lS p01leriío 
sa.bcr, primeiro que ~ob!'l') este nssumpto ha 
um pt•o,jecto !la. Commi~•ão de ']UB faço p~rte 
e est.tl íncluirlo n<L ordom Jo di:~.; é um tra~ 
balho c.~recial, regulamentado e que pala sua 
natureza deve constituir um pro}~cto espe
cia.l , nunca ser incluído no Orçamento. 

O SJt. ALL .. REDO Pr:\TO dá. um aparte, 
0 SI!. JOSE MARIANO-A C:tmara. votará. 

corno entender; o projecto. 
Em segnndo logar, a. Camara attGn,la bem, 

que ~ste projecto tl'az de:>pezas, porqu8 obriga. 
o Governo a comprar uma ilha qu > não 
porlera custar menos d•3 l.OOO:OOn$ ; depois. 
obJ•i~ta a rn.zor obras, pm·que o Governo não 
h:~ de rcce!Jet· os tn1lamma.veis e atir•n.l-os 
sobre a terrn.. (Tromm-se apartes.) 

A CamaPa attendtb bom: a. reguhriza.ção 
desses trabalhos importa. grande dispeudlo 
para os cofres publicas. 

o Srt. PA urA RA)ros-Não é exacto. 
O SR. Jo>J.: Mt.RIAXo-Sinto não poder dis

cutir. V. Ex. compreheude que não se 
trata simplesmente da ac~ui~ição de uma 
ilha. para deposito de infl.ammaveis e outras 
ma terias perigosas; f" z -s~ mister de grandes 
obras que garnntam a vida dos habitantes 
dessa ilha e não serã sem grande J.espeza 
qua o Governo fará essas obra~. 

Em todo o caso, para o que chamo a atten
ção da C<trnarJ. é pa:ra. o seguinte : ha um 
projecta ehborallo pela Commissão compe~ 
tente ; si esse projecto fôr máo, a Camara 
emendal-o·lla ou o substituirá por esse que 
eslil. aqui ; mas, incluir ua. lei tlo orçameuto 
snmelhante disposição, e inconveníenta. "\rmazenagem tle inflammavcis e explo

sivos, 200;000$000. 
O Sr. Paula Ra,:m.os (pd t ardem) 

E' annunciaur. a votação uo seguinte at1di- -Sr. Pre3idente, a. emenda roi apresentada 
tivo: · o anno pnssado pelo illustre DaputRdo por 

F. p ,, E t· t . 1 Perna.mbuco, e reproduzida este anno por . wa o ouer _xecu 1.vo au onzat o a_ orga· mim. 
n1zar, no exerctCIO vmdouro, o sernço de . . 
deposito de inflammaveis e explosh"os,fazendol O Srt. Jo~J<J k. hRU.Nv- Perfeitamente. 
pa1\\ tal fim acquisição de um(l. ilha. situ;Lda O Sn. PAULA. RAMOS-Não ha projGeto ai
no ancoradouro dos navios mercante~. pre- gum ua ordem <lo dia, regulando a matel'ia. 
parada. para. esteseHiço. isto em primeil'o logar ... 



c!mara aos DepLiaOos - lm"esso em 25/0012015 15:53 · Página 16 ae 26 

::í04 ANNAES DA CAMARA 

0 f;R,, BuE~O DE ANDP.Afl.\- Jitcstcve, mo.s 
foi retiJ•ado. 

0 Sa. P AULA R A}fOS-• • • CnJ segu)J()O lo
,(!nf, o qne que1• o pro_jecto é cntre~ar a. certo 
e determinado indi\'iduo o monopolio desse 
serviço por 30 annos c o que quer a emenda. 
é autorizar o Govm•no a tazcr o serviço por 
conta do Thewuro. 

Von ler a o:ncnda.: 

«Fica o Poder Execu tiJ•o a u torizado a OI'• 
gani zar, llO exerci cio vindouro, o serviço de 
<.tepositode infiammaveis c axplosivos,fazendo 
para tal tiro acqnísiçlio rlc uma illia situada 
110 ancoradonro dos navios mercan tes, pre
p~!'ad:t par:l e, t.c sen·iço. 

· O pl'<'<;•' tla. ncqu isiçii.o tl:l ilh~- M1·:·, pnr;() 
em prcst:lçiies annua...,~. cnm :-,o "I• do p ro· 
du~to da ta:-m nrrcc.'ld;t<ln. » 

o Srt. .Tos!:; 1\fAIUAxo - Pcd~r·it colJt.,,r 
isso; mas t!:lStarà mais 110 quo isso. 

O SR. PAtr.A RA)ICS-0 Tltesouro uão nr· 
tP.i!:>.da. hoje. cousn alguma por esse serviço e 
não fará. despC>:t.a alguma.. pois s0 pa,:.:a.rá ;, 
tlespeza. com 50 •to da. renda. 

O SR. Jos~: ~iAr:.IA:"o-E as olmts ·? 
0 SR. P AULA. Rll.l!uS-A ilha. jó. esta pre· 

r arada. pnra tal fim. 
o Sn . J o;l: MAitiA1'io-?l'ão estt\ na.cla. feito. 
O SR. PAt:LA RAMOS- H:~. um o1fereci· 

mento, desde outubro do anno passado, que 
foi presente i Commis:!ão de or~mento, o 
que foi examina,do pelo relator do parecer. 

O Sr. Bueno d'e .~ud••a.dn (pcltt 
•rdem)-::>r. Presidente, a f• mend:J. do illust•·e 
Deputtdo por sant ~t Ca.thnrin a. foi motivo de 
longo estudo nn. Commis.<;;io de Orçamento. 
En di vcrgi do modo de \'ér de S. E.~:., po1·que 
havio. na ordem do dia um ['rojecto refm·ente 
a.o mesmo a~sumpto. 

o SR . PAULA. RAMos - Quando apresentei 
não havia.. 

O SR. Jos1:: MAR.IANO-N•\ Commi•são tie In
dustria e Fazenda não existe um papel que 
não esteja despachado. 

O Sit . BnF.NO DE ANDR.\n.t- Sr. Presiden te, 
havendo nn ordem do dia um projncto e>pe
cial que foi motivo de estudo de uma Commis· 
são desta C.c~a. eu f1 li tle pnrecH que esta. 
emenda nilo fos~e acceit:\,uão que n recusasse
mos, rorém qur: -vic~se a ser incorporada ao 
pr(ljecto,paraque aCommis~5.o estudasse e l;e 
manifestns:;c sobre o as5umpto com pleno 
conbeoiment.o de cau;;o.. Eu ainda não tinha. 
opi.r:iã.o formada , nem a. fa.>or d•) projecto 
nem a. favor da. emenda . Pediria a V. Ex: 
gue consultaese a Casa, afim de que esta 

cmen•la. tosse de;,ta.cada (\o Or~Z-amento, pa.r:1. 
ser 8studada conjnnct:Lmcnte com o pt•ojacto, 
poz•quC\, eomo V. Ex. cst:'L vendo, a Cama.ra 
aioda. não conhece hem o assumpto. Parece· 
me rtue nã" cstiL ele accor.lo, nem com o pro· 
jccto aqui apt·esenta.do, Mm com a emenda. 

O S::t. FRA.NCJsco Sotmi~-Si a ma teria(: ur
gente, melilor é esperar I(Ue o Governo peça. 

0 S1: . BUE:\0 J>i;; ANDRAD.\-0 00\'erno não 
se maoi rc~tou no seoljdo tla emenda do no
bre Deputado po1• Snnb\ Catharina; pelo con
trario, p;lrece quG o Governo tende mai~. nüo 
positiv;~mente, par·a o projecto. 

E' o r[ne consta do parecer• dn. Commissio. 
Parece que este era seu motivo de ostutlo 
tlem.om<lo 11 nl\o <le nma votr.~·ão de nfoga
dilho. 

0 ~1: . P :\.ULo\ ltA~IOS-·A Cll1P.l1Ú;t jít sotrreu 
rliscu<são. 

0 SR. BVENO DE il:-oDRADA-Sr. Presidente, 
peço a V .Ex. que consulte á Casa si consente 
que a emenda •lo nobr e Deputado seja sepa
!'a.da, cu entilo parece-me quo dnvP.mos rejei
tar a emenda do nobro Deputado, a res poito 
da cru:~ol a opinião da. Commissão não foi una· 
nime e dellbe1•emos sobre o assumpto no 
pro,jecto, que está nt.liantado e que tem um 
longo parecer, eJabora(lo pcln. Coromissão de 
Fazenda. 

O Sr. Serzcdello Cot•r•~a. (pelt' 
ordem)- Sr . Presidente, devo uns escl:ueci
meJttos :.i. Camnra, a respeito da emenda e 
do;; motivos que, como rel:l.tor deste orça
mento, tive para apresentar parecer Javo
ravel a mesnm emenda, no seio da Com
missão. 

A qucst.i.o é a seguinte: O Governo a.ufere, 
•la. armazenagem, em geral, ue totla.s as mer 
endarias de importaçi'io, uma. c~rta e deter
miDa.da renda. Fazem exoep\.ilo os inflam
maveis e explosivos. 

O SR. Bm:xo DE AxDRADJ.. - E' discussão 
uo assumpto 1 

0 Slt, SERZEDELLO COR REA - Estou Cocla
rocendo . 

E o nobre Deputado nlio quer que o r elator 
do orçamento dê um esclarecimento ó. Ca
mara explicnndo e. razlio por que deu parecer 
fa. ver a vel a emenda. ~ 

De ante mão declaro que não faço questão 
que a -emenda seja ou não approvaua; 
apenas quero sa.lva.I' a minbo. r esponsat>i
lidade e ;~ da maioria. dos membros da Com· 
rois;;ão,declaraudo claro e precisamente quaes 
os motivos que teve a Commissão para dar 
parecer favoravet ó.eroenda, 

O SR. Bu~<No DE ANnilA.DA - Ah ! então 
é um esclarecimento. 
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0 Sr:. SrmzllllELLO CoRnr::t..- Mas, dizia, 
Sr. President1~. r1ue a. lJniilo não lucra dos 
explosivos e infla.mmavcis a. mcmor parcella de 
d ireit~s, niio tira disso renda ~li\ uma, por· 
que nao tem armazeos. não tem ponte~. nao 
tem meios em fim para. f'azer a. armazenn.gem 
dcssJs gennros ; a Cônsequencia disBo é que o 
lucro vae tudo para as mãos dos pa.rti
oulo.res e dahi decorrem taxas naturalmente 
eleva•lus, sem que n União ttre disso proveito 
n.lgum. 

A emenda. consigua que, em virtude do 
falta de armaZGns fique o Governo autori· 
zado tl adquirir uma ilha convcnientemcnto 
prepn.ratla par;t tal fim. 

Mas. de1 o declarar que a. Commissão não 
sn.bia que hn.\~a na camara. um Jlt'O.iec.to fa
zP.ndo conces.óao a A ou B de orgauiz:lr por 
sun. conta est.B serví\"1 tímndo clelle todas ns 

O Sr. Paula ll.awno8 (peltt O)'dem) 
-Acceitanrlo a Carnat•a a emenda , a Meoa 
póde destacai-a para. constituir projecto em 
separil<lo, na !<Jrma do R~gimcnto; ma~ si en
tender que a matorín. niio (: llaquellas que se 
destacam do Orç~mentc, . , 

O S1•. IJol"CMhl,~nt.<)- O nobre llepu
tado não me prestou atlonçílo, ou não ti v e a. 
felicidade de me lazer comprehender. 

A Mesa fez v er a inconvenieneu~. que ha
veria em separar a emenda, a.fim (tJ constituir 
projecto em separarlo. 

Pelo Regimento, elle seria. sujoito a uma 
nnica discussão, que seria a 3" e na. qual niTo 
poderia soJrrer emondas. 

Portanto, nenhuma ntilillaàe l1averia. na 
~~pttraçã.o. 

vantagens e lucros possíveis. O S>.•, Irioeu l\l.acbado (palre 
.A Commissão vendo que a emenda era o.c- orrlem )-A questão regimental reduz-se aos 

cotta.vel, úeu pat•ecet• f:tvora.vel dividindo-:t termos se:;ulntes: caso a emenda seja uppro
nm rlua.~ !lartes : uma, em que autori7.a.v;~ 0 va.da., ca~o seja desta.ca.da, clb constituirá 
Governo a a.uq nirir uma íllt:t conveniente- nrn pro}~cto especial que não poderá ser 
rnentü preparada e outra. que determinava omendado na 4" discussão, m•ts isso não ó 
que o pa.g:tmento fos~e feito rie umas tantas motivo para evit3.<·-se a. acceitacã.o do regue
partes da renda liquida, proveniente d:t ar- rimento do Sr. Bueno de Andrada. 
mazenagem. E' certo que, existindo na ordem do dia 

Dado isto, Sr. Presidente, creio que ne- um projecto onde se dá~ Lourenço da Silva. 
nhum inconveniente h;~veria em acceitar a. e Oliveil'~~ uma. concessão para. explorar o 
emenda, por isso que as condiçiíes eram as deposito de infiammaveís, quando se discutir 
mais vant:1josas possiveis. pois fazia com que a ma teria relativa a este projecto de mono
e3se rendtmento que esc:1pa. das mãos do Go- polio ?a armazeuag_em de in_~ammaveis. 
verno rar~l os particulares, f'o~se para 0 Es- aprov~~ntal'-se-ha entao a occ~stao IJara se 
ta.do. discutir o problema e bem ass1m a presente 

Nestas condiçõe~ a Comm· - . 1 · idéa que poderá ser renovada sob afórma d~ 
. . , tssao JU fl:_OU co~~-~ emenda. 

vement~ acce1tar a ernend:o, mas nao sa.bJ<t p01• outro lado tambem rejeita.1la a emenda 
que havta DE- Cam;tra u•n rr,ojecto que fl.zia. a idéa não fic:trã'inhibida de ser r eduzida o~ 
esta concessa.o a quem _q 1~er que fosse_. . :L proj e c to especial ou a emendJ. no projecto 

Desd~, porem, q9-3 a Idea duve ser_ diSCUtida relativo a Lourenço de Oliveira, 
em proJecto especial, o relator nao oppora 
nenhuma duvida. a este f~cto. 

Em todo o caso justifico perante a Cama.ra 
o parecer que dei á emenda do nob,·e Depu
tado por Santa Ca.tharinB. 

O Sr. Presidente- A Mesa. não 
acceita. o alvitre do nobre Deputado por São 
Paulo de separar a. emenrla afim de consti
tuir projecto em separado, em virtude d11 
disJ?osição_doRegiment? ~ue diz, que, si um 
-pr~Jec:to for_ separado, J ra ::penas ~e r suJeito 
a 3" d1scussao, na qual nao podeni. sofl'rer 
emendas. 

Portanto. seria para a emenda em discus. 
são uma Yerdadeira. difflculdade e •.• 

0 SR. JoSE MARIANO- Eutão rejeite-se. 

O SR. PRESIDENTE-••• equivaleria a rejei
to.l-a. 

C~ln~l"!\ Y, Yl 

Penso, entretanto, que este monopolio não 
deve ser con~edido n em tolerado. 

O Sr. Paula. Ran1os-Pcço a pa. 
lavra pela ordem. 

O SR. PaESWENTE-V. Ex. não pôde mais 
us:u da palavra. 

O Sr. Augusto de Va.scon
cellos(pel.t ordem)-Além dos motivos tro.
zido5 ao conhecimento do. Camura, para. que 
seja rejeitada a emenda, venho ainda cha· 
m~~:r a attenção para. o art. 133, paragra.pho 
umco, do Regtmenio, que contra.rit• a 
emenda. 

Tenho tambem U.uvidas a respeito da com
petencia do Cçmgresso p~ra legislar sobre o 
assumpto ; a meu vêr compete á Municipa
lidade regulai-o. 

tH 
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0 SR. SERZTWELT..O COR!áA-Não apoiado; 
a. Municipalidade não póde 1h%er arma
zenagens de gene1·os de ilnportação, 

E' rejeita•Ja em seguida a emenda n. 32. 

()Sr. l~aula Uamos (twla ordem) 
requer verífica~'ão da votação. 

Procedendo-se à v e ri ficn•;ão. reconhece-se 
que a emenda l"oí rejeitada por 92 c•mt:•a 23. 

E' annuncla'-la 
n. 33. 

Onde convier: 

a votação tlt omenrla 

Na vigencit\ desh lei é o Governo auto· 
rizado: 

1. A cstabelecBr na Rstrada <le Ferro Cen
tral do Brazil tarilas espcciae~ de exportação. 
com fretes fixos, e protectoras da producção 
nacional, especialmente para os generos ali
mentícios. 

H. Adaptar nos trens expressos ou de 
grande velocidade, para os generos de f'-lci! 
d·.!teríoraçlio ou q ne por sua natureza re
queiram transporte rapido. bem como p~ra 
os a.nimaes. os frl!tes actu11lmente fixados 
pitra a pef!Uella veloci•lade. 

!li. Reduzam -se de 30 "J o os fretes sobre o 
ca.Cé despachado em e>tações que não gozem 
de f a vm·es ospecíaes. 

O Sr. Cupertino de Siqueira 
(pela ordem)- Sr. Presià1mte, esta enwnda 
consta do tres partes: as duas primeiras sob 
a fórm:1 d•~ autorização' ao Governo, e a t•'r
ceíra. sob a. fórma tantiva. 

E11 pe1h·ia a V. Ex. a divisão da em:·uda.. 
de modo quo se vota;;s,<m as duas prim ;iras 
partr.!l'", porque quanto a tercnira part~. prr 
tnndo, em nome dos meus colbgas de ban
cada, p.,dir a sua r etirada.. 

Quanto ã. part(J sob a fórm:t de autorização, 
posso garantir á. Cama.ra que o uovcrrno está 
de accordo, c nestas condiçõ ;s estou con venA 
cido de qu:; a Commissão modificará o S8U p:l
rec~r. 

Sr. Presidente. votd snmpre, nr~sta Casa, 
p •lu aífirmativa tle q11:~ a conrecç5ode .t~rifas, 
uma vr,z votada.;; as bas:·s , é attrib!lTÇao ex, 
clusiva do Pod•·r· E:t• <cutivo. 

Não é aa. comp:•tencia do Congresso estar a 
indicar modificações rle tarifas, de taxa~. no 
tocante ao assumpto. (Apoiados e mio "Poi
ados; apartes. ) 

Os nobres Doputados rJUI'iram attenüar· 
me. 

Ha. mni~ de um parecer da Camara, ne~tCJ 
sentido; como, porem. estt> emenda vinba 
sob a fórma ac autOJizaç•ão, ett não vio. ahso
luta.mente inconveniente 1· em votal-a, tlesr!c 
que foss9 modílicl.da a 3' parte da emenda. 

Eu estava ne5t~ presuppo8to, q u<tnrlo o 
llonr:~do Deputado por Mín:ts, o meu il!us
tr:ldo collega da Commíssão tle Orçamento, 
ll Sr. Dr. Calogera.c;. trouxe-me uma ca1•ta. 
doS!'. Ministro d;\ Viação, om que, trabndo 
dest~ emenda, pleiteava, juntada Commi>~ão 
de Orça mento, a manutençiio da attribuíção 
que elle acre1litava, com o Sr. Presidentu d<t 
Rcpublien, ser da exclusiva. competencin do 
Executivo e pedia que fosse dado parecer 
contl'ario <L essa emenda. 

Kesbs con•lições, Sr. Presidente, dei _pa
recer contrario á emenr1a. e me dispenset de 
modificar a ultima parto nclla. 

Eis a hi~toria. da emenda, que eu precis;J.va 
levar ao conhecimento da Carnara, declarando 
aomesmotempoQilc O Sr. Ministro da Vi:t· 
ção, na mesma carts. íuformava que o Go
verno estava providenciando, neste mesmo 
intuito e que era sua idéa pór em execução 
mediJas te11dentes a baixar o frete, em r(l· 
lM-ào ;t certos generos, nas estradas de ferro, 
e que, por conseguinte, desnecessaria setor
nava a autorizaçiio. 

Appello para o nobre Depuhdo por Min~s. 
o Sr. Calogeras, meu collega na Commis:ão 
de Orçamento. 

O Sr. Cuperti:uo de SicJueira 
-Peço a palavra pela. ordem. 

O SJ.•. Pre~>;idente -Não posso ('"r 
a palavra ao nobre Deputado, porque S. Ex_ 
já fallou uma vez. O Sr. Serzedello Col'l"êa (pela 

o1·dem)- V . Ell:. comprL•hende, Sr. Pl\~Si- O Sn.. CuPEll.TINO llE SIQUli:IR.A-Peço a pa-
d;mt~, que não occupo a u.ttcnção da Camara lavra para uma explicaçilo 11essoal. 
P"l.o simple:o des~jo de fazer tliscurso~; mas, 0 Sa. PR.llSIDENTE _ Para uma explica-
como relator da Com missão, mr' V<' jo na obri- .> - ~ 
gação de <lar r.xplic)ç1:i:•s a que so 11 n ntur,tl- çã.o pessoal, em meio ue umct votaçao - ! 
m:nt; provocado pelos dill' •rent"S collegas (Pausa.) _ 
que tomam a p:<lavra e que agitam discussões E_mfim, tem a palavra para uma expil-
a respi]ito de diff,;rnntes em~ndas, o que obri· caçao pessoal o nobre Deplltado. 
ga naturalm•mte uma l'!.'Sposta_ 

Dwo declarar á Camara que. pessoalm:,ntc. ~ O Sr. Cnpea•tino de Sicrueia•a 
eu era favoravd á emellfla da bancada mi- (pam uma ex plicaç,1o pessoal )-Sr. Pr~si
neim. dente, foi realmente para uma explicação 
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pcs~oal que cu pedi a p;~la.vra; não lji!Cro i I
ludir a Cam:n•.1 n•.<m ;t V. Ex. 

E' verd(ldr:\, r.orno confe>~a. o íllustr~ 
relator•, qur· fúi a.prc~onhd;L á. C?ml_!lissão 
uma. c.trta do Sr. Mrrn>ti'O da. V1açan, em 
quo S. ~x. se rna.nifcstl~n, em nom~ rl? 
St•. PJ'Ciildentc da. Rcpubltc", contrarJO a 
emenda. 

Mas ;1 cmencl>~. tinlm duas partes, sG~~do 
uma autorizativa e outra taxativa. c nôs 
resolvemos retirar a parte taxativa. 

Em nome da bancad:t a que !le:-tenço , 
dirigi-me ao Sr·. Presidente da Republíca e 
declarei que retirnv ... m~s a parte taxativil 
c então S. Ex. me respondeu que solJrc 
i~so, feita: a mo•líf!cação por esta f•irma, 
uão lin!Ja opposíção a. faz<:r e n,utorizou
me a enten<Ier·-me com o Sr. Ministro da. 
\'í.•ção, o ljUC fiz ho.io, antes de vir a esta 
Casa. 

O hon!':tdo Deputado o Sr. Tllsta ~e achava 
em casa do Sr. :.\!inistro rla. Viação, quando 
eu tive a. llDnra de apres~ntar-me a S. Ex., 
autodzado pelo Sr. Presiuente da Repu
lJiíca. 

A carb, rtue tid apresentada a Cornmissão, 
está, pela intervenção r la bancada. e pelare
solução adopta.d;L <le retirarmos a primeira 
rmrte da. emenda, estit, repito, de certo modo 
a.unullu.rla.. 

Explicadc\ assim a nossa intervenção na. 
questão, penso que a Commíssfio não negarà 
o seu apoio i emendo.. 

E' submettida a votos e r ejeitada a pri· 
meira parte da emenda. n. 33, que diz o se
guinte : 

"Onrle convier : 

Na vigenciu. dasta lei, é o Governo autori
zado: 

1. ' - A esiabelecer na Estrada de Ferl'o 
Central (vide a emenda 33 - 1• purt~> - até 
as palavras «especiaLmente para os generos 
alimentícios.») 

E' submettida. a votos e rejeitada a 2• parte 
da emenda., que diz: <i'2" adaptar nos trens 
expressos ou de grJnde velocidade (atê as 
pala. v r as-pequena. velocilla.de). 

E' approvado o requerimento f! o Sr. Cuper
tino de Siqueira, pedindo :t retirada da se. 
guiute 3·1 parte da emenda: 

«Reduzam-se de 30 °/v etc., (vide emenda.) 
E' sulJmettida a votos c 1•ejeitada a 

emendét n. 34. 

E' approvaila n. seguint,, emen•la da. com· 
m issão, substitutiva d<~. que foi ofrerecida sob 
11. 35. 

Eleve-se de 8 •(. a. 15 •/o o imposto de 
sellos soiJre o valor do premio [lnnuoi das 

"polí"e;: fi,, ~c~:•trn~ t~.rl'•·~lt'f , q e_ mr~ritím:ul 
•millidas ""r ""mpauh''" ''''"na" IA_oharn 
~ú ~ ){~ nu pah , ~ n·t .~ r·r!SJif' r~tiv:r ~ t ·t~ nnvaçuPc.;, 

E' cons'td.;ra•li!. pr•PjU<li~a•Lt n referli.l:t 
emcn~;1 sob n. :;;;, 

São succcssi vamen te post :1~ a voto~ a a r
provadas as seguinte,; emeudus sob ns. 3ü, 
37 e 53. 

Ao art. 1", n. 20, accrescente-se - cxce· 
ptuando <lo imposto o~ bilhetes de pequeno 
euati,,-ató 500 róis. 

Atl :1rt. 1", n. 28, accresceute·so :- is~ntos 
os despachos ntls cs lrada.s de ferro, mfenorcs 
a 2$000. 

Fie<\ elevada a l / 2 •·f., a taxa de 1/ 4 a. I[Ue 
se refere o art. 108 do l'egulamento ap:Pt'O· 
va•ln pelo decreto n. ~!.370, de 14 de leve· 
reiro •le 1885. 

E' o projecto n. l 10 B, orçando. a Receita. 
Geral da. Republica para 1~00, ~Ss1m e~en· 
dado. approva.do em 3" drs!lussau e ~I!v!alln 
á Ccmmissã.o de Rcdacção para red1gtl-o de 
11ccordo com o vencido. 

O Sr. ~Iatta. :llaehado (pela 
o•·dem) -Sr. Presíden~e, os llS .• 5 e 6 do_pro
jecto approvado, ref:)rtndo-se a alte~ç~o no 
Codigo das Alfan•legas, teel,ll do ser SUJeJtos a 
disposição expressa do Reg1mento, no art. 133 
que vou ler, 11edindo a attenção da Casa: 

« As emendas ou art igos additivos desde 
que não versarem sobre o .Pr~j~c~o mas es
tenderem ou ampliarem a d1spos1çao de~le .a 
o<:iecto d<l igual . n_atureza o~ a outros mrll
vüluos, serão red•gtdos, (lepOis de a.pp_rova.d?s 
em projectos separados, para tere'!! discusslw 
especial antes do serem remettrdos ao Se
nado.~ 

0 SR. SER.ZEDELLO CORRf:.\. E OUTROS- Não 
ê o t:a.so. 

0 SR. MATTA !IIACIHDO-Veremos. (Conti
n íw lendo.) 

« A Carnara. podet·á acceital os ou_ rejei
tal-os depois de eneerru.da essa dtscussao, que 
corresponderá. á. 3• de projecto ordina.rio~ » 

sr. Pt•esidente, os addi.tivos approvados 
em 2' e 3~ discussão inc1dem clarament e 
nesse arti"'o do Regimento, e tanto é assim, 
que o nobre i·otator da Commissão compre
hende e conhece a razão do meu pedido, que 
no parecer d~do sobre a emenda do Sr. Cin
tra. em 2a discmsão, que corresponde ao 
n. 6 do projeeto approva.d.o em 3' díseuasão, 
diz o. seguin te ( l.é.) 

Assim, pois, em non~a _d? Regimen~o, em 
n ome deste grande Jll'lUCJpiO e.~tabe1€c~do ~o 
art. 133, que uos prohtbe alterar a legtslaça.o 
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vigente, em votação uc omcndas c a•lditivús I Mas, Sr. Prcsillentc, deixo tle p~rtl! i.~: ... 0 
apresentados aqui, hs 1·czes <i. ultima bom, apenas chamo <t att,nr:iío de V. Ex .• cl:t. U:.l
Siem ;tiscu~são sulficinnte, peço a Y. Ex. qnt~ m;mL 0. •los que me onvem. Pergunto: nn.n 
f;,ça a separa.ç~'io, pol'quc o Regimento as~im addilivo a ! l<'l':"L ou não a~ kis das ,\ lf'nn<li\;:a<' 
o Cllige e o Regimento é a lei dest:l Casa, Alt,ra c V. Ex. não nGga .. 
que V. Ex. sabe, com(:) 1\enllum outro, exe- o SR. Sl·:rtzlwu.r.oCOimC:A-Não quero ex· 
cutar, plicar nov;tmente o as5nmpto. 

O Sr. Pre!iii<lentc- A :.Ies:J. niio 
!JÓde a.ttendor á reclamação dn Sr, Dopub•1•j 
por Mí.nas. 

O SR. !\TJ.TTA ;-lACilADO- Mas, Sr. Presí
dcnt~, v. E~. niiq deve querer fazer passar 
um inconvcnientc conlrado :i. Iü:; mas, at6m 
de,;;;(, l:a outro qne cntcn•l~ com uma llispo
siçüo do R~gimento: Depois de feita a. rcdacção do :projccto, ela 

maneira porque roi feita, em face d<t vota· 
ção, a que se proce1leu n:1, 2" dis~u;;;ão, e de << 1\onhuma cre~<;·iio ou snpprossúo •lo em
deliberação tomad:t então pDla Mesa, n:í o prego, nenhum augmento ou •limínui~1o de 
as,;iste a. esta o direito, neste momento, <lo orue>nadoporlcrá ter logo.r nas Jcí.~ o.nnuas.>> 
alterar ~ssa rcdacção. Ul:•;to '·~iil,) Qucl'crú V. Ex. q11e s8ja c!i t :L umo. dispo-

O proJecto esb ro~hgt •!o .. "' votado n<';:te sição "nnua, qu0 vigoro oómenlc paril o ..rwo 
mol!lento yar~ que Si',J;'l. rcd1gulo_ com n:S aite-1 c ~uc par•L o anno seguin t·õ se :i.ltcro :.rova
raçoes üjlerecJdn' li:\ .)" dJ~··n,;sao, Jlül~ que :nc11tc ! 
'!!anda~ l~egi~ent? qu~ r-e suj::itc, o projec~o o Regimento diz mais o seguinte que '.'vu 
a. vota<_,ao 110 hm, 1stn e, depots c.a vuta.r;ao ler: 
das emendas, l'ara. ~er cllc :: pprondo r:chL «N"<:ullutnà llíspusir;iio de c;:,.ract~r per ma- .. 
forma que foi emendado. nente será ncllas incluída ,l> 

Portanto o Regimento n:ío permilte m:lis, 
nesü occasião, fazer qunlquer alteração no 
mesmo projecto, bl corno foi approva•lo na 
2' discuss1io, em 11irtmle •la nppro>a•:ão das 
emendas e da deliberação drL !Ilesa na ooca
sião, 

O Sr. August.o l\J:ontenegro 
(JJela ordPm)-Sr. Pre;;idente, corroborcuido n 
declaração de V. Ex., peço simplesmente para· 
accrescentar o seguinte: o Rcgimento deter
mina que sejam ser,arados os additivos, para 
uma nov:t discussão, quantlo esses :tilditivos 
tenham du~lS discuss<:ícs regimentaes. 

Assim sendo, comprebeoctc-se qne um addi
tivo,approvado em 2" discussão e que :tc:tb:t de 
ser ;lppi'Ovado em 3", níío póde ter ma i~ uma 
discu~~ão que seria uma 4• 1liscu::csão. 

E o Regimento nii:o comporta senãn a in
terpret~ção que V. Ex. acab:t de dar, que 
determ1na. que .lle:poi~ dos 1wojectos apjiro· 
vados em 3" d1scussao, tt l\Ies:t sepa.re os 
additivos e não depois de encerra-la a 3~ 
tliscussão. 

Assim, pois, a decisão que V. Ex. ltcab:t de 
tomar tem todo o cabimento " é vertl.adeira
mente regimental. 

O Sr. Matta. l':!achndo (pa1·., uma 
e(l]plicaçãa pessoal)-Quero, Sr. Presidente, 
protestar com totla. a força contra. o precedente 
que a Commissão, com a acquiesccncia de 
V. Ex: .. quer fazer prevalecer. 

O J:tegimento é claro ~~ preciso c o facto de 
ter SJdo a~provado em 2' discussão e redigido 
p~ra.3" ~ao exclue a disposição do art. 133. 
nao rmpl1ca a sua dcro~D.çKo. · 

Por consegninte, o Regimento •l c1n.rissirno 
nes!,;t díspo;;ição que a. Commis~ão e V. Ex. 
querem revogar. 

Este ó o meu fim e nf>:o tenho ouh•o sin~o 
lavrar o meu FOtc:;to. 

O §r. JLauro !M!üHer (pda imlem ) 
-Sr. Presidente, o nolJre Deput:tdo tem 
bastante autorilhvlc em mnteria rcaimental 
G oi não fosse i~oo não Yir·üt dizer :lJg-urna~ 
pa!avr:ts em referenci:t ao a,;sumpto. 

Sr. Presidente, conlormc decltu·ou o nobl'e 
Deputado pelo l'at-:i. em •le!b~<\ •}a Mesa, o 
acto ftJi corracto, mesmo pot'que, si o não 
fosse, ell:t (, qnom ;;o:-i:t a re,ponsavel, püt'· 
que pelo Regimento é e !la encarregada <lit sc
Jl:l. l'aç<~o •hs medid.as propostas, e des•lc ~ue 
na 2" tliscussilo, como dis,c o meu ]1,mrado 
~ol!c;;-11, a separ<1ção f'r~i f~ita., as dis[Jmiçt!es 
ào art. 13:1 do Regimento e as que se referem 
~ iudivi<Juos não são as mesmas :1 que se re
fere o nobre Deputado, por isso que esto.mos 
deante de u!n Or'ç:.tmento d<t Recelt<t que naolrL 
diz com o caso levnnta•lo pelo nolmJ Depu
tado por Minas, como lla lei das Alfanlloga.s; 
porque ESte assumpto é referente a mn~t lei 
anouf'. e pó1le sel' t1·atado em HmD, lei de 
Orç-nmeuto sem offenm nlguma ao a!'t. 133. 

O r~:., S. Ex. S<t be qne esta3 <lisposições :;i\ o 
applicaveis á 2~~ o 3:~ C..iscussão. Logo, s::ria. 
querer que es~<J. disposi•;5.o tive~se 3" diiit:US· 
~ão, o que pl'OY::L quo a üp]Jlicnçã.o não se faz 
as emenda~ <Lprese:lladas em 3', mas ás 
aprcscttlachts em 2•, por<1 ue seria suppor que 
o Regimento queria estabelecer 3• discussão 
para Cf!!entlas que já tin llam soffl·ido "ssa 
•llscus.~ao. 
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As·;i111, smn f!U ll i~ l.o ~~ja 111'\ lel'i:t oh: l'e· J O S:t. AUGlT.>TO MO~T"NE<lltO- Mas ainda, 
~pn; : :;.d,iliuadc •~<• Com111is,;5.., d ·: r.J:''::J.Iil" ll!o ufío (oi <l;l!Ja. a or•lern do dia. e. portanto.l?ô•le 
come, JJ<~.l'<!<:<> ao JJoJI)J'(~ JJ<:pul:Hlo, ma,; th :;c requerer proroga~;ü.o da. hora . 
·Mesa, eu considrJ.ro que a t.Ir~~;L agiu .te a.c. O SR. Josj,; MA.P.IAXO-Diz que (Lb;;o!u t a-
conlu crJm o R cgtmeato. (Apo•.·.odos.) m·,nte, n;'i.o pode continuar, hoje; o seu dis· 

CUl':iO. (Jla OUti"<JS ap tl"IC; .) o §r•. l"'••csidenlo - Na forma. j:i. 
tleclamda, v ac o p rojccto it Commissü.o de 
Rc<l:tC<)to. 

Vou proceJcr á votação tlo J.li'O.i<>cto 100 A, 
que altera varias dispoEições da~ t:l.rif<\S. 
( Pat'S((. ) Evideoterucnte não ha numero . 

p,,~s,t -sc ã. malería. em .<liscussão. 
Contif\l!D. a tliscus:;ã.o unlca do parecer 

n. 55. ele l S!J9, reí'ormanrio :: lgumas <lispo
s!çõe.~ <lo Regime o to Intc:rno d cL Cama r a. dos 
Depu ta• los. sob indicaçãn do Sr. AU;.!Us to 
il!onten0gt·o c \lllti'05, a qual havia. sido inkr· 
rumpi•.la JJO cvllle,;o da, se;s:'í.•J de ltvj J, 

4.) Sa·. J•'t'('"''icJeute - Telll a J.>:<· 
lavra o ~r . Jose ~lu.l'ia1w . 

O Sl.·. N'civa. - Sr. Presidente, re' 
quer! a prorog<tt;1o da hora, p orque suppu~ 
nha com islo al!ertotar os trab:l.!hos, te.nto 
!D!I-iS quartlo esümos sit iados pela tempestade 
o parece que, desde que não se v ae s:tb.ir já, 
bem que se por.leri :L ficat• a discu tir , e mesmo 
s. encerrar q1ralquer trabalho, principalmente 
este, que é urgente. 

Desde, porém, rpte S . Ex. dá. a r azão por 
que nã.o pôue continuar o seu discurso, eu 
que ~ou bastante ama.vel para coq:t todos os 
meus collo:;as, mesmo para. com aquelles com 
o; quacs nem rct:tçõe~ entrJteuho, J:etit'O o 
Hten requerimento. 

O Sr. AI rrCldo Ellis (peln ordem) 
-Pedi a p::.lavra., Sr. Pre:;iuente, p:i.r a levar 

() ~r·. -'D'o,;é 1\~ariauo conti:m~ ao cuuhecimento cht camara, que, si estivesse 
;u~olo a expcndct· a.s razucs que o tz·,.zem_ a p!'esente, r;ua.ndo se votou a emenda. so'bre 
t~1 buna, asse~era. l!Ue outrc~. yreoccnpaçao loterias, teria votado contra, porque assim 
lHlO tem que nao seJa. ~\ de nao coucorrer interpreta v:\ em minbo. fraca opinião, o ver
para. q~o se fa~a p eior cousa dl) que uq,ueuaj tlatleiro pt·incipio republicano e seria colle-
9U~ ox~tc: A_credtta. qu~ o pensamento da rente CQID 0 meu passauo. 
mchcaçao e cvtta.r us duphcata> d e u1p!omas _ . . . . 
e da Camara, entretanto formula. viu• ias Yao a unpr1m1r os scgu mtes 
ltypotheses, que não são resolvidas, si essa 
indicação f..Jr approvada nos termos em que 
foi conccbiJa. 

Lembra, pol' oxemplo, o facto de não ser 
•liploroado 11ela junta apuruuom o cantlldato 
<lleito, que rlca l1Sl5im p:•i vado do intervir 
no rcconhccimeute> de pcderes ; lembra a ind" 
o caso possi vei •\e serem dom: canditl:l.tos d i
plomallos por igual ;.umero rle membros da 
junta. <: snggcre o all'itre rle ser tido por va
lido o diplo;na assignado pelo P:~sidcnte . 

Quer um correcti v o para o abuso de n:io se 
1·,,unir a jnnta, qu ando o e leito fot· um <\d
versario, JXU'a. o , il'eito de não se diplotnal-o 
e entregar essa funcção à Canu\rt\. 

Faz justiça aos intuitos dos signatariosda. 
ind ic<tção e por isso vem tmzer a su ~~ co11abo
raçiio reanca e leal.E>luús. várüs b ypotheses 
que apresenta.; recorda á Camv.ra. os inconve. 
nientes que se denm em não ser bem clara 
a. lei Saraiva e, surprebenrlido pela bor~, re · 
quer proseguir ama nhã em suas conside
rações, o q uc é <te ferido pela ll1esa. 

O SK. N l!:!VA (pele< o1·dem) - Requeiro 
].ll'oroga.ção da hor<' . 

O ~·~ . Jcs1~ MARLL'\o acl!a - :;:e fatiza.do e 
n ilo pó<le contiun:t.l', hoje, o sou disénrw, 
i,;,mto mais qHe a. Mesa o interrompeu, de
da.ra.ndo que a hora esbv<~ dali<\ · 

P 11.1U!:CERES 

N. 5í-1899 

In<le(b·~ o requerimento vm qtte o tcn.Jttle ~o· 
ronct do estado-maior de artilfwri<c OI !J'bl• 
pio de C• tr~athoFonseca pede o pagamento 

· das V<!lll<<yens de cam!J<mha durante o tem· 
po em que commandou o 5• bct t.~lhét·J ,J,j ar
till!arict e o 3 ° districto mililcu· no Estad? dA 
B«hi 1, p:w occasi:ro <Ut ,.cvolta de Canudos 

A Commissão de Marinha e Guerm cxà• 
minou o requer imento em que o tenente-co· 
ronel do estado-maior de artilb;J.ria. Olymp io 
de carvalho Fonseca pede o pagamento da.s 
Yantagens de ca.mpanh<t durante o tempo em 
que de:sempenh ou os cargos de comma.nda.nte 
uo 5• batalhão de artilharia, da guarnição 
e do 31 districto militar, tudo no Esta.d0 da 
B&.hia e por occasião da revolta da Canu dos. 

O supplicante, fundamentando ~~ súa pre
tençiio no art. 3• n . 2 da lei n . 247, de 15 
de llezembro de 1S94, que •~utorizou· o Go
;erno a rever as tabellas d~s gratifienções 
dos officiaes da. armada. e clasiles annexas, de 
modo que fiq<.Ieill cqaipu;r:adas as dOS Offi.cja,e.g 
do oxercito, a llega o facto de haverem s ido 
abouudas vantagen;;; de c<empanha. aos offi· 
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ciaes <la arm:~da quo ~ervira.m na. tlivi~ão n;~
,·;ll em opct•:u.,õ~s di' Esta•lo supl'a r e tc rido . 

A Commis;;io, ouvindo a. respeito os Min is· 
tel'ios J. ;~ Guerra e Marinln, obteve a infor 
mação jant:t tlo< Contaolor ia da Guena e os 
av!i!OS, POL' copia, J.c j;j e 3i de lllél.l'ÇO do l 8!J7 
e i.le ;, de ja.neiro ue l8~H. em \'ir twlo~ i.los 
quaea foram fixados os vencimen tos da. tl: vi
siío n:wal em obl;ervaçiio no porto da !Jahia . 

Declara a Conta•Iori a Geral da Guerr·a que 
o pe tici.onario niio tem direito as vaotagens 
tlc campanha q ue requer, porqne estas foram 
mandadas abonar, sómente, as forças qne 
seguiram para. Canudos, <L partir tle Queima
da, ponto cons iderado como base de opera
ções. 

Pondera tambem que ll. revisão das ta
bellas de gratificações aos ofi1úiaes d~~ al'ma.rht 
tem sido objecto de os tudo do Congres~u X a· 
ciooa.l, a qual aínr!a n:io se couYerteu em le i 
por c.1 usa da ditncuhlade de ~e harr.wnizucm 
ns fuucçúes das duas classe~, tanto que uão 
se conci!!Je, como aconteceria. no caso verten te, 
que a um otncial de marinh a. se abono fot·
ragem p;\r& besta tle b:~gagem. 

Dos avisos enviados á Camal'<t pelo Minis· 
t erio da ~farinha destaca-se o tle n. 051, de 
31 de março de l89i, diri;;ido ao contador d e 
marinha., que assim reza : 

« Em adtlitamento ao nvi:;o n • . {8], 
de 15 do corrente, uecb ro-vos q ue, 
além da.s gratificações marcadas no re
ferido aviso devem, ao." olficiaes da 
divisi::o n:tval em operações n'" Bahia, 
ser abon adas as de campanha, es tabe

Si não se cuncelJe, como tliz a Cou tatloria 
Gemi d;\ ti uct-ra.. rJUe srl a l1one ao ollicíal ole 
ma1·inlw. o qu;ontitnl ivo pal'a torrJgcm ue 
besta. do ba:,'llgum. comprel:cnrle-se. per fel· 
tamente, que se llle pagur1 tal importa•Jcí<~. a · 
titnlo de grat ificação esp~cial. 

Jsto, port!m, não fm Jll'illica.do pelo :\1 ín is· 
tel'io da. .\ la1·inha, com m:tnif~sto JH 'ej ui~.o . 
presente e ruturo, rlo Tncsonr o Fetlet·a l, 
va lendo-sn r\;t orclr•.rn r:onstanto rlo :<Yi~o 
n. :lZ, de 5 de .ianuiro de 1804, l'elativo ;i.s 
forç-as navaes do no r ta, 

E,;ta.s t inham inimigos reaes a combater , 
que taes eram os revoltosos de setembro e 
uão os fanaticos n bandidos quo O}ler·: ~vam 
nos antl·cs de Ca.nULlos c cercanias, os quaas 
não g-0zavam de protecção capaz de oppor a 
menor• rc~i~tencia ao~ navios rlo guerra em 
o bservao:1o no porto ua Bahia . 

l'(ll' fvl'•;:t ti&.;; razi'.es supra CXJH.md i•l:L>, a 
Commi:-<siio ó de J•:l!'ecet• quo seja iwleferida 
(·sta 1di•;i1o. 

Sala das Commissõcs. 1\J tlo ou tuht•u ol" 1 ~9(1 . 
-llcnl'iquc v,,l(,_"l ... ,·~s.'prcsiden te.-llur:lolpho 
l )ai.!;,;o , t·ela.tr•r,- A tnu;·i·ot l ;'iyHci,·u . - Joéi.<J 
Dw1tr<s Filho . 

N. 58- 18(1\J 

[,~,/e(e>'e o r ... ·qucl' imcnlo em '1''-C o phm·ma· 
ceulico aclj unt•J t.lo e:.c,!rá to Horac io P c
rcir•t tlc Sam iay.lpedc lf tle, úU os p/u ;rma· 
c•.·uticos,trlju;,.tos se,i" ;;t Jirc(r:l· itlos aos plutr
m.weuticos ciâs Olt sejam todos incluídos no 
?'Gspect i-01 quadro 

lecidas pelo a. v iso de 5 de janeiro de O pharmaceutico adjunto do exercito, IIo· 
1894, cessando as de que tL'D.ta. o aviso racio Pereira de San tia"O r equer ao Con. 
n. 4]3, de 22 de~te mel:'.. Es~as g rati- _gresso N•teional a sua 

0
in'clmão no quadro 

ficaçoe~. ~er~ ~~onaua~. do 1ha <;m q u e en·eciivo, allegantlo serviços preshtdos e J'n
a referida d1 vtsao P•H'itr tleste porto.» zendo outt-as considcra~'ôes. 

Do exposto. cou<:lue-se quo a pretenção tlo Ou vida a direr.Qilo geral de saude, esb con .. 
su pplicante é contraria. ao art. 85 da const.i- clue, em sua informaç.ã~1, pelo indeferimento 
tuiçiío Federal, e art. S• n . 2 da lei ci ta...h.., •lo que solicita ,não só em virtude de di~po· 
n . 24i. de 15 de dezembro d-.~ 1894. siçües de lei , como finalmente porque exi~ -

De l'tcto , a lettra c espírito das 1tisposições tiwlo uo quadro pharmuceuticos adjuntos 
a iludidas não deixam duvid<\ quanto á cqui- mais antjgos que o requerente, c que, como 
par aç-:í.o das vantagens dos of!icíaes do quadro elle teem prestados bons serviços, c revela.olo 
e elas classes all néx.-ts da armada tis dos officiaes zelo e aptidão, uã.o ha razão para serem pre
'lo exercito, e n ão as vantagens destes as da- teridos. 
quelles . Além disto, a che fia da. enfermaria milita r 

Esta. é a doutr ina que o relator tl este Jla· ds Saot'Anna. do Livramento, no Rio Grande 
recer h\\ sempre sustentado peranb a ca- do Sul, onde ser ve o requerente. informa 
mar<~. l]tlC está fópa da lei o que elle requer. 

ti ma vez estabelecidos os veocimentos :para A' v ista do que, e de p<l t'ecel' a Commi:!Siío 
os olliciaes do e xer·cito em lie t·viço oa. capital t.le Marinh<\ e üuerra. que ~eja indeferido o 
do Estado da Bahia. <Ws officiar·.s da armada re•tuerimeoto do pharmaceutico liOJ'acio Pe· 
e classes anncxas, que e xercess•Hn cargos de reit·a de Santiago . 
categoria correspo11dente e em condições Sala •las Commiss<;es,lOdeou tubro de 1890. 
iguaes ou scmel lta.ntc:~ , de mnior trabalho ou - H.:m·ique Vallad<t;·es, presidente.- J0<1o 
perigo, Lleveriam Sl'l' abonadas grati-tica<;ÕCS D<.,>il<!s ]·itho, relator.- An!'ll'iu< Fi[Juâ;-cr. , 
equivalentes. ' Uodolz''' o P:<ic-:cro, - .-1. v.:w~to Ctementino 
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Vãos. impdmiL· os seguintes 

PitO.Tli!Cl'OS 

N. 163 A- lSO'J 

llfawl·< conferi,. aos o[f:ciaes alunmos <lrt Es
cola JJlilila>' do Bru~ il, que ca»cluirem o 
c1wso d~ enu-:,/,.o·ia pelo actual ?·egul••
mcnto, os mesmos tilul JS scientificos p•~ss•<dos 

aos q~<c o fi::ieram pelo regúlamenlo de f87 4 

A Com missão ele ;\farinha e Guet•ra., tendo 
uxaminado o projecto n. 183, de 1899, que 
manda conferir aos ornci:l.es arumnos da Es· 
cola. Mílita.r do Brazil,que concluírem o curso 
de engenharia pelo actual regulamento, os 
mesmos títulos scientiftcos passados ao~ que 
r) !i?;r~rum pelo regulamento de 1874, é de pa· 
l'ecer qu<J o mesmo seja approvado, pois é 
justa a disposição que elle encerra. 

Sala das Commissões, 19 de outubro de 
1890.- JT,·,"·iquc Yaltadm·.:s, presidcnte.
Rorlolph' l'níxc1o.- Arnorim Figueú·a.- Jorro 
Danlus Fil1w.-Auguslo ClcmeHt,iJIO, 

N. 183-1899 

O Cong-resso Nacional resolvo: 

lha os capitães que estejam no ~aso de cx
UI'cer t.1.cs fuucções. 

Slla das Commis,;ões, 19 de outubro de 
18(lU. -Ilenriq•w l'all·!danJ.~, presiuente.-1? .. 
P•<iJ:<.Zo, rcl;, tor.-Amario~ Figv.cim·.-J•J<<rJ 
D•r;,tas Fllho.-"h•yu<fo Clcm•:nt iJw. 

N. HJ9-l8'JD 

G Cangt•csso l'{aciom\l resolve: 
Art. 1.• O director tlo Pombal MUitar será 

tmi. oiflci ai su!JaHerno ou capitã.o elfectivo ue 
qna.lquer corpo ou a1·ma. do exercito. 

Art. 2." Revogam-~e as clisposições em con· 
tr<Lrio. 

Sala d;,s sessaes, 9 rle outubt•o ue 1800.
A.;·thur Peh•oto. 

N. 213-J:-;gu 

Autori:::a ,, l)n!le1· E;i:CCttliro , , ('nncf!d~.·r a" 
phtr;aaccutico ·rr~ju"ü' dn e.rc•·cilo ;;;,lychio 
Co;lct:içr7o rfrt ll{ai•• r~·e.~ mc.~es de liccnç-., 
õ•:m 1Jencimenlo~, para Ira/ar rle SWI. soudc 
ond•J lhe conci•:r 

A Commissão de Petições c Poderes, a.tten
dendo â. petição do pha.r·maceutico adjunto do 
exercito, Eutycb.io Conceiç~o da. Ma.ia, em 
que elle solicita noventa dias de licença s'.lm 

Art. L" Serão conferidos aos ofliciaes vencimentos para tr·a.ta.r de SLta. saude, por 
alumnos da Escola Militar do Brazil, que se achar sotrrendo de rheumatismo mus~ 
concluirem o curso ue engenharia pelo a.ctual culaJ', como prova com a.ttestado medico, é f! c 
regulamenf.o, os mesmos títulos scientificos parecer que se adopte a seguinte resolução, 
P<Lssudos aPs que o fizeram pelo regulamento 

0
. . 

1 1 de 1874. Congresso NaClona. reso ve: 
At•t, 2 ." Revogam-se itS disposições em Artigo uuico. O Poder Executivo e autori-

contrario. 1 Z<\110 ~ conceder 3:0 pluumac~utico a.djuu to do 
Sala 1Ias ses>Ões. Ztl de setembro du lS<Jg _ exerc1to ~utychto Concer~o d;t. 1\l;ua. tres 

Hc,·eriia de 8-i. " . mezes de llcença,sem vencunentosparo. tratar 

N. l~'.J A-1899 

lJisp•íe 'JUC o cary~ tl~ di?WlrJr do Pa .nbul 
Jfilil<ll' seju p;·avido p n· official sub rlle>'»O 
o" W]Jit(ío e(fcceivo de qualquc:l· ,,orp:> ou 
a,·ma do <::J;>Jrcito. 

A Commi~são de MaPinho. e GuePra é 
de parecer que seja appr·ovado o projecto 
de lei n. 19ll, de~te aono, asaigna.do pelo 
8!'. Deputado Arthu>' Peixoto, que determina 

de sua saude, onde lhe conviel' ; revogam-se 
as disposições em contt·urio. 

Sala das Commissões, 20 ue outubro ue 1899. 
- .4lt·aro Botelho, presidonte.-Jo(ro Ltd=, 
relator. -R•<r.tl Dan·oso,-Casvr,lit·o da Rocha. 
-Tavares d11 L!fra. 

Foram apresentadas na. sessão d.e 20 do 
outubro no projecto n. 203, de 1899, fixando 
a clespeza. do Ministerio d<t Marinha, tts se
guinte~ 

E~IENDAS 

Eeja o diroctor elo Pombal Militar um I 
official oubalterno ou ca.)Jitão ell'ectivo de I Ao pt·ojecto tt. :203, de 1899 
qualqu~r corpo ou arma do exercito. , . . , . 

A medida que encerra 0 projecto li corr- Accrescente-se onLle _conv~er • . 
veniente, porque, sen•lo o imporCante ser· A~t. A ~tapa. dos 1nvil._hdos. da patrH!. (~a 
viço rios p ombos-correios novo entre nó>, Marrnha ~era a mesma. dos.mvahdosda patrJa 
não se deve limito~ r o corpo ou arma onde do Exerc1to. 
o Governo possa escolher um offici;tl com- Sahl das sessõ~s, 20 de outubro de rsgg. -· 
11etente para dirigi l-o e nem exeluir da csco- Tlad;a de S·i. 
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Redijn-so 
fórma: 

0 n . 23 oo ar t . 1•, do. seguinte BilJiiotheca da 1\!a.rinha. ..... 
Observa.torio da Marinha , • •. 

10 360$ 
27 972'j; 

:Mater ia.l de construcção na -vai 
e verba. para. conservação 
<los navios da csquadr& •.•.• 1.500:000$000 

Redlja.-se o ll. 27 dr. seguinte fórmn: 
Eventuaes... .. .... .... ...... 500 :000$000 

AgUi\da dos navios ue guerra 550 19:800'$ 

1.387 49:932.$ 

Saio. das Sc$sões, 20 Je outubro de 1890.
Calogeras. 

O Sr. P J.'esiclent.e- Não havendo 
Sala. das sessõe5, 19 de outubro de 1899.- nada mais a t ratar, designo p n.ra amanhã 

Galec%1 Caroalhat. . a .seguinte ordem do dia : 

Accrescente-se onde conviel' ~ 

At't. Aos patrões-môres das capitanias dos 
purtos da União se!':i. "xtensivo, na vigencia 
desta lei, o disposto no art . 155 d o decreto 
n . 745, de 12 de setembro úe !8'JO. 

S;lln ola.s sessões, 20 de outubro de 1890. 
J. A ... Yeiv,.-c.,cl/w l.'iMJ'C< , 

1" parb, a té is 3 horas ou antes: 
V otação do pro.jccto n. IBO A, de 1809, 

com pa.recor sobre as ementt:ts o.ll'erccit!as na 
2• õ iscmssií.o do projecto n. 160. deste anno, 
que altera varias disposições da. tarifa das 
a!fandcgas o mesas. ele rcn•las, mandada 
oxecutnr pelo decreto n. 2.7-t:J, do 17 do 
clezcmbi'O de l :i97. e sobre outras apreson-

. . . . . . . ·•A · ta das ao orça.men t.o da r ccei ta geral e pe h 
. Ao n . 17, omk li0 d J:I. Es~ola de~Iaclmu:;...,.s, Me;;a da. C•~mara. envia.Jas á Cummissão de 

t11g~-se: CUl'SO úe macllltustas. Ta.r if:o.s (2 ' di scussão) ; 
Sala dns ~essões, W ~le outubro tle 18<J9. - 3·· discussã.•> elo pt·o.iecto n . lii B, de lS'YJ, 

Ccetlto L isbO<t. estab 'leccndo o processo de arrcca•Jação dos 
impostos de consumo; 

Ao n. 17 do art. ~ · : 
Em vez de-E$wla de il!achinísta.s, diga-se: 

Cnr~o tlc macbinistas. 

Cont inuação d;~ uiscussiio unica dol parecer 
n. 55. de lBO:l, refor mando a lgumas dispo
sições do Reg-iment< ) interno d a. C;tmara. clus 
Deputados sob indicação do Sr. Augus to 
Monte negro e out ros ; 

Discussão unica do projecto n. !70 A, 
de 1890, com parecer !ebre emenda o!fet·ocirla 

Art. z• a).Sub>titua.-se pelo se.,rruinte : na 2" discussão uo pN.iecto n . 170, deste 
A rever os regulamentos das repartições o.ono, que tix& os vencimento;; de alg uns 

do Ministerio da. Marinha, sem augmento de funocionarios tlu. Directot·ia. Geral de Saude 
despeza, crcação ou supprcssã.o !le empl"egos. Publi.~ '"c _crêa alguns Jogares na mesma 
augmento ou diminuiçiio de vencimentos; r~pl!-thç_a~ • . . . 

Sala das se.~sõ::s, 20 de o utubro de 1899. 
Paula lwmos. 

observando no da Escola Naval as disposições Discu~~u.o nmca do proJeCtO n . 130 A, de 
do Codígo do Ensino 1~09, com p~recer_ sobre a~ emendas o.ITere-

Sala das sessõe~. 20 de outubro de 1899.- a.ono, autorizantlo o Poder Execu tivo a abrir 
. 1 olllas na 2' d tscussao do proJecto n . 130, deste 

P,~u&:~. Ramos. ao Ministerio da Guerra o credito extrtturdi

Ar t. 2• d). Supprima.-se por incon,;titu
eional. 

Sa.la das sessõe~ , 20 de outubro de 1899. 
Pa·uUr. Ramo.;. 

AcCl'escente·se ond.a convier ~ 

nario da somma net!llss:~ria. para. pagar o ca.· 
pitão d.e fragata Al fredo Augusto de Lima 
Barros, capitão-tenente João Maximiliano Al
germon Sydney Schieftier, major Alexandre 
Ca rlos Barreto o !• tenente da armada. The-
mistocles Nogueira Sa.vio os veneimentos in
teg raes que deixaram d e receber no per iodo 
comprehendido entre a. da.t<~ de suo.a demis

Augmente-so de 49:932$, provenientes do sões de professores do Collegio Milit<1.r e a ile 
consumo d~ agu<', assim dist l'lbuido : sU;'I s reintegrações ; 

Secretaria de l::stado ....... , . 
Arsenal dt'! Marinlh'\ ....•..•• 
llha das Cubras e ua.s En• 

xadas . . ... ... .... ... .... .. 
Forta.leza de Vil!egaigoon •.• 
llha da Pow!J<:~ .... ... . . .. , 

Penna.s 
10 360$ 

400 14:400$ 

300 10:800$ 
50 1 ::::!00$ 
·19 .1 ~440!ji 

Discussão unica do pl'ojecto n . 27 B, de 
1899, com pareceres sobre emendas offere· 
c idas nu. 2• discussão do projecto n . 27, deste 
anno, qu::~ autoriza o Governo a reintegrar 
no ser viço actiYo da armada, com a patente 
de vice-almirant e, sem preju ízo do respe
ctivo quadro, o vicc·almil·ante reformado Ar· 
tll\U' JW!Cguay i --
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~ESSÁO EA1 20 DE OUTUniW D.É 189\) ti13 

Co:Jtinuação da discussão unir.::t. do projecto nlwiro An:tusto T•dxci:ra. Coimbt-a em divcr
n. ~~O I, <lc !89U, com pn!'ccer $<>1wo emcn·la~ .<;lS commi~.,õcs <lo.~ Mittisterios rla. Industria 
<>1fer·~cíúas etn :!;' dlscussD.o •lo pr·vjccto n .205, c Fa:t.<mda., -p:l.ra o dfoito da fíxa~·ito do:; ven
Ü<~ l8U~. que autot·íza o Governo a mar:d;tl' cimentes de inacti ,· idtvl<J do mesmo enge
pa;.:a.r o.o:; 01'-S . Ft·anc is~o Antunes Ma.ciet o u hciro , aposentado pot• decreto do 12 de fe
Artlmr Antutws ~i:tciel il. quantia. de :J~"i::SOI)$ , l verciro de 18:15 no carg" de inspector do 
importanci;~ <lu garlo vaccum c cavallar· f•,r· l l• districto dos porto3 marítimos; 
nccido ils forç:ts lozaes dut·antc o perh do re- Ui:;cu~.siio u nica. do parecer n. 8:3, 1le 18!:16, 
·volucion:1río de l8\J3 a 1 ~05; in•lelet·indo o requerimento em q;1c D. Bel- . 

2" discus.1ü0 <lo projccto n. I >n, de 189(), mira Amalia do \"alie Brito, mãe e curadora 
autorit.ando o noverno a. applicar a ohras no ele Luiz José de Brito, telegr<lphista. de 
St<Eí.u do expcdient:-} d•~ All'anucg:~ da C<lpihl 2• classD da. Estrad<< de Ferro Central do 
Federal a qua.nti:t de 30:01JO$, rt q_ue se r<:fere Hrazi!, perlo um anno de licença com venci
a s ui~-<·.onsigna,;ã.o - Conserva~·ão dos arma· mcnt•1s em seu favor, para potler trntal' de 
zens - da.. mnsma alfa.n rl!'~a, !l<t n. :t~, d<J sua. sa.ndc; 
art. 5::, <.la. lei n. 560, de 31 tle •l<J?.•;;nl,rl) 3·' discn~sfw do project.• n. t::Js A, de 1899. 
de Jt-l!J8 ; <lccla.t·a.ndo livres do ['ag;~.mento dn <J.UaCSf]UCr 

:}· discussã•J •lo pt·n,jecto n . . Jfi B. •le lF:!I!I, direitos na Altande;;•t d: ~ Capital Fe•leral ou 
!jUe cxig" que as senlen•:as flua<:' ria ~"1npe- n:~ d~ ~ant•l~ os volumes que couteem utn 
teueía. do Sllj •l'<llll<>Tribllnal Ft;.i. ..:l•al •) q11:~1".l'' t· t::!iUlat!o,· publi<!O de~tinado ;i. torre da ma
csk•jul~no c"llecltvarncnt,_,, na i'úr naa da Cun- u·iz lll~ Uber:•.b:.; 
s:.ituiç<lu <: t!t\s leis l:lll vig.n·, ~cjam pt·olilrí•las 3 · tli,c ll ~S<~u do prl_\jccto n. 77 B, de ISOCI, 
colll a prcsvnç:~ do •lt-z, po:lo m"nos,dos juizes I'•~dac~:i:iu para u. 3·· discussão do sultstitutivo 
llesiuliJeàidos da<tUe!lc tribun:d, c di~ out-ras vff .r..,cido n:• :t• discussão tlo project•J o. 77. 
providencias ; dost~ :tnno, crea.ndv no Distl'icto F;;deral 

Uiseus,ão uuic't\ do projeclo n. W5, <ln mais dous o !Hei os de to.IJelliãcs dr; notas, com 
18\J'J, auto!'izando o Podet• Executivo a. cou- a deuomina.çlo de o• e 10°; 
ce<let· um anno de licença com o rospo~tívo 2a di,cussão do projccto n. 15,!, de l8'J9, 
ordenado a-o praticante c íie(;tivo ela agenda autorizando o Governo a garantir ao Ba.nao 
do Correio <la. .Estaçã.o Central da Est rada. de Pr .;dial dos Empreg;\dos Publicas, que nesta 
Ferro Ceniral elo Brazl!, João das Chagas capital fôr or~ra.nizado pel.Js cidadãos coron~l 
Rosa. Junior, par:t ·tratar de sua sa.udc; Joaquim Sil vet•io de Azevedo Pimentel o Fran-

Discussão unica. do projecto n. ISS, de cisco Genelicio Lope:; de Amujo, sem onus 
1899, a.utorl1.ando o Podel' E:;:ecut\vo il. con- al; um p:,ra os cofres publico~, a importancia., 

· ceder ao 1° official addido da Secrekrir~ da con venoionada oowo prestação mensal para. 
Industrla, Viação e Obras Publicas Antonio a a.mortizaçCLo do debito contrahido pelo 
.Manoel Xavier Bittencourt um anno de li· mutuario, sendo estilo con~ignaç.ão de:;contad'l. 
cença., com ordenado, para t r<.Ltat• de sua. o a. respecti Ya. !'o lua. do pagamento pela. re~ 
~tlude onde lhe convier; par tiç.ão competente dest3. Capita l ou dos 

Discussão unica. do projecto n. 194, de !S!J!), Estarlos ; 
autorizando o P()(let' Executivo a. conceder a. 2" rllscus3ão do projecto n. 192, de 1899, 
:\h1noel Joaquim l<'erreíra, porteiro adttíuo dá. a.utot•izando o Poder Executivõ a. reverter 
extincta. lnSjlectoria de Fiscaliza.ç:to do R~- para o serviço a~tivo dtt Armada o capWío~ 
tra•ln..~ do Ferro, um auno de licença, com t~::nunte reün·mado Jcúo 1'1-ugu:;to Delphim Pe· 
ordenado, para; .tratamento 1le saurle; reira; 

Discussão uoicn do projecto n. 106, d.e 2" discussão do projecto n. 131 A, de 1890, 
1899, a utt>rízando o Poder Executivo a. abrir autorizando o Govet·no a l'ever os decre~ 
ao Ministerio da. Guerra o cr~;dit-o cxtraordi· que priv<wam das patentes de otncia.es llono• 
nario de I : 6G6$6G6 p:1ra. pr~gar os venci- ra.r ios do exercito varios dos cidadãos dístin· 
mentos ao major !Jonorario do exercito, pro- guit.los com taes hOnras por serviços prcs· 
fessor da Escola .Milit<\r do Brazil, João Der- tados á Republica, pa.ra o fim de reintegral-os 
nardo de Azevedo Coimbra; nos postos e honras respectivos, uma. vez 

Discuss[o unica do pr-ojecto n . %, d.e i899, que sobre elles não tenha I'ecahido peua. por 
autorizando o Poder Executi vo a. conceder crime commum :politico; 
ao bacharel Benjamin Aranha. de Moura., 2• díscusaão do projecto u. 156, de 1899, 
1" escripturario da. Delcg,lcía ~' isca! do The- conce1lendo a. Louren<:o da Silva c Oliveira, 
souro Federal no Estado do :Maranhão, um ou ~l emprcz.a que organizar, o di~ito de 
a uno de licença, com ordenado, para tl\\ta.r construir em um<t das ilhas do littor;ll desta. 
ele s u-:1. saude; . ciclade um t rapiche dcstma.do a receber, du· 

Discnssão lllliro.a do p1•ojeeto 11. 20\1, d•1 18\JD, 1 rant.c :-:o annos, inflammaveis, explosivos 
autorizando o Poder J::xecutivo a computa.l' 1 e corrosivos, nos t ermos da proposta que 
~otl.o o tempo de serviço presta.do pelo enge-1 :>.presentou ; · ·

®.m:ll":t V_.; Y! 
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1" di~cu,;,;ão do projc),,c; n. !\) :~. do 1 ~Q'.J, 
autur'i za.n•lo o Po•ler Exc·~l!l.i m :l J'.:int.t·g!'nl' 
no s.;rvi<,;o a,(; ti vo c lu. :•rm:~'\", no po~tr, <;Jf<)· 
cf.tvo de e:~.pit.iio tJ., l·!·a.~·:tt:t e (!Jas., iliea<;ão no 
fi.lla.~lro ~ ~~ p<·eí:tl•lo co!'p·-, tt: ·,centc~ , o ,.,:-,qJltào 
ele ft•agat:\ ~r:t•.lua'l " 1'1·an•;1S~O "\u;:usto tl~ 
Paiva 1\lleliO lk :>.I,di'irL 

DL<cn~~,-,o unica Q(J 11rojeclo n. 1ii'? , c1•, 
lll~'.l, I:Outc•len•lo :\ v! uva do jm·ís~uusu!lu c 
ox:·Senatlor Joaquim Fei iciu do; ~anw:> a 
pcu:;ào JOens:tl ole :-, Jú$1Jú(). 

:~· · p;u·te, á;; 3 hor.:• on auto:;: 

2" d iscusõiio tio l·f •1jer.t fl '' · .'l2., ele 11:>!/íõ, 
l'cor~-:;tnil.~ll li'J.., l'od;,r .lu\licin ri,, 110 Dislrkto 
!•'eueral e tbndt; oult·"~ I'ruv io!encin.; . 

Ycm ú. 111csa n~ \;cguiutcs 

ne<,hu·o que >nt•:J cont.;·;t t••las n.~ Ji~po~i
•:iie.r; ol• !ui da r<-cit~ qtte a l te!':tm n. C&;!•ot: 
cl<triio tJ ,t;; Leis •h.<;' .\ lfa"HIC,IJ<~S . 

Sala das :;e,;s,ícs, :!0 tlc outuhro de } :~()Cl .
G~ le•7o l,'"rca.l/i(({ . 

Declaro que, si estiv;,s:n JH'• 'oent~, YuttU'ia 
coutra .- emonda sobre lotcriac; , 

Sala das ~;essões, 20 de Otttubro da J800. 
.1!fr,:tlo Ellis , 

Lovanta-s) a sessão ás -1 hor;b e 17 rai
n<ttos da. ta.1·dc. 

P.-.:side>~ci•• dos .'),-~·. Urb•<W• .'i<t·•'o• U" Y .ce· 
Pre :idc;,!e),C•<rtos 1/e lYuMc'$ (f·• 8~•TCl•tdo), 
Angc:l•t N ct<J (-I' Sx;-,;;(m·i<~) ,; Ui'O<(r\IJ .'itmlvo 
(.:! ·• Y icc- P,··:sideate) 

Ao meio-dia procede- se á clmm;<d:l.,:i qual 
)'espond,~m os Srs. Urbano Santo~, .Julio Ll" 
M<:!Io, Ca.rlos de NovMs, Herllolia .!e ~it, An
~·e lo ~eto, Euge~lio Tourinho. Vi\·cii'os. Ani
'r.io de Aureu, ' Henrique Vallallar•:s, ·i'ed!'O 
Bo,•;.:·'"" · l-'rn.ncis~o ;:,·, , FreJ.erico Do1·;,ccs, T<t
Yaros tlc Lyra, El•.>Y rl.e S•HlZil., Tt•in<la<.k'. Er
ruiriu Coutin !w, ,\Jlo;•so Co~Ü\, llel'tJUlano 

Pirnr,utrJI . O[tcg. o ~ · i o r\!aciel, G:tlc.:ií.o Ca t·valh:~ l, 
L11 i;: Flaequt-r:, Ca~f~ll tit·~, fl:.t. nr ,etw., Eiia.s 
Fa. u~:tt)~ C· :::.a ri~i df: Fn:il:J.:3, Alt't·edn B!!i~, 
J4'J'auei~N) c;licet;O~ 0...-;d~ f> /l.I,J•ante,..;a llCI'IIlü · 
Uí·.giid<~ tie ~-·lu!'ll(~;:, LU[?; Ad,Jlpb(;; ./dt~:ICO.t' 
l.~uimn.r·r:ns. Lnuro :.rol1eJ·, Pa11Ja. H.nrno~, 
1-' J'an•:i:-:C'.O '1\ll<!ntino. t'eJro Ft~l·rcira, íit 1il tnn , 
~l:.i.r t;rd E:-?C•.'h.tr, Uin~~) -Foi· t_ltna~ Vu~~)asinn•J 
do : :\ Ji>urp\·· r·qne, C;rs;;iarw tio Nuscilnr:nw c 
,\zcv•:.lo ~odr·&. 

AbJ·e-sa v. se):)ão , 
! :<:ix;,m <lO compo.recer COiil C<:.Usa parlÍC:Í· 

po.olo., c~ SI'>. Vaz de Mello, Si! va. M:II'Íl, Síi· 
n ;rio ~cry. Ca.I'Jos ~la.rct~ llino, Pe·h·o C!r r; r
Jnorll, 1'1tootM!Ío tio Bl·i to, Ma.tlu. Bi!.ool\a r·, 
Rorl ~if! •res Fernandes, Ed u:n·Jo de Berl'i:•!o, 
!~l ias M:u·tín,.;, Josú Av<>líno, ?-la.rínho de An
d ~a<lc, Frr.n ·~i~co Gnr;;<:l, Josli Percgl'ino, 
Apolionio ZetHi yde~. l'e<ll'o l'ernamhuco. Hn
c!la Cav;,t!cante, Euclí<les 0\!:tlta, ,\ra.u,jo Ciúe,;, 
Olympio Campos, H.oJ r i.zu,Js D.Jl'i.:t, .Jn.yu;c 
\'il lartBo~s. Ari;tides <lc Quc!ii'oz, \'er" nc <Je 
Abr·e11, Amphilophio, P~u·Mrhü!! Monten~:.:ro , 
l)iony>io Ccr-qucir'a. Torqudo :\Ioreira. Tim" · 
theo d"' Costa, !Jet·eir·n. dos S:wto~. Erico C:oa
lho, Erne;to Brazilío, Julio Santo~ . Her.·· 
nur·des l>io.s. t>ba.no ?II.treon•\Q.$ , Pau \in o t!e 
Souzt\ .Juaior, Cil.mpol ina,Mouteiro ele Rart'o,;, 
Jhleton~o Alvim, lleni" ique Vaz, Oc:taviano de 
8!'ito, Ferreira Pir·es, Antonio zacharias, 
Telle:; Jc Menezes, Nogueira Junior, ).-!anoel 
Ful,;encio, Lindolpho Cueta.no. Rodolpllo 
Pnixiio, L:tmlirtine, .Alvares Rubião, Domin
gues <le Castro, Dino Bcreno, Olivairo. Bra,!l'a, _ 
Gustavo t;orloy ,Atlolpho Gordo, P:mlíno Ca.r los, 
Cincinn.to Brnga, Arthur Dit,dcrich~en, Rl'!<lo!
pl"' Mil':t!J•la,Le.r-poldo .l~rdi ll t.'.\le l\o Ht?go,X:~
Yic r .;., Vallc,Plinio Cas:ulo, Apparici•J i\lll.l 'i 
en~e.Frauci~co Alen('<i-StJ:o,Aurcliano l>arbosa, 
Pioto <J,~ Rocha c Py Crespo. 

E sem c~.usa 05 ~rs . Allmqu.wqu..: S~re.iu, 
,\ lllOI'illl Figucir<l, Cunha :liat'tins, Hei vccio 
Moute, Juvencio•lc Aguial', Yelísbcllo 1-'reit·e, 
Joilo Dantas Filho, Leovigihlo Filgueira~. 
Ro.irigucs Lima, Agost inho Vida!, Ca.logcras, 
Almr:id<t 1-;.omes, Carvalho Mourão, Ant~ro 
Hotl'lho, Co.:>t.n. .Junior, Caracciolo, Possidonio 
da Cunha e Cami>'):> C<1r tier. 

E' lida. c ssm tlclx>te approvada a acta da 
,;essiio antecedente. 
Pus~o.-sc ~o cxpedíe:<t•:. 

n~nrleira, ~eabn:, /J'<lllCÍSCU Sodr~. ;}huvel o ~r. ] " !:oie.cn.~ lal•iio procede {J. 
c ,teh>no, Pinh<::ro .lunir,r, Raul Dar-r.:.·,o, leil ur·o. do seguinte 
:Be!bario llo Sl;t:z!1. Al'.''-'~ l:e rmto, Leonel 
Loret·i, Si lva C:~ stt·"· fler:('i('r,ian•' i! .~ SO\IZ<I, 
Rwgel Pc•stan(l, .lo~;) J.ui t , Jr.s& Bon i far.io, om ; . 
Gon~:a.lvas Wuno3, Fl':\ncisco Veiga, Alf1'edo •• c.os. 

EXPEDIE:\Tg 

Pinto, Alvaro Botelho,. Leonel Fílihl, H.o•lol· 1 Do Sr. J·• Seer;;t:ll'io du Sen:\do, de 20 do 
pho Abreu, Theotouio •lo Magu.l!l~e;:. E•IU\lnlo l ::onçute,comruunicanuo qUI! o sem.•.lo a.dopto1.\ 

~--.... -



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 15:54 +Página 2 de 30 

SESSÃO EM 21 Dl> orJTIJ!;RO DE 18()[1 515 

e ne~ta. d:~ta emiou á ~;wcção do Sr. Pre- em 27 1/2 milhiJe:> esterlinos, !fue repreõen
sidente d>t H.epul1Hca a. pr(Jpo~i~,:ão d·~ata Ca· tam a.o cambio de 8 perzre a enorme, ~t faüu
mara atltorizanrlo a abertur:~ óo credito de lO$it somma de 8''5 mil contos. 
lOIJ:fJOO.), supplernentar á. v<orliJ. n. !4-Dlli- E~tes algarismos as;;ombram, c, na sua 
gene i .,s policiae,;-do art. 2" da lei n. 56U, de eloquenci.a. ~ínisü-a, J.ssignal:•m,~í ]?ersistirem 
31 de dezembro do lS!J3.-Inteirada. os mesmos faetores, a M.:>Sa inevitavel 

Do mesmo senhor, ele igual data, cc>~nmu- ruína .. , . . . 
nic;mdo que ness;1 •lata. 0 s.matlo enviou á ~ltr.1:~ue-s~~ hnrxa Lle prc$o~ a ~~cesso de 
S>J.neção pr•e,;itlencial os autographos d(l. reso-! ~ro lucçao. _la tas c tantas cms _s,, tem dtto 
Ju,·iír> rfo Conro-resso Nacional autoJ·iza.nclo o 1.:-_to e rcpottdo, QUê po_ucos, multo poucos, 
Po.dor Executivo a cunced•Jr ;,o cida1lii•J .João ~a.o os cspn·!to~ que JJa.u, o acccnta~ corl_!o 
Antonio Coquei r·o, engenheiro chcle de dis· ca.us;~ prlltCip:t! do desca.aul'O e d.~ ~ltuaç;to 
tricto da Rep;}rli•:i'ív <>eml dos Telegr·a.p\r.,8, dmJseravcl a que clr(·gou o precro;;o pto-
líctJnça •l ... s ,,:,; mD1.e:<. com '' t•nsper.ti vo orde· ucto. . _ . . 
na•lo afim de tratr.r d~ sua SllUile omle con· o~ flUe amrrna~ 1sto suo os ma1s JIJtcres-
,icr '-r t •i d ' $a.dos em t.lar o Iaei,.., ~omo provado. 

· n c ra a, Entr·otanto, lo·!os nus sauernos quo o Jm••;o 
J)o 11inbtm•io d:~ Ouerra, 1lc lO •lo cot·· du café vcrHlitlo a varejo, I]Uer· na 1-:ur'"P"· 

ront.c, ,,nvian<lo ns papeis em qu~ ocO I'"",[ nuur nu. Arncrka. do Norbc, contiuú:~ ol tu n 
cnrnmanda.ntc do:>" batalhiio Lle ínfalltarí:,. lôrtt d•1 a!c<~nee das cLts5e~ pobres. 
Joa<lllÍm Ba.lthazar da Silveira IJ•,de que a A~sim sendo, o lan•:L•Ior não api'UVeíla. ~i
~un. a.ntiguit\ado tle po;to sej:~ cont:tda de l!J qnet· o ~acritlcio que faz, porque o consumo 
de ma1•ço do 18!1~, ~endo •tue aos mesmos nã.o ;,ugmcnla, o quo inlhllivelm~nte ~e da
papeis :1compan ha a cópia da consulta de 20 ria si no retalho :;e d~sse bii:::a. correspon
de maio de 1895, do Supremo Tr·it,unal Mí· dente. 
litar, etc. - A' Commb~ão de :'>Iarinlra. e Pergunto eu : c 1rno se pólie allll'mar que 
Guerra. ha excesso r!e pr•odur.çã0 si o cafe, quer na 

O 8r. Altt•edo 1~111,..,-A situaçiio 
da lavou~a do ca.fe é tão precaria, e tã.o cri
tica quo l'eclama a. a.ttenção esclarecida e os 
cuidados tle todos os patriotas para. melho~ 
ral-a. 

Ninguem ignor<t que a. clla.\·e tlo prohlemi\ 
financeiro está na solução !lessa questão eco· 
noiHica. que se synthetiza n•·sttL~ p:iln.VJ'as 
-valori~a?' o r:a(J. 

Quando se poDdcra. que s!i o Estndo tle São 
Paulo solfl·eu no anno do as-oa no l'alor 
de sua exportação, urna dep!'eci:v,ã.o corres
JlOnden te a 400 mil contos, fica·~e aterrado 
deaute daenol'midade doprejnízo quo ameaça 
não só a existencia tla propti<t lavoura como 
a (!e todas iMl classes q uc, duq uclltl, 11ufel'em 
recnrsos para a sua vida e prospel'idade. 

A desvalodz.açlo do café, nosso principal 
product~ de exportação, produz a baixa do 
cambio e, cotlseguintemente, o empobreci
mento de todos os brasileiros. 

Outrora, a sacca. de c<tfé valia q_uutro li
b!'as esterlinas. 

Sendo a nossa expol•tação dQ lO milhões de 
tccas, recebíamos, para as nos&as pet·mutas 

.;ommercia.es, 40 milhões esterlinos. 
Actunlmente, a sacca úe cufe nrio alcança 

mais de 25 sclLiUings, o que quer dizer que 
a nossa exportação de 10 milhões de saccas 
não nos pl'Oduz mais que 12 1/2 milhões es
te:rlinos. 

Empregando o mesmo esforço e até mclho· 
rando a qualidade do producto, que é ltojc 
infiuitalJlente melhor, ~o mos prejudicados 

EUPOIJ:l., qnot' na. Amorica do Norte, e ver..~ 
diclo .:r. população por prcçcs q_u'] pouco va
riam dos q_ue vigot•avam quando as cotaçõe~ 
regulavam de 80 a 1 00 francos por 50 
kilos Y 

Si este argumento não bastas>:e para des· 
truir a affirmativa do exce~so 1lc pi•oducçã.o, 
perguntaria ainda: porque, desc!e que ha. ex
cesso, continna.m a. comprai-o 1 

Si l10uvesse e~ccsso, si sohrn.sse do con
sumo, com certe~a não o comprariam. 

Si o fazem é porque tcern a ccrt~za de re
vende! o com lucro. 

Houve, em 1882, uma biú~a quasi igual 
nos preços do cate. 

Si examinarmo.;;, Sr. presidente, as esta
tísticas d'aquella epoca, verificaremos que a 
noss:t producção, naqueUe tempu, orçava pela 
metade da qac é hoje. 

Qual seria o factor da baixa naquellà. 
epoca ~ 

Excesso !la producção nã.o podia ser, por ... 
que a nossa, era. pequena, relativamente á 
actt1al. 

Entretanto, apeza.r disso, deu-se o pbeno· 
meno, que perdut·ou !lO!' dous ou tres annns, 
e a que pudemos ·l'esistir, porque naq_ueua 
época tínhamos o tr,\balhador escravo-rue 
não recebia sll.larios-ao pas>o que hoje t, ilos 
o colono, que exige com toda. a pontualidade 
o seu pagamento, o que é aliás justo e ra
zoave]. 

Naquella cpoca. Sr. Presidente, assim 
como hoje, teuho Lle mim parJ. mim. que o 
principal filctor da bctim í'oi a espccr.<lação. 
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O mercado de caié está em poucas mãos, 
que pal'a. auferir lucros f<\iJuloscs precisam 

.obter Jlelo seu ouro v. maior· porçii.0 pos~ 
siHI de moclla-p:tpel e, assim procedendo, 
concorrem IJara a bai)(ct do cnmbío, e de 
posse do papel-moet!a, precisam fazer baixar 
o café pal'a comprar a. maior porção vos~ivel 
desse genero cem es~e ra.pel depreciado e 
desvalorizado por elles proprio~. . 

Ganham, pai~. duplamente ; - no ()lmbto 
do seu ouro, na comp1a. do• nosso café. 

A maxima é certa - quem compra do 
pobre marca o preço. 

E' por isso que s~o elles os que nos im· 
pijcm 3S C<ltaçües do nosso producto, por
qnc precisamos vendél·o par;\ pngar ao co
J o no e não rJodemcs resisti!·. 

. Em lar!!'OS traços 6 es<a, na minha opi· 
nião de lli'Oduclol', a razão da Laixa mi
Sel·a~-cl a. que ch~gou o nosso precieso pro
dueto. 

Autígamente o;; exporta.dOJ'cil de cafe, os 
rPpresentantes dos IJ'IIsls e syudícatos con
lcutavam-s~ em mu;:ír a vacca, damlo-lhc, 
entretanto, o su!llciente para não morrer ó. 
tome. 

Hoje não exigem só o leitJ, querem o 
mFE ta.mbem, pouco se importando que a 
vacc\\ pereça. 

Em ~um ma, Sr. Presidente, o lan·ailor 
engorda a rez dur;mte uru anno, mata-a. o 
J:Cnolura-a para a divi::ho. 

Cbeg<t o coJon,, e leva a metade ou mais, 
vem a estrada de ferro e arrecarl a para si 
um dos <'] uartos e chega afinal o lisco e 
leva o resto. 

O commissal'io ti;·a o cMo·o. 

De braços cruzados o lavrador assiste á 
m;zia, sem poder tugir nem mugir, e ve
Iifica que lhe dei.mram afiual os chift•es, 
provavelmente, para palitar os .. dentcs o a 
caur1a 1Xtra divertir-se enxotando os usura
raTios ·1}U<J, corno moscas H.1.mintas, esvoaçam 
~úilre os restos mesquinlws da carniça ! 

Qual o remedio para semelhante situação? 
No meu fraco entendnr, as providencias 

a adoptar ~ão de ordem interna e de ordem 
externa.. 

Na primeira. est1io incluídas as medidas 
tendentes a habilitar o próductor com re
cursos pa1'a lazer face ~o custeir> S<m {lei· 
xal o entre~ue ás aduncos e Jerozes garras 
lh usura, ou 'lorçal·o a ceder o seu cale por 
preço miser<tYel e insignificante; 

A revi•ão 1'as 1 ari[ts de estradas de ferro; 
A modific,tção do no>so ~ystema tributaria, 

que é irracioml e anti-ecouo~ico ; 
A organização de sociedades cooperativas 

parJ. o fim de promover a vendn dos caf~s. 
quer nas praças do paiz, C}Uer nas da Europa 
ou dos Estados Unidos, concomitantemente 

com n. insbllação de caixas eom o capital 
preciw p1ra as operações de custeio mediante 
garantia de safras pendentes~ 

As de ordem externa. resumem-se ao ac· 
cardo com a. França e ltalia, que o governo 
deve promover no intuito de conseguir da.· 
quellas nações equitativa reducção das tari
fas prohibitivas com que taxam n11s suas al
f<tnuegas o nosso quasi uníco producto. 

E, tio~lmente, tratar-so de augmentar o 
consumo, e~tabaleccndo nas principaes cida· 
àes da lluropa e dos Estados Unidos, fabricas 
de torre facção e venda de cani do Brazil, no 
intuito duplo àe volorizar e de tornar conhe
cido o nos~o café superior, actualmente ven
llido como do outr11.s procedencias, pas;;ando 
como no~so o de íntima qu:dídade. 

Si consrJguirmos realizar essas pr.ovillencia,, 
poderemos evitar o naurragio da lavoul'a e a 
ruinv. t.lo paiz. 

No> se in tu i to -formulei o 1Jrojecto autori
zando o Governo a conceder premias de 
100: 000.~ aos estahelecimen tos que !orem mon
tados, na Europa ou nos E:;tados-UnidoF, nas 
condições de activ~rem efilcazmente o au
gmento llo consumo. 

E' um sacrificio, não ha duvida, nas cir
curnstaucias actuaes de deslallecimento das 
rendas publicas, mas sacrifício que será, 
tlentro de pl'azo curto, sobejamente remune· 
mdo. 

Além doE se pl'Qjecto, Sr. Presidente, apiJrO
veito o ensejo de estar accupando a tribuna 
para fundamentar, em poucas palavras, um 
outro que reputo de gr;~.nde alcance para a 
sorte da lavoura. 

Ninguem ignora que se tem dado, em não 
pequen;J. escala, dos cAnlros agrícolas, a. reti
rada de grande numero de colonos. 

Attl'ibue~se o caso a varias causas, sendo 
a principal a incertt)za de perceberem os co
lonas os seus saldos. 

Nas execuções ,judiciars príncipahneute, 
ficam os trabalhadores sem a. menor garan
tia, porque os novos proprietarios das fa~ 
zendas não Ee julgam Obt•ig<tdos a pagar sa· 
larios atrazados que muitas vezes montam 
a quantias con~ideravtlis. 

Ora, Sr. Presidente, semelhante exodo a 
contilluar produzirá. inílludi.velmente uma 
crise, muito peior do que a actual baixa dos 
preços-a da falt;L de braçcs. 

Para evitar mais es~a catnmidade á in· 
feliz lavoura, formulei os projectos que vou 
ter a honra. de ler e de enviar a Mesa. pe
dindo a V. Ex. que c·s remetta. depois de 
approvados, a respectiva Commissão, para. 
que, sem demora, interponha o seu parecer. 

Eis os piojectos :. 
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N. 214-1B99 

A ui<Wi~a o Goven10 a despender ate a quantia 
d e 1.001):000$, em prcmios de 100:000.), que 
serí:ío concedir!cs-de uma ve: ou pa1·colla· 
damente-ás associaç,jes n-.tciona~s. gue mon· 
t<trem, na.< p;·i;•cipae~ cidades su;·ope"as ou da 
America do Norte , installaç,;es para tml·e
facçllo, m togen1 e '!Jeilda de cafd do J:ra:;it; c 
d<i outrt!S providC>lcÍ ~$ 

clo.mos da população, i!ut\n do ameaça•la pelE,; 
epidemias. 

Lembra como a epidemia. bu bonica a.pp:\
receu no P<"~rto. em 8 de .iUilho, e só pô·Je ser 
reconhecida oficialmen te em 3 de agosto, 
(pelo que, não póje deixar de louvnr os tra
b:~lltos rapi.Ios e s~guros, agor.:.. fei tos em 
Santos, pelo illustre bacter·iologistn. Sr. Dr. 
J,ut?:) e faz o historico do desenvolvimento 
tla peste naquella. cida..•le !lOrtngucza. 

H.afe t•iJttlo-se ao Brnr.il , o orador, em vista 
O COngresso Na.cionll r esol ve: da. difficuluade que ha em afirmar desde 
Art . ·1.• Fica 0 Govr.rno autoriza.•lo a dCS· qnanào existe a pesto, ou nega.r a sua exis-

pender :.Lté a, QUantia. de J.OOQ :000$ etn }Jre· teUCÍ3, faz OS ffi:1ÍS a rdenteS VOtOS para que 
mios de JOO:OOD.$, que serão concedidos- de na. florescente cidade paulista n;i.o exista ~• 
u m:L vez ou parcella.damente-as associações pestn ; mas, no caso contrario, estit conven
nacionaes qu e montarem , n as p'fincipaes ci· cido d o l]lle a hygiene moderna, servida pela 
dade.<; da Europa ou c1a Americ3. do Norte- á ca.pacidnde administrativa do~ Governos Fe
escolba do Governo-installações pa ra ator- dera.! e Estadual, ha. de dcbellar o mal qw; 
rcfa.c~ã.o, moa~en1 0 v"nda. de cafe do Brazil, n;i.o t'~ !'lll!lerior tis fi>rça.s da. sciench, <JUe h o.i~ 
com capacidade mini ma de cinco toneladas jà não ê mais o cordão sanitn.r·io, e chama-se 
diarias. a desinfAC{'"..:io c a bactedologia, i st·J é, a. 

Art . 2.0 O.;; prcmio:s só po(lerão set• conco- . defesa p;u·n. todos os fJ:UO e3lã.o dentro do 
didos depois de bem provada a fie l execução fi:J~o da. peste, e qu() e;;t1i.o fút'a. O cordão 
das disposições do artigo an terior. sunitnriocrcava. uma só linha de dcJ<;,3a. e era 

Art. 3.• o Governo fará as operações de para aqueDes que estavam Jí}ra. da cidade 
credito precisas :para a execu ção da presente a.tacadt\ pelo ma!. · 
lei . O orador não se dirige t\ Camar a na qua.li· 

Art. 4.o Revogam~se as; disposições em dnde de medico, mas como representa.nta da. 
contrario. ~ação. Não póde affirmar que exista a. peste 

buhonica em Santos e nem póde neg:;~r a. sua 
Sala das sessões, 20 de outubro de 1899.- ex.i;;tcncia.- o que só poderá. fazer " tempo. 

A l(l·edo EUis . Ma.s, a peste buooniea de ho.;e, pelo menos, 

N. 2115 - 1899 

Determina que o pag tmento dos saldos dos 
colonas e trabalhadores rurq,e<, H as ex· 
ccuçõu hy}lotheca>·i<IS, terá prefenmcia so/;;-e 
Olltl'os guaesq«er 

O r..ongresso Nacional decreta: 
Art. I , • O pa.~a.mento dos sa.ldos c1os co

lonos e traha.lhadores ruraes, nas execuções 
by potbecarias, terá preferencia sobre outros 
quaesquet•. 

Art . 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 19 de outubro de 1899. 
:HfredrJ El~is. 

O Sr. Presid~nte- Os projectos 
de V. Ex. ficam sobre a mesa a. te ulterior 
deliberação. 

O Sr. D e lisario d e Souza (.Mo· 
" imen to de attençilo) - Vem justificar um 
projecto de lei tendente a desenvolver o 
nosso Instituto Bacteriologico, proporcionan
do-lhe m eios eflicazes de attendor aos re· 

entre os povos do Occideote, não é mais a 
peste que .reinou na idade módia e que aindl!
hoje assola o Extre mo Oriente. 

Por via de rel!ra, o Brazil estã superior
mente premunido no deseuvol vt men to da 
epidnmia.: não o deve sómente ás suas con
diçiies de hygieüe, :~.o isolamento ou a qual
quer outro ;;ystema. ; mas. sobretudo :i. ma.r!l
vilhosa d~scniJert~ de Yersin , o discípulo de 
Roux e de PJsteur . Graças ao senon podemos 
encarar a peste bubon íca como u m::\ molestia 
domin:wel. 

o momento niio ê opportuno partt se travar 
um debate med ico neste r ecinto, mas, em todo 
caoc, o orador dirit que a mor talidade tlos a tn.
cudos de peste bubonica era., ua média. de 90 
a 95 nj •• De 1.284 doentes morrer'\m 1.241, 
salvando-se apenas 43 doentes na As ia. Depois 
que Yersin para lá foi mandado e applicou o 
seu sen.tm, a mortalída1ie baixou , e de 23 
doentes t rata.Jos só morr eram 2! 

O scrum como preventivo pouco vnte, m<\3, 
empreg-ado directamente contra. a molestia, 
traz result11dos brílhantissimos . O orador 
nunc:~. íoi cnthusiasta pela doutrina p<tsCet<r· 
ia>la, mas. ou a s~iencia mente, ou esse se>"lm& 
é uma garantia poderosa coutra a peste bu.· 
bonica! · 
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Foi simplesm8nte ]lOr isto que o orador teve 
id,·,~· tle propur á Camar<L a. completa organí· 
z,,çüo cll~ saucle publica, rund;;ndo-se labora
torios destinados ,;o preparo do scn"". O ora
dor pede 200:000$ para alargar este serviçn 
e ta.mbem autnriza o Governo a mandar con
tl'adar um medico do Instituto p,,sleur, sem 
fazer injust)ç:J. aos sens colleg-as e apczar de 
raconhccer notahili.tado;s mc•licns em no;:c;o 
paiz. em estabel r~cimento dess:\ Ol'c.lom pre
cisa tle um homem '}Ue se detii<]ue exclusiva
mente a, elle: eis i\ razão c](~ l~Utorização. 
(Jl1lilo be1n ; bra vos; appla.v.sa . .;;. O oi·.tdor d 
áb,·<tçado.) 

_\o art. 4G-Accrescente·Se dnpois da pala.· 
vt·:t-POJ·tu!'al-so.lvo quando forem artefa
ctos pc1 r<t fabr icas. 

S;\h uas s~ssõcs, 21 de outubro de 1800.-
1\'il• P eça>11W.- Se,·~ed,llo 0),-;-,:a.-Etía.~ 

1-ftu.:to. -Alcinào G•'mticbam. 

o S•·· F•·altCi!iõ<"o '5lei~.n vem 
mais uma wz insistir na tarefa uo uemons
trar que e exaggerado o au!!mcnto do imposto 
1le consumo sobre o fumo. Quando presidente 
da Cornmíssão ele Orçamento- appella p:ml. 
o testemunho do Sr. Sert.edel!o-já no :tnno 
pas~ado, o nrador empregava todos os seus 
esforços no senti1lo dedemonstrat•que tal im· 

(') St·. Pt"C!"Iident."'-0 projocto de P-'Sto era ex:l.ggcratlissímo. porquanto eleva. 
V. E:c fica sobre a mesa até ulterior rlclibe- v~~-se a taxa •le ,100 rüís por kilo para '1.)' Es
raçiio. gota•lus então todos os seus argumentos e 

Est.á. fin1Ja a IJOra deslinatln. ao (•Xp• •diellle como o t•eLltol', :l.J~ezar disto, _ nã•J qu~esse 
· ce•1er, o or:1.dor mvo~ou a mtervençao tle . I alguns enll••'-tas present~~. :tppoll:tudo !J"ra o 

O!Ull·:\f l.l•l Dl.lc ~(·u esj•it·ittJ dc .i u~ti•;a, afim tle que nii:o sa-

E" aununcia•la a 3" discussão do projecto 
n. 177 B, de 1899, estabelecendo o proces~o 
de anecadação de imposto de consumo. 

his~c da. l'ummissfi•t pl'cstígia•lo com um pa
recer favora\·d, t:tl augmcntotlo irnpusio. 

Foi assim que 11 Sr. Serzedello cedeu em 
pa.rte, redmimlo a taxa proposta de 4$ por 
kílo a de 1$000. A Camar<t approvou essa 
t:\xa., rn:ts,o orador não se dá. por convencido 
e contin:ia a achal-a pesada e injusta, pe

Veem á Meoo., silo 1ido.s, apoiadas e envia- •lindo ainda. urna vez, não a eliminacão do 
das a respectiva Commissão as seguinte,; imposto, mas,uma simples attenuação. 

Ao r,rojecto n. 17J: n, de 1809 

Ao att. 3° § 2·' onde se diz:-C'"rveja não 
pastorizada ou de (l.!ta ferrnentação-uiga-se: 
-Cerveja de l\lta fermentaçêí.o. 

Sala das sessões, 21 de outubro de 1809.
i\lcindo G«mniJara.-O;car Uodoy,-.\.11Vi,;l' 
da Sil-~eira.-Augustil de Vasconcellos.-lr·i
)leu Jfaclwdo.-Rat!l B O'TO~o.-Iieredia. de 
S,i. -Josd Jl«rtinho. -Sei F,·eii·e .-1'im•dhco 
da Costa. 

A honrada Cornmiss:lo Esp:ochtl, :tu tora 
!leste pt·ojecto em tlebate, t.leu provas llc cor
dura diminuindo algHmas taxas. ·go por isso 
qne o orRdor ousa esperar que a Commissão 
attenda. com igual benevolencia. aquelles que 
reclamam contm o exnggero do imposto vi
gente sohr~ o fumo. 

Art. 3•', § 4°-Sal-em vez 
kilo, diga·se-20 réis. 

Não h:.c que admirar si esse imposto !ôr 
igual ou maior em outl'os paizes, por·quc 
basta lembrar a. perfeição quasi absoluta a 
que elles já. puderam chegar no tocante a 
arrecadação: na lnglatert•a (sem contat' o 
seu imperio colonial) existem 180.000 arrc
cad,tclores do impo<to, <]Ue prestam e~se ser
vico á. Nação mrn a menor retribuição, e só 
pela honra que lhes ativem de merecerem a ue 30 ~éis por confiança. do governo e tambem pelo presti
gio que e.~Ee atlestatlo ou essa nomeação 

de 1809.- lhes dá tlo sua idoneidade moral. Sala. das S%sões, 21 de outubro 
Edw•.rdo Pimentel. 

Art. 3'-Cervej;J.-em vez de duas taxas 
uilferentes para os dous ~ystemas, c.liga-S9-
Cerveja, por rpalq uer processo : 

Litro ............ . 
Garraf.1 .......... . 
;,r e ia gn.rrara.. , ..•• 

iO réis 
50 >> 
25 }) 

Sah das sessões, 21 de outubro tle 180!.1,
Ni!o Peçanlw.-Eiicts ].; ,'"lo. 

Quando cliegará o Br~zil a essas condiçõe>? 
Territorio vasto, com população dissemina-
da, como tornar elfectiva a cobrança desse 
e de outros impostos. mas principnlrnento 
desse de que trata o orador? Seria preciso 
que em cada pequeno nncleo de população nos 
pntle:-semos ter um fiscal retribuido,de modo 
que o producto do imposto não daria para 
essa re tri buiçii.o. 

O Sl·. President:e -PP.ço ao nolJrc 
Deputado que haja ue interromp-;r o seu •.li~-
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cur:so, afim .J•· Sl'r feita <L vnl"•:iío tln .~ ma- 1 ~om cnp'l.ei<1:vle minima C.e cinco tondada3 
tt!rin.s onc~ ... 'J'!l,;l:1s . A li~ t· , •l•\ j_)·,rf;l. :,,._,·•J!·'l ~ ~ \ ~':at·ias. . . _ 
presença de li/ ncpu la.rlrJi' ' I . ·:'.rt. :.! . -~ o~ ~r'e t? IOS ~~ ~o·lcJ'UO ser <;01!<:~-

() . . F ... . .. v. . . p .. r .. -1 ,., 1, 1 dill0~ .-Jepru~ lill nen. pro . n.• a n. fie l cxr>cuçto 
\...., lt . lt.o\ _,(_,1 ;-,~f) T•.rr, \, - - f'.\ I · I .1 111 .. I .• .. tl:lS düq~o~i(_:~ijt ·:~ f(() O.l't.i~(') ;\:ll l(~t' i{)t' . -

c~JJnpO.'I'N~r·n). lnai~: (I~ St•f-i . ;\!l_: ··IL·d.o :-.-ron-! A:·t. ;L·· () t:oveenn l';n'a a.s o ... pcr·a.:m·~ tlH 

tonngrn, s,1ne1lel.lo COt'l'êfl, Lniz IJo:;Jing,,es, credito l>~'ceüos p;tf;\ a. execu•::w tla p1·e· 
;}twc!ellra !>follrãn,:vlm·co;; r.ll) A r a. ujo, Tl!otnaz >CJ!te lei. . . _ . 
Ar.ciol y, Tvrros Portu;.,'lll , lld•;fonso Lirtl i1,Joi\.o Al't. 4 . " Revogam-sr. as thspostçoe~ em con· 
Lol'o;;, Ang-usto Sevcr0, Coelho Li~bua, José lt•;,rio. 
Mariano, Teixeira de Sá, Coelho Cintra. João Sala. d;~s sessües, 20 de outubro lle la·:m.-
Vioit·;J., Malaq nias .Gonçal vcs, Mart ins .Junior. Alf;·edo E'lli-i . 
Cornelio da Fon::ec:1. :\IOl'Cit'a ,\! ·:e,, Perei ra 
1.lo Lyr:~, João de Si(JUCiro., Artl :ut· PBixoto, 
Al'roxelil).S G.:lviio, Gemini:mo Rt·n.ó !, NeiYa , 

N. 215 - 180\l 

1\íiHoa, To,t a, l':lUI:J. (: u imnriit'S, ,\ ol u. !l:~rto .\uto1·íor< 0 (;o 1,c1·;: .-> a nf, r ú• o t:'>''.'di! n dr1 
nn itn~.riio;:, Toku t ino <lo~ S:l ilt.,;;, E<lmrol•> l 200 : 001):':. pa•·" n iílain;· rfe<em:oluir.lento do 
J~uno~. I~l:~!·~(:lin11 ~~ rJ~Ul'il. t.Jo~ú ~~:~·tit~ ~ 1 r~, .~ a~ I n :t~t ,•:,, ~ 1 :r~ct.c,_·i(ll''!J. i;. o <l·t. D i.,·~:c(_':}·iu. t :cr'.'l 
'VI~r tl.lS!h et. a-,Osc.li Godoy,II .n ~n ~l.tclt .. do, de ·'·wdc /'v.hiH'll, oft-m tlc ()<'!""''-(!)' (} St:>-
A.lcinllo_Gua.w'..~ral·.a., .l\ H,q'U ;) t,(J d0 ~~a.S~'-' ll ~;4 ~ilú~, I vi.~·o rle ) ' t'f!l l '-i'!t.{ .• ;ro (l·~ ..... e?' HfJl.~ pre'C•! i?.lÚ}".>; r. 
Sa Frr•tre, Fonscc<t . Poi'lel la •. :\ 1!0 1 '<'•:~•Ilha, cr~ 1·,aivos 
Il:t1'l'<'S Frttnco Jumnr, ~.;nyl'mk. J:t··ol:l •. !:\ 

r.:_aixi:o, L:unonniot' G~;!ofro~do , . Cup•>rtíno •lo .-\r ligo unico. Fie~• 0 GoYcroo ~.ntorizarlo n 
l:ii • ~ UP;ra, A~;~sto ~·"1 '/ 011 ti!Jo.>, -~ 1~1 !1 ' 1r T•J!'· ahr ir o credito r(c 200:Üli\J;? par;\ o ~no.io~· t!eo<
rc~, 1 adua h ,!..ndo, l\lot em1. da S rl · a , .~tt u!l<l envolvimento do Institu to B:v:ter10Iogtco da 
•:e Anrlrada, Lucas d e Barros. Edmuo:lr>. rla Directoria Get•:ü de S..'ludc Publica, de forma 
ronsecn, Brazt[ IO da Luz, Lam.!nha Ltn>, r~- n·· .1,. 0 serviço da. pre""·l'3.Çfio elos 
T A • Corr' ~-,·c•ort'tlO ~fo•!te'tr·' ' I' ' /l (L o , .l JZ,. r -...,._,o_r.!Cl~ ,•, e;t, ,. • · ' • v u ' 1 1' - .<,•;··u-ms preventivos o curativos , d<tn úo ex-
•1 :-tn •. t vOI'lct. ecuç,ii:o au dii;posto no titulo 1". art. L", n.l 

do re!!ulamc11 to a qao ~e refere o dec reto 
n. 2. -1·5~. tle l O de f()Yere ir·o de l il9i , tüzcndn 
as nec·:~sarias opero.o,;úes do cteoli to; e revo · 
g;\fla.s n.s d i~posio;ões em contrar io. 

(") ~~· - President<!'.- P C<}On.0s ncloros 
Deputados que occupem ;cs su" ' eadeh·n;;, 
Vi:<to q 11<1 \':1<~-se p t·oceder {L \'Ola~~i.ll o!;t;; lll:L
t<>r·ia~ ~nccrJ'a olns e const:Lllt'!S ola orolem d ·l 
di:J. . S . R.-Sala das sessões, 20 rle outubro •.lo 

l8fi!) . - 8clis,rio de Sou• ~. Sii.o li-los, jnl gail.o~ oh_jQ:' to (), , rldihe•·a·:ii•> 
c ~11\· j :td•)' [t C•tntrn i~~il'l rio Pl'r;:r IH• ·n t_,, ' ·' ~ E' li•lo, jul!(ado ohjecto tl•~ . d~l~hcraçií? e 
fe.~·nint·.·~ ~nviado :~ commis>i'ío do Conslltnrçuo, Le~IS

PRo.n:cT.i.~ 

.l1it t·o;·i.:tt n r:ovcrnn a rll!:;)eaf/cr ,,,,: .. ,,,~,,,tia 
d~.c 1. 000:0/JO~ em 2'i>'e,;tio:: de 11J<icf!'Ít!,.:,, qHc 
scrt(t) ~~onC.Cili , lo ·:- rle Uoli1. tiC~~ on pt(t'c:dbl· 
d·tín::~rtc- IÍS t(.<:socz'açti'· :. . .: H1lCiO-rtr(r ' ; qne mon
l ln·<:m .. il(t ., princitlllCS ci.d rfl~s ettl"OJ;r~rt.: Ot~ :ftt 

.:i'incric t. do iVort. c: . to,~1"CífJ.crri'o~ 'li:o'~!le'n. ,.~ 
venda (/c c~f'd da lJ-t-,(~!l ; c clú oul t' ,!S }íro
'Vidcnch~s 

O Congres~o Nacional l'esol ,-e : 

Art. 1. o Fica o Governo n.utt~tim.clo :-. dcs
p r,nt! er ;rt.é a quantia t!c I .1lUO: OOiT) em lll'<l· 
mios de ](IIJ:O'u).-";, que ~et~io c:mc,·oli t.los - de 
uma vez uu p~u·éellatt'l.n1<;Utc á.., a~~sda<-11-e:-:. 
na.cion:t~~ rple mon t:. r~m. n:;s pt·iiH:ipo :<ls d,l:t • 
de~ :1;;. Enl'op:\ o u da ,\mt1rir):l do ~O!·!-:~ - :~ 
e~colh :l do Gove mo.>- installa.ç.;,.s p:t!':t u lrJI' · 

P~[c1C~l\o , lllO:tgem O V0!.1•1t•. <}C C:'\ I'· oll) l:r:tzil. 

la;,·ií.o c .J ustiç:l o s ;:;~uinte 

PROJECTO 

N . 216- I8\J9 

Delcn;lirl,, qt~e o 1'r<f/ai i!CH IO dos saldos do< 
colonos c ~~·aT~t:.lhmloi·e.> 1'U 1'1tc.~. 1u:s e.>:· 
cc~' í= '~:s hypolhecar[as, tc1·r; l•rcfarencü:. sob·rc. 
O!'t;·os iJ H'Yes~uer 

O Cong-r.:!SS•> N:\cional decr~t:t : 
Art. 1.• O p:tB'··tmento dos s:l.luos dos ~o

lonas e trab;.~lhadores rnra.es, nas execuçoes 
hypothccarias , terá. prcl'.:rencia sobn~ outt·os 
qcmesqut;r. 

Art. 2.·• lteYOg:\:n-se ;ts üi~posições em con· 
trario. 

S;tln. th~ sessões, 1 a de outub1·o de 1 Stl'J.-
. 4 /íi·cdo Ellis . ' 

E' :~.nnunciada. a vot;1ção do projecto 
n. 100 A, •te 1~\.l\> , c0m _parecet· sobre as emen-
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das oJierecidas na :Z' discussão 1l•l projecto r F.slnda o a.rt. 1(1, nn. pat•te r crerGnte ll03 
n. 160. •leste <Lnno, qne ::~li.a ; -;, v:ttL:s diR i")· p~quen os f., J,rican t,(·S, c ~on;:ts co ns idcmçfio~ 
s ir:,ics da tari::J. das al l'aud~gas c me., ·•~ (L~ j [.,;·. soiJ:·e o <n·t . :;o! q u<l cou~llg-l'a })Ct'i);~~·~ 
r en<la.s, maurlada oxecut;tt pelo dett'oto 1 <lontrm:~ .;,ttcntd<~rla d:~. pt·oprta Con~lttutç;lo, 
11. :~.7·13 , de li de dezembro de J ~!J7, c sobre :l.SSi!(n:tlan:lo quP- nctn nl!!smo nos horrot·cs 
(lUtr:\S ~prn~olltad<ts ao Or~!lmento da Jt.~ccita ! ~lo li -···) port1J;;·ue~ ~e cnr:. •ntt·:~ mcdidn. 
Gel'a.l e pe la Mes:l tia C:tmar .. t cttvia•l:t>: it igual. 
Comrnis.s1ío de Tarifas (2' uiscus;;ilo) , S:üienta os inconveuiantes dns tl isposicões 

E' approvado 0 art . 1 o do project.o n. 100 A. úo pro).ecto, q ue tló.a qualqur:r pessoa tio povo 
de 1899 . · · o d ll'etto de auto:tr o uegoetante encontrado 

' em frau<~u c o potl~r q u., tem o agente fisca.l 

O = 1• G··l ,:- 0 0 . , -~-- ••1 •11 (·, .1,, de pt·~udel' aqucll~ que o d:~sacltar no exer-= . u c~~ • ~ ••. ~ .. ~ 1·- .. · · d - f , · ~ 
o1·dcm)- Peço apenas a V Fx que sG di"'ne CICiO .<~. sua~ UI.C~ •)es • . . 
proceder á ve"ifi<'.a~io \a ,:0 (âçil) do ar t" 1•. :'.Io:;tr:t a> I11cuuas sobre ~ prov1denm~s :> 
do projecto n • 160 ;\ Jd !809 ' · j t?oo:~r r:o cas~ de apprehem ao de me~c.'ldo-

. • · . ' . _ • r ms e o.; p reJUIZ05 r~;;ul tantes do depostto da 
p ,·oce<tendo-so a vertfic:\ç:~o. reconhece-S() t mult:t . 

terem voLauo a fo.vor rlo al't. I·• R6 Dei•Ubrlos D0pois rle dizer qne n. clisposi(,iio do art. 38 
e G contra, embarnl 1!:1. as id(ia:; ,:v proces~o. pela. rní1 di-

i YÍ >i'í.o do.:; rccu:·sr,s. termina (> CH';vlor :>gt':l.-
0 ~·· - I"re,..i•icu te - N üo hll. nu- dcc·~adv :l. h. J<L \"Oilt:t..le ôJH~ , d urante o seu 

mero ; •~te-oe proeet!er á cha mada.. I discu rS•J, maJ~i li.!stou o ill!tstl'e re lalor do 
Procedendo-se á chn.~:l.~ht voriile;l-SC ter e m I projecto, _ctatlu·mdantlo .~ cmpo_u~o commun: 

se ausentado 0 .. Srs \!ll.' lO lo ,\br ·u Torre- lgue todo~ :cem e forn.cer meto~ par~\ sub 
' • • ' . ~ ( • " • " Jll""1l' a c•·~c<c antu·ll sem esqPecor por·am 'IS 

~ort,uga.l, Ml.~p~sto SeYer o, Se.lb!·a, Marco- •>ar:múo,s.do direito' e da. Ubet•da.de.- (llí;itlo 
lmo Mourn., Aicmdo Guauabn.r:l., Leo11c1 Lo· b. . ,. -1 1 . ) 
reti, José Bonit'\lcio, Jacob u:t Paixão, Olegario ,,,,,. • o !Hl 0 oenl , 

M•!ciel, Moreira da Siiva c Lauro r-.Iiiller. Fica a discus..~ ntliada ))ela hora. . 

O SI:". Pl"e sident.e-Rcspon:leram iL 
chamada. 103 Deputados. 

Náo IH!. nurnet'O ptWI1 se proseguir n a vo
taçiio. 

C.)ntinúa. a 3•d iscussitodo proj'3cto JJ.l71 B, 
de J 899, esta lnlecendo o processo de arl'eca.
da.~ão de irnpo.>tos de consumrJ. 

O Sr. ' Te:iga (colltimum·1o) - Ao in· 
terromper o seu àiscnrso, a>sig-n"'la \"~ as 
dilferenças c ntt'i! os pr.izes o;tt:ang-eir'lli! e o 
no~so ; diiTerençn.s que, n:tquelie5 p:lizes, 
t*m pnr b .~se o. e•trciwz"' do t<:r-ritor-io, a 
densidade d::t população, o rn•mopolio orn 
alguns delles e a peddçúo admit•a.vel do a11 · 
parel ho de a.rrecad:1ç~o. 

Mas não sii.o sómente estas as razões que 
tornam a nossa arrecada,ç;(o menor. Lá, o 
imposto é nacional; o E.,tatlo tira do producto 
quanto este pódc dar. Aqui, o productLJ 
est:i sujeito ao município, ao Estado e a 
União, que simultaneamente o taxam. 

Tal divisão não pode deixar de co11correr 
Jlara. essa diminui<;>.iio. 

Passando o. analyzn· v::~.rias disposições do 
projecto, rnostt'n. qu·• o a,·t. 4.", p:>ragrapho 
umco, ou en~rrn, um erro de redacção, ou 
eot:.'í.o quizera que a honrada Commiss1io d i:;;
sesse em que factos. em que arg-umenios fun
damenta a. cxce.[lçà•J em 1\J.vor tl.as fal•ric~s de 
vinagre •. 

Comparecem maí;; os Srs. Encas Martins , 
BaclJosa. Lima, C:tstro Rr.bello, Galrli no Lo
reto. Jel'on ymo Montr:iro, Matta M:\cha1to e 
;\!vcs de Castro, 

Passn ·Sf' it 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' ann~mcin.da :~. 2.·' t\ iscus;ão ilo projecio 
n. 82. de 1896, reorf:an izando o Po•ler l u· 
d icial·io no Di:;tricto Fe•loral, o dan!IO outras 
twod<leucias. 

En tra em cli:::cussão o art. 1' . 

Ver,m á 1-!csa , são li•la.s, apoiadas n post.MI 
conjuoctamente em tliscus5ão a.s seguintes 

E)!E:-IDAS 

Ao p1·ojecl? n . 82, cl~ 1899 

Ao projecto substitutivo do. Commissiío 
Especial - Ao :\rt. !•: - onda cotlviar: - e 
jn n tas correccíonMs , 

S<•ht das se.s;;ões, :::r ele outubro llo 1800, -
s,~ F1·aü·c . 

Ao art. 1. • Diga-se : 12 pt\~tores. 

Sal:t das scssõel!, 2! de outubro ele 1800.
Jotio de 8i~•,lcir'' ~ 
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8BSSÃO EM 21 DE OUTUBRO DB 1899 521 

O Sr .• João (Ie Siqueira
Sr. Pre~i•lente. acabo dn aprosgn!ar á .Mesa, 
ltlguma.s cme:1d;lS ao p1·cjecto. 

Não qu~!'o iuterrompe1· a passagem do 'PfO· 
jecto ora em d iscussão e attcndendo á ucces 
sidatlo rll) :-:er approva•lo e ser lei uo paiz, não 
mn a!ongal'ei em comidero.r;õas c U.esis to da 
palavra, visto cstnr~m inscriptos diversos 
cotlegas que virão esclarecer, mel11or do que 
cu. o debate. 

Aguanlar-m-:J-)a)i pwa. a. 3' discussii:o. 

E, por isso, vencendo as vacillações que lho 
Cl'~a a sua incompetencia, com o recordar-se 
dos estu•los a.ca•lemicos e o receio de ercitar 
a susceptibilirlade dos ipustres represento.ntes 
•lo Distt'ícto Federal, por contar com a sua. 
bonevolencía, anima-se a estudar a. questão 
grave e impo1•ta.ntissima que o projecto an· 
volve, oft'erecendo emendas que, em seu en· 
~nder, melhor consultarão os interesses d:!. 
i ustiça local. 

O Sr. AfTonso Costa acr edita 
que a outros cumpria, romper o del1ate e 
lamenta _que o nõ.o tize.'5e o illuslre jurista e 
notavel p:!.rla.mentat• qne, membro proemi
nente da Commissito, com rescl'icções subscro· 
veu o projP.cto. 

EstuJamlo o projecto, inquire . primeiro si 
l~;Lverá vantagens no. sua adopçio ; segundo, 
si fere direitos. 

Pretende o omdor discutir com calma. e 
o.curada. a.ttençã.o o assumpto ; por isso r e
quer á Mesa que, visto o adaantado da hora, 
Jbe se.ja mantida a palavra para. amanhã., 

Ya<3 a imprimir a seguinte 

R.EUAC~:~O 

N. 110 D- 18(1~ 

ReJ."cçi'J,; flaat dQ proj,;c!•í 11 , 110. •lo Mt'i'~nt~ a;mo, rp!6 o;·çn 't Rt:cd ta. Gc;·cc~ d(o Repu• 
_lJlica pam o eo;e;·cicio de 1900 

O Congresso Nacion:ll decreta : 
Art. I.• A Receita Geral da Republica <los Estados Unidos do Brazil, para o exercicio 

de 1900, e orçadD. err. 280.038:000$ papel e 44. 948:876$5!>3 ouro,além de 23.920:000$ papel, 
destinados ao fundo de resgate. e 9.026 :667$ ouro do fundo de garantia e será rea.lisada 
com o pr0c.lucto do qu~ fôr a.rrccada.do dentro do mencionado exercício, sob os titulo abaixo 
dosignt\.dos, incluídos os recursos provenientes da emissão {undítzg toa.n, de accordo com 
o contracto de 15 de junho de 1898. 

ORDINAR!A 

I UP ORTAÇÃO 

l. Direitos de importacão pa.r::~. consumo, nos 
termos da tarit:1 e leis em vigor, sen<lo. 

2 . Ex:pr.àiente dos generos livre3 de direi tos de 
consu!IjO, nos termos d;t lei em vigor. 

3 . Dita das capatazias. • • • • • • 
4 . Armazenagem • . • • • • • 
5. Tal:a de estatística, segundo a lei u. 489, 

do 15 de dezembro de 1897, art. 1'', n. 5. 

Eai OURO 

18.000:000$000 

.- .. .: 

E 11trada, saltida c estadia do navios 

G. Imposto de pl1aróes, nos ter mos da lei n. 489, 
de 15 de dezembro de 1897, &rt. 1", n. 7. 

7. Ditos de dócas. nos termos da lei n. 489, de 
15 tle dezembro de 1897, art. 1", n. 7. 

Addicioaaes 

S. 10 % sobre o expediente dos generos livres 
de direitos de importação, pharóes e dócas, 
nos termos da. lei n. 480, de 15 de dezem· 
bro de 1805, art . 1 ", n. 8 , -·· .• • 

Gam~r:t \' . Vl 

330: 000:~000 

130:000.$000 

46:000$000 

Eli PA.PEL 

153.000:000.$000 

3.000:000$000 
I. 000:000$000 
4. 000:000$000 

250:000$000 

270:000$000 

170 ;000$000 

344:000$000 
õ(j 
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.1.-~· 

~ ~ - H~nrla. rl:1 E,d : ·~: la. d~ F<'rro ('', •nh·~ l rio 
11t'a zi I • • • • . • • • . 

)1 1. [lit.a dn' N(l':Hla.·: <IP. li'l'l'<• l' ti ::d.rnrln ' pf>Ll, 
l ~ nitio . . . . . . . . 

11. Dil:t ,Jo Cor:•eio GI~J'al. lHlS tm·mos u;t lei 
n. 489,dc Ir'> de Liezembrod.e 18: 11 , art. 1", 
n . 12, isenta do scll•> t)•1~ a co:-respond ~;n 
r.ia da Academia Naeio:;al el e ~.Iedicina, 
quer para o inter-ior, quer p ara o exte
rior do paiz c concc·l ida a frl\n r1u in pcs t (l.l 
ás pnhlicaç<>es d :1. dir•(•ctorh das ~ec1•et~1-
rias ameriC(l.nas (União Ir.ter naciuna1 (\:os 
Repul.ol ie:~s d:~. America.). • • • • • 

12 . Dita .Jo~ Telegr:whos Electricos , inclusive '' 
la.xa llc fr . O, lO, ouro, por p;1lan•:-, dr~ tc-
1cgr ;1mma em pcrcu r~o nr>S I'~ UI)' 1ln. 1},·{!
.ziliaa S1~lliilft"''i;;c ('.,"iil]'l!H:I, li:r•i 1 ,·d, Jlt r~ 

tet·m••S J:t ki n. - 1 ><~ •. de li> rlc .tez··mbi'•' 
de l i'! li. at't. 1", n. !3 ; cleY;\11:• dP. 111~ :1. 
:!5$ a taxa annu~d dlJ regi~tl'ú llo~ Pnd rJ. .. 
reço;•S conven·cionae~ ou aioJ·c;vi:tdos, u ni· 
fo t•mi;;.'l.da :1 ta!'a do,; t ele!!l'ammas inter
nacionaes dn serviço de Impren:;a <t ~ 
cent.imos por pahn-ra «C modiflca.<lo parn 
500 réis pm• cópia e por grupo ue :30 pala · 
vrasa taxal!duicio::al ltctualmente cobrada 

I :)! úi' I :O 

pa r:t os t<Jlegrawmas multi pios» . . • • • • 
13 . Dita th Fa~0nua de S<mta Cruz e outras ue 

pl'Op:•ieda.do <la Cnião .•. •... ... •.•.•... .• . ... . .. ....... ... .•.• 

14 . Dita rl:t Casa da Moeda . . ......... ... . . . . .. . .. ....... .•........•• 
15 . Dita da Irn pren;::a C\i\r.i0l1::1l c Di·t rio fJffi.dal .. ..• . .. .. . .. . . . . . ....• 
16. Dita do Labor:1torio Nacional r1o Annlyses nos 

termQs da le i n. 4~9, do) 15 de de7.emloro de 
1807, art . 2", n. 0, d<:creto n. :UiO, de 28 d(:: 

17. 
18. 
i9. 
20. 

21. 
2:> 

23. 
24. 
~). 

2G. 

dezembro de 1~'97 .. :; .. . .............. . .. .. ......... . .... .. : .. • 

D\ta do.• Arsen aes .. . . .... ... . .... ...... . . .. .......... . . ....... . . 
Dlta. da Casa de Cor rccção ....... . .. . . .... ... . . • . •.. ....... . .... .• 
Dita do Gymnasio Naciona l, de accnru o co m a l •'i ....... . .. . ....•.. 
Dit.a do Instituto dos Suedos-~udos e :.'\t anin os 

Cegos ... ... ....••.....•••......•.. •..... . .• •.• • . . .... .. . •.•.• 
Dita do ln>litnto -Xa.ciounl de Musica . .. ........... , ........ , ... . . 
Dita das m:ttr·icu la;o n ç·S c~tai,elecimentos olliciaes 

tle instrucçã o .;mpçríor, nc:s tel'mos da. lei 
n . 480, d.o 15 ,lc <1czcmbro UI) 18!!7, 9-l't. 1", n . 23 ....... .. .. . ..... . 

Dita rla Assist.encü\ ele Aliena1los .... . . , ............... ... .. .. ... . 
!.li ta arrecadalia nos cons<llatlos ...... . . .. ...... 40iJ:OnOSOilO 
Dita doti prop!'ios nacionaes .•.. ..•. .. .. • •.• • , .. ..... .. ... . ...... . 
Imposto do sello, de accordo com as leis 

em vigor, elevado, pori!n: , a r,o$ o sello 
d•1s petições, requerim~ntCt~ ou r •prescn
t::wues dirigi~as a o Cong-resw Nacional, so
licitando pri vile.~io~. co:•et's>ties, subven
ç:ões, i ·:cnç0es de direito~ . prl•l'· :gnçües de 
prazcs, releYacão de mu l t~s. in tlemniza
çõcs ou qu,Lcsquer on tros f •vo;·0.s commer
ciacs c onerosos ao T!1 r' ~O \ll'l. • ; o i~en tos 
os d~~pn.eltos , l1as csi.ro..das dn f; ·rr, ·~ , .infc1·ivrcs 
a ~~souo ... ........ .... _ ... . ..... .......... . ....... ; .. : . . ... .. . 

7 . ,,(t(: : 000..!;01)1) 

8 . ()(I(); 1)00$000 

Joo:ono:;.noo 
15 :000:\;001) 

l.iOO: Oli!l$0:Hi 

40:000tOOO 
5:1l00$1JOO 

1 o : 11\)()$000 
100:000$000 

! :OOO;i.'OOO 
2 :000$0(10 

lBO: OílO.'SOOO 
5t>O :UOll$t10l! 

I 'iO: 000$000 

12. 000: ()iJi/:3f100 
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27. Dito de scllo solll'e a> operações de cambio ou de 
mooda metallic11 a prazo, observada.~ as dispo· 
siçii~s da p-resonk loi .••.••••. ' ••••••.••..•.....•••••• •.. ....•. 

28 . Dito de transporto, nos termos das dispo~ 
~ições e:n vigor, cxcept.nn.dos do imposto 
os bilhetes de passagem de peqneno custo 
ate 500 réis ......................................... . 

29. Dito tle 2"/ 0 sobre o capi tal das loterias !e~ 
de1'8.es e 4 •; . soi.Jre as estadoaes, e mais 
5 ~ · de ;;eJlo adheúvo sol)re o valor do bi· · 
lhete ou fra.cção de bilhete de loteria e >.:posto 
u venda, cobrado por est,tmpilhn •... . •. . . .... ...• .•• • .. • .... .. 

30 . Dito ~obr!'l venaim(mtos e subsídios , exceptua..los 
os v.mcimentos dos jni:r.es fedemos, de ac~ 
cor do com o ~ r o do n.rt. '67 cl;t Const Hu i~ 
ção Fcller;tl ...........• .....•..... ..•..•.. . ... ... .• . . .... . · . ·. 

31. Dito sobre consumo de agu"', nos termos da I ui 
n. 48'J, d e 15 de <le:r.cmbro de l!l!l7, ;u·t. 1°, 
o decreto n. :!7~1! , de 1:3 ,!e .janeiro <lc l í\\l:) ................ . . 

:32 . Llill} •le tr;~nsmissio ll~ apv\ices c cmb;trcaçüe~ . ................. . 
:3:3. Contrilmkão das f'.Omp:t.nh ias ou emprczas <le es· 

ti••tllas de r~rro, su~venciouu.da.s ou nã.o, e de 
ou tras compan hias, de ·accordo com a lei 
n . 359, de 30 de dezembro de ISIJ5, e hem 
assim salrlos das estradas de ferro gara.ntirlas, 
com séde n o estrangeiro • . •. .... . • , .. .•. .•. .• , . . ... •.•• . . . . • . • , 

34. Fót•os de terrenos de marinha. . . • . ... : • . ... .. .. .... .... .•......•.• 
35 . Juros das acçues elas estradas de ferro da Bahh1 

e Pernambuco.............. . .. . ... ....... .. 105 :00CJ8000 
36. Laudomios . . ... .. ............ . .. .. .. . .. ... ......... .. .. . ....... . 
'ilT. Premio~ de deposites publico.> . . . .. ............... . ........ .... , • • 
38. Imposto lle 2 1/2 •fo sobre dividendo;; dos titulo> 

Cla.s companhias ou socieclades anonym~s com 
sélle no Dist ricto Federal e n os Estados ........... .. . ... . .. .. . 

30. Dito sobre socieda.·.les sportivas de qnalquer 
especie , na Capital FedcJ'al. ...................... .. ... ... .... , 

40 . Taxa judiciaria. .. .. ... .... .. .. ....... ................. ... . .... .. , 
41. Imposto de 30 réis, cobre, cobrado em estn.m· 

pilhas, sobre tinnuncios, em cartazes impressos 
• ou manuscriptos, a.flixa.tlos nos loga.res pu.blicos .• • • ... ••.•••.••.• 

42. Taxa. de arerição do hydrometros â. razão de 5.'$ 
por appa.relho .. . .. . .... .... . .. ... .. . . . ....•..•• . . .•.... •• •.• , 

CONSUMO N('S TE:I:tliOS DA r.sr E DOS RECULA~IENTOS E~I VIGOR. 

43. Taxa sobr() o fumo ..... ... . , .. ....... . ..•.. , .. ...... ....... ...• 
44. Dita sobre bebidas ..... . .. , .. ... ........... .. ...... ... .. .. ..... . 
45. Dita sobre phosphoros . . , . . .. ... ..... , . . . .. .. . ...... . .. .... . .... . 
46. Dita sobre snl de q ua.lq<wt· procedencin. ......... ....... ........ .. 
47. Dita sobre c;tlçaclo ... .... . . . .. . .. . ....... .. ................. , .. . 
48. Dita. sobre vela~ ... .... . ............. ......... ..... ...... ...... . 
49. Dita. sobre perfumarias ............ . ......... , . .. . .. ... . ........ . 
50. Dita sobre espccial icL·vlcs pharmncenticas, nn.-

cionaes e es teangeil'as ............... ... ................ .' ..... . 
51. Dita. sobre vinagt•es . .. .. . .... . , •......•........• .. .•. . . . .. . . .. • . 

523 

EX l'APEL 

;oo: ooo$ooo 

4. 000: OOOsii(JO 

I . 000: 00().'3000 

2.300:000;5000 
100 :tlllu,:;ooo 

2.000:000$00() 
15:000$000 

50:000:::Cl00 
20: OUIJ$1)00 

750:000~!"100 

31): (!Ô0$000 
150:000!)1)00 

10 :000$000 

20 :Ot)0$000 

6. 000: 00 0.~000 
4, 500:000$000 
7 . (!00: 000.$000 
3.~0:000$000 
2.000:000.~000 

800; 000$000 
1 .500:000~00 

J.oon:ooo;;ono 
4UU: 0(){).~000 
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5~4 

EM. OU!l.O 
.5~. nitas sobre conservas de carnes, peixes. docas, 

fructos ou legumes em latas, caixinhas, 
frasco~ ou outros envoltorios, de qualquel' 
procedencia, á razfto de 50 réis até 500 
grammas, e proporcionalmente dabi para cim~ 
na razão de 50 reis por 500 gramm:~.s . . . •••..•.• , .. . •••... , .•• , . 

53. Dita sobre cartas de jogar . • .• , .... . .. . .... ..... . ......... . .. . .. . 

EXTit:\Ol:DD õ AR IA. 

54. Montepio da Mariuba ........................................... , 
55. Dito militar ......... . .............. " '"' ....... ... ............ . 
56. Dito dos eJIIprega.dos publicos ........ .. ......... ,. ... , • , , ...... . 
5i, Indemnizlções .... .. ............... .. ... , ... , ... , ........ . .. , .. , 
pS. V~oda. de proprios nacionaes .. .. . .. .... .. ... . .. ...... . . ...... .. . 
59. Jur.os de capHaes nacionaes.. .. ..... .. . .. . .. . . 310:000$0<10 
pO. ~emaoescentes dos. premios de bilhetes de lo· 

rerias . ..... ..... . ... ........................... . ............ . 
61. Imposto ele t ransmissão de propriedade no Dis· 

trieto Pederal, nos termos da lei em vigor .•... , •. , • , ••••.•••••• 
132. Dito, da industrias e profissões no Dlstr!ato Fe-

deral . . , .• , ..... . ... .........•. , .. , .. . .......... . . . .... ......... . 

DEPOSITO~ 

63. S~do .o!! excesso entre os recebimentos e a.s res· 
tltUlÇOEiil • " , • , • , .•• ~ • , ......... ' •• t • t • • I ..... ' • " •• • ••••••• ' •• ' " • ' 

RECUitSOS 

64. Emissão do funditl.{} lo<ln, de accordl) com o con· 
tracto ® l:í de j unho de 1898 . .......... ... .. 25.627:816$593 

EM P.ll'E!r 

1 • 500! 000$000 
i0:000$000 

95: OOÓ$000 
250: 000$000 

1.000:000$000 
1 • 000:000$000 
3 .OOO: OOOl;OOO 
1.226:000$000 

15:000$000 

3.000:000$000 

3.000:001)$000 

5. 000:000$000 

44.9i8:8i6$593 289 .038:00~00 

!REXDA CO}! APPLICAÇÃO ESPECIA·f• 

Fundll de r esgate 

/
1. Renda. em papel prove· 

oieate do arrendamento 
' du estradas ds ferro da 
, ll11ião ...... . .......... . 

I 
2. Productoda cobrança. da di· 

lida. activa da. União, 
qualquer que seja-a sua 
natureza, inclusive as 
s~:mmas provenientes da 

65 . ' liquidação de bancos e 

I dos emprestimos feitos 
as industrias •..•..•..•• 

3. Todas e quaesquer rendas 
ev~tuaes percebidas em 

' pa.pel pelo Thesouro, in· 

\ 

elnsive a. emissão de 
20.000:000$ de níckel. • • 

4. Os saldos que se apurarem 
po orçamento .. .. . , • . . ,. 

320:000$000i 

\ 

I 
: • .... ... ..... f • •••• 

600 : 000$000\ 

I 
' 

23.000 :000$000; 

s 

23 .920:000$000 
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I. A emittir como antecipação de receita., no e:rercicío desta proposta, bilhetes do Tbe
souro até a somma de25.000:000$, .que serão resgatados até o fim do mesmo exercício. 

li. A receber e restitlur, de conformidade com o disposto no art. 41 da. lei n. 638, de 
17 de setembro de 1851, os dinheiros proveniente! do cofre de orpbãos, de bens de defuntos 
e ausentes e do evento, de premi os de loterias, de depositos das caixas economicas e montes 
d~ soccorro e dos depositos de outras origens. 0!1 saldO! que resultarem do encontro da11 
entradas com a.s sahida.s poderão ser appl~cados ás despez.as publicas e os excessos das 
restitulçõell :serão levados ao ba.lanp do exercício. . 

nr. A fazerem a.s operações de credíto que forem necessarias com exclusão da emiSiâo 
de papel-moeda. 

IV. A arrendar ou alienar, do modo que julgar mais conveniente, as estrada.s de ferro 
da União, applicando o producto da operação á reorganiza..;ão flnaoceira. do paiz. 

V. A adaptar uma tarifa diJl'erencial para um ou mais generos de producção. estran~ 
geira., com pensadora de concessões feitas a generos de producção brazlleira, quando tratados 
como procedentes de nação mais !avorecida ou vice-versa.. 

VI. A reforma·r o processo executivo tlscal de modo a aotivar e a. assegurar a arreca
dação, considerando sómente incobravel a dlvida. depols de ouvida a competente repartição 
fiscal . ., 

VII. A etrectua.r as opera.~ões de cre\Üto )recisas par\\. proceder ao resgate das a.polices 
dos emprestimos naeiona.es de 1868 e 1889. . . 

VlU. A mandar cunhar, onde mais conveniente fôr, vinte mil contos de réis (20.000:000$) 
ele moeda. divisaria de nickel, do valor de 400, 200e 100 reis. . 

. Par.agrapho uoico. O Governo farã. distribuição desse n ickel pelos I$tado5 da União 
dentro do exercício desta lei. . . , . . . . . . . . . . 

lX. A mll,ndar deStruir todas as plantas, bacellos, mndas, sementes, etc., impot:ta.dos ó 
que, pelo exame phytopathologlco, tenbam revelado a. presença da molestias parasitarias 
00~~. . . . . . . 

X .• A prorogar por 20 anno11 o . contra~to de arr~nnamento das fazendas n,acicnaes. d~ 
Piauby, e a. reduzir de 50 •t. as . prestações semestrães durante o~ dous 'pi'lmeír911 .anl,l.O!I 
de prorogação, mantido o resp~ctivo contracto, .sem a.Iteraçio alguma em suas claullula~. 

Xl. A conceder isenção ~e di~eitos de importação de 5.500 metros de canos d~ ferro 
gal.vanlzado, importad()s pela Co.mara. Municipal dà cidade de 8. Gonçalo de &a,pu,c.ahy, 
e de 5.200 metros, pela Camara Municipal da ci~ade do. Curvello, Estado de Minas Geraes; 
para o ab;\stecimento de agua.. pota vel dl!.s mesmas cid(!.de! . . . 

XlL A a.dmitUr á circtrl~ão bilb.ete;; po5taes-earte postale-de industria. ·privada, 
guarda~as a.s. dispc~sições reguJ.amentar~ relatiV:a~ a.os"" bilh~fei!-postaés omciaes, salvo ná 
parte concernent~ it. cor do papel e~~ ~~~ ~~ ~rnpreasao, 
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52G ANNAES I•A CAMARA 

§ 1." E~te.~ lJill1etcs <loveJ U:o tu ns dimcmiies 1lc 0'", 14 X0"',09, no maximo. 6 
c••. !~X0'",0~. no m1nimg, e a coll~i~knda de bilhete~·po~taes oflidal!f:l e J>Odcrão conter no 
o.nv~r'" os me~mo,; dizPre~ dos billwlrsofficiae~ c nn YCI'ô!l. vinhetas, imprc~slics, gravuras, 
chromos, de. 

:; 2. " Serão os HJr~Jno3 bilhd~s porl~[l!ltJs com sello a•lhe~ivo do Correio, corrcs]•Ontlente 
i• ta.X<\ res1•ectiva a não ~etit nelle~ pct·meiliuo o uso da8 armas da Hepuclica. 

Xlll. A fa1. !r organh1ll' um regulamento tla~ alfande;;as. tle · accordo com o syatema 
estabelecido !Ht pt·esente lei e dispo>içucs do decreto n. 2.ü4i, de 19 tle setembro de 1860, 
attendenuo ás condiçües do commercio, indust1•ia c navega~,ao d« União, em ~uas dill'e· 
rentes regiões. · 

XIV. A regular, como julgar conveniente, o serviço de loterias fodcraes e estaduae~ 
do Districto Federal, o bservadê\s as .seguintes bases; 

a) direito exclusivo para as loteria~ 1elleraes de serem extrahidas neste districto, em 
quatro dias uteis de cada semana, mediante o pagamento do impo~to de 2 "I• sobre a im
por'tancla da respectiva emis~ão. 

u) direito para as loterias estaduaes de serem extrahidns neste districto em dous dia~ 
uleis de sa•ia semana, mediante o piLgamento !lo imposto de 4 ''/o sobre a emissão da loteria 
ou série de loteria, logo 11 ue mr nxposta a venda; 

c) pam as lotorias estadmes gozarem desse dil'eíto deverão sujeitar préviamentc iL 
approvação d0 Ministerio •la l?azcnua os J'espectivos planos, moldadas pelos !las loterias fc· 
dcraes e ~erem eJ.:tJ·allidas neste districto soiJ a presidencia do ilocaL das loterias. 

Art. :~.o As succe:;sves em bens constitni<los em a.polices e embarc,Jçi'les, bem como a. 
do:~.ç:,o de LJen:; d .• ~ssas especies a herdeiros necessorios, ficam sujeitas ,;. mesma. taxa que a 
das beJ•anç,ls de luns situ:vlo.> ou existentes no Dist1•icto Federal. . 

Art. 4." O; contra ·tos de compra' e vench de cambiacs a prazo maior de cinco dias 
uteis, contado o d<1. operação, ate o de :'10 dias, ficam su,jeitos ao pagamento do imposto de 
sello rle 1$ por cada ~ 1.000 ou fracç,iio desta, e em qualquer outra moeda. estrangeira llQ 
seu eqnívaleute a t: 1.000, pago pelo vendedor. 

§ 1. o O sello sm·á collocado no contracto do vendedor e iuutiliz!!.!lo pelo corretor, que 
na sua conta de corretagem o cobra1•á do vendedor. 

§ 2.• Lavrados os contractos pelo corretor, este os entregará ás partes, cumprindo a. 
estas fa.zel-os visar reciprücamente entre si para a boa. fiscalização do sello legal. 

§ 3.• As opet·açõe3 sobre cambiacs poderão ser tratadas para longo prazo, obrí
gndos, porem, os corretores a. declararem no~ respectivos contractos o }lrazo em que 
1'01·em contruhidas, e rruantln ~ejam tntt.'Ldas para o prazo maior de 30 dias pagarão o im· 
posto Jo sello por cada.: 30 dias ou infracçã•> do pmzo que fvr determinado no contr'act.o 
par<t liquidação ela operaç:ão. 

s 4." São nullas as oper:wões qm, n~.o abserval'em as disposições üa presente lei. 
§ 5 .• Toda a compra ou venda de cambiaes ou de moeda meta.llica devera ser liquida•.la 

pela entrega elfectiva das letras ou moeda. . 
§ 0." O vendellor de camhiaes que acceitar contracto do wmda. ::t praz•• de cambiaes. 

,em •J dedllo sellu, incorTerá na multa ue lO vezes o valor· do sello, nunca menos de 1:000$, 
o o intet•medtal'io em cinco vezes o valo1• do sello, 11unca menos de 500$UOO. Todo infor
mante da falta de sello dcYido em qualrrne1• coutracto de ·cambiaes percebcri• metade da 
multa roce bida . 

.\ rt. 5 • " Na vigenci a da presente lei : 
1', as dividas l'rovenientes de rondas não lançadas e de multa :par infracções de regu· 

lamentos deverão ser rernettida~ para. cobrança executiva. dentro de oito dias, contados da. 
terminação do prazo para os recursos legaes depois de publicados os respectivos cditaes 
por espaço de 30 dias; 

2', as caixas economicas particulares exi~tcntes e cuj,~ org-anização fúr anterior ao de• 
ereto n. 575, de !84.9, sem capital defiuiuo representado em acçõ•~s. nito são €t)1Í.!prehendldas 
nas disposições desse decreto, na lei n. !08:) e decreto n. 2711, tudo de l8GO, para o effeito 
d(l.S obrigações e multas impostas ils sociedadQS arwnymas bancarias; 

3•, os machiuismos para lavoura, ncs termos do art. 224, §§ 27 e 28 da. Consolidação 
das Leis das A.lfundegas, de 189·:1, e os que forem destinados a. eng;;nhos centraes, materiaes 
de custeio e peças sohresa!entes, e os machinismos. seus sob1•esalentes e tambem os mate
riaes rle custeio cte mineração, importados directamente pela lavoura. ou pelas emprezas de 
mineração, P•Lra. consnmo proprio, p~garão st'lntente uma taxa de registro de 5 • /o de 
valor official dos objectos introduzidos, ficand.o isentos de quaesquel' direitos alfandega.rios. 
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§ !. '• Ficar~o Hnjcilas il. multa. elo dobro ele direitos r1ue deveriam ter pago as cmprczas 
qua tivm•cm import:tdo rnach ini,;mos e materi:.tP, . .; p<.~.ra nso alheio. 

~ :! . " :\0s tiJat et'i:tc~ de ··u~tcio importados direct,nncnte pela hwnura ou pelns cmprat.as 
d:, w :ncr;t<;:\o vara cnnsumo ]'l'<Jprio cumpr·e!t•.JtVlerr.-"o ,;ó m~nte rts subst:~.ncias chimicas 
"cxp!o>iva~ . trilhos o:·co:n·illc pari!. tr?.nspor·tf, dos materiar.J3, tnetall .. idcs " metaes Si iU· 
pie' nc~cs:;;~rio~ aqucllc:; tralJalllos, [>rcccdcntlo sempre autot·izaçfLo do ~linistro da Fazenda, 
a lJUem devem a,; el!lJJI'czas requerer ta~s f'avores. 

4", ncam bentos de pi!gaiw,nlo de quae:;qur,r impostrcs do importação, expediente e 
con:mmo, ns livros, rno !elos, moveis , .nachioas e CID geral todos os obj<~ctos de matel'ial 
escolar de;tina.clos t1o ensino puulico gratuito r-m estabelecimentos de instrucção popular 
gratuita, mantidos ou não pelo Governo Fe:leral ou d os Estados, ou por assochl~ões que 
J>O;s nam edificio destinado para aquella in~trucç-.ão, precerlendo sempre autorização do 
Ministro da Fazenda, a quem deve ser req uerida c enviada a lbta dos objectos qull sa pre
tende despachar livre de direi tos ; 

. 5~, ser~o ob5erV<\{\as a.s seguintes disposições : 

ct) nas questões de qualific:J.ç5.'> c chtssi:ica•;ão tle mercarlori:J.S, levantadas no neto de 
primeira. conferencia ou de sallirla, ou de exame préviamentc requerido, para confecção 
da nota ou des pa..,ho, nos termo,; da. legish\çãn om v igOI', set·;l, ouvitla. a. commi:;:;ã.o tle ta.l'if:L 
cabendo á. pattc interessada a inlet·po:;ic;ão de rec11 r~o p=•ra u. coutmi:;sã.o ou juizo arbitral 
tle qne trat ' a. lo i n, .[x\J, de 15 de rle,;eruhro •le 1::>~!7. art . l! ; 

/J) tias dccisi'íe~ <.la commi;;s:õ.o on juit.o at·IJi t l·al não haverá l'ecur.;;o, conforme preeeiú ta 
o. on.lem tl•! I~ de junho tle líl><G, prevalecrn·l .. pa11~ tndos o.:~ e ll'ei tns tnes l1ecisüe;, exr·c 
lJtuad :ts p:ll7t os casos prcvist.os pl•i•l :~ rt. '•i(! do l'eg-ulamento de l !l de :::etembro tlc ISW ; 

c) as ~lfanll · -~a,; envictJ':'io ao Th~~ouro. mcn>:Llm~ nte. exposi~;"iln ou r~latorio circum
stanciado das que:;luc; s11scit:ul:J.s e>lcci~C>C> p t'<>leri· la;; solm~ a.s clas~illca:;õcs e q:tali!icaç\ies 
tl ;IS me1·c::dorías, o~con·i<las 11a rep:u·t•<;:io, a.compan h:tdo das resp"ctivas :unostrHs; 

d) :; i tlos estuun; o <.! iligcllcia' :t que o The;;ouro lt<>UI'er procoJi,Jo ~c reconhece!' que 
houve OI't'otwa intel'pt·et<\ç~o tl~i tal'ifa., o ).lini ~ tro da Fa.zelHl~~ proviul!llohu·:i. d0 modo a 
con-igil-a., expeclinJu ii.~ Alfamlegus circular ~obre o ca.su, ptu·a completa uniformidade das 
classifio~çõcs na,; rcpa.rtiçõe~ adnaueiras da t: nião ; 

c ) :.los ;tetos e decísües prol'•!rido~ dentro de privaria alçctda pelas alfa.ndegas, taes como 
os tle multa por infeacçi.'io de leis c regulamentos, proltibkõe~ tle entratla nas alfandegas e 
suas dependencias, questües de assumplos ou excluoivtt jm·isdicçrto, n!.to serú. admittido 
recurso. 

PMagrapho unico. E' licito aos interessados dirigir, por intermedio da alfannega e 
com inf'or mnr;ão da delegaeia lisc;\\ r espectiva. sua rcelamação sobre o ca~o ao Ministro 
<la Fa~anda, qua nrlo porventura o i n~pector ~~ ~L :dfuude;:;a não haj:t fe ito, dentro do prazo 
<le :;o dias,con t:-.•.los da data d:t decisão, a devida cnmmunica~~o, qne ~orá pe\:1. delegacia 
eucamiaha.da. com <t indispensavel in íi:lr mação . 

() uos recursos do revista, interpostos uos actos elas alfandegas n os casos de incompe
t~ucia, excc>so de podet• e violencia da lei ou de lormulo.s es~ncia.cs, só ao )Iinistro d<\ 
~·azenda eaiJC resolver, ortviclo o Consolllo t!c Faz~nJ;t quando ~ouro o assumvto já se não 
houverem manifestado as respectivas uirector ias do T hesouro. 

§ 1. 0 As dclcgacin.s fiscaes enca.min hru·ií.o ao ThcSóuro taes p1·ocessos com ~s devidas 
informações, procedidas ~s diligencias ind ispeosaveis, afim de que sejam submettidos 
;i, resolu ção superior, isentos de vicies ou lacunas q ue possam "]l l'ejudicar o prompto estudo 
da questão . 

§ 2. " O encaminhamento ou remossa .Je t:\es p rocessos será fe ito dentro do prazo de 30 
r.lias, sob pena de responsabi lida...ic da autoridude que houver pretet'iclo a sua conclusão, 
cumprindo-lhe assignalar , no acto da remcs:~a, os incidentes ou diligencias qu e não forem 
satisfeitas na forma dos despMhos e ordens Gxpcdidas ; . 

!J) si n:t repartição recorrida hou ver sido lavrado o respectivo termo d~ perempção, 
olJserrados os preceitos eo;t.D.tuidos :la l~gislação vigente, o qual r[,!verit oer annexo por 
cr'>pia authenlic:ula pBIO cheio du 1• ~ecQão uc• ~t.Jfandega ou quern ~ua~ vezes fize1· ao pl'O
ccsso i11icial, precedida de intima:;ão da parto() public>lç:"io da <leeis5o ou despacho nojoenal 
official th\ ,;~de da a.lfandt'ga, não tci'a 101!<11' o encaminhamcmto de tal recur·;o, o qual tle
vet'á ficar ~.rchivarto la.nçantlo-se o comp et ente desp:tch:1 d.e reme>sa <J.O ea rtorio ou arcbivo 
ria repwtiçJ.o, pal'•l todos o.;; elieitos da decisiio proferiria; 

h) do mesmo modo se proceder:~, com referenci a MS a ritos uas dolega.cio.s fi scaes e tios 
11dmin istradores .te mes..1~ Llc rcnuas o delegaLlos especiaes de privada jurisdicçào e n os c.1~os 
·do recur.;;o;> de rcvi~ta; 
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i) cumpre aos inspectore~ das alf;mdegas, delegac~as tiscaes e administradores de 
mesas de rendas remetter á Dlrecto·ria. das Rendas Publicas do The5ouro, mensalmente, 
rela.torio circumstanciado das questões suscitadas e decisões proferidas em favor d~t.S partes 
de alçó\da. ou não príva.tivas, afim de que, nos termos dos arts. 29 e 30 do Jecreto de 29 
de janeiro de 1859 e mais le~islnção em vig-or, o Ministl'o da Fazenda tome as provídencü1s 
qua julgar convenientes em bem da administração fisc;\l. 

Pa.ragrapbo uníco. Apreciados estes rt~la.torios pela. Directoria das Rendas Publicas, 
serão em seguida sujeitos ao estuJo da Directoria. do Contencioso, q ue os submetterá á re~ 
solução do Ministro da Fazenda; 

J ) das decisões proferida s pelas a.lfa.ndogas, delegacias ftscae.g e mesas de rondas, quo 
houverem passado em julgado, nenhum recurso ou reclamaçiio será. mais admitt ido, c um
prindo aos chefes das repart lções, que houverem proferido :.a.es decisões, por occasião de 
encaminhar os recursos ou reclamações, juntar as cópias authenticas das mesmas decisões 
e dos termos tinaes da respectiva. acção ou processo e das intimações realizadas ; 

h ) em bem de legitima defesa de direitos ou interesses par·ticu!ares ventilada pernnto 
os tribuoaes ou e.utoridó\des .iu J icia.rias, não é licito negar cortidiio de docur .. en tos, pareceres 
ou informa~ões prestad(ls sobre as questões ventiladas no contencío;;o admin ist1•ativo, ou 
processostlndos ou em andamento. como prescrevem os arts. H, § 4", cJo Reg ulamento 
n. 254, de21 de agosto de 1850, circular n. 3il8, de setembro de 1857, aviso n. 2li, de ô 
de setembro de 1858. 

Para.grapho unicp. Só nos casos precdtuallos nas OI·uens do The~ouro n. 117, du 
outubro de 1878, e 22 de outu!Jro \lc 1885, art. 10 do regula.meato ~llliQXO au decreto 
n, 5245, de 5 de t<bril do )873, Ó qUe IJe DCg'aril. CCl'lidÜ•J ue tUCS doculu~nto5. 

6. • . Seri.o incol'pora.las li. Consoli<wçii•; d<1$ Lei$ d ,u -1lfand.:yas ttS seguintes ~lispvsi<;õcrs: 

I. Os serviços interno e externo 1lns Alfandcgas da Ca.pital Fetler;tl e dos E~ta<los 
durarão o mesmo tempo IJUO os da~ cnpataz.i;t.S, das pontes e das tlcscnr~as o eml>a.rques, na 
fórma do art. 77 da. Co>l$olidaçtlo da! L ;is Ú•IS Al(<mdega$ ~ Mesas de Rendas, todal! as 
"Vezes que o julgarem conveniente os inspectores das altandega.s á boa. ordem do serviço e 
a bem d.os interesses do commercio. · 

U. Fica extensiva a todas ns nlfandegas da Re:pu!Jlica a disposição do urt. 479 pa.t>a• 
grapho unico da. Con.solid<tçtio. referrmte i1 Alfnndega da Capital. 

111 . O !Ml'viço das conferencins de mercadorins deve ser tanto qum1to possível confiado 
sómente aos conferentes. No caso de grande affiuencia de serviço ou de achar-se yago 
algum lagar de conferente, ou no caso de impedimento, o chefe da. repartição deverá de 
preferencia. nomear os :· I " escriptumrios G 2••. Quando entenda dever lançar mão do 
3•• ou 4'" eseripturarios, preterindo os 2•" e 1'" escripturar ios de sua repartição, de vorá 
em officio comm unicar ao dírector das R endas as razões que teve para isso . 

lY. Pelas diJierenças de qualidade e quant idade provenientes de erro de classiflcac[ o, 
por deleixo, que resu ltem descaminho ou extravio de direitos, c tambem das conferencias 
de manifestoS, averbações de notas e out ros documentos de receita ou que t enham com 
elles relação, r esultundo íguaes preju ízos, verificados contra a Filzcnd3. publica e que nfw 
forem satisfeitas incontinente pelos interessados, donos, consignatarios ou despaaha.ntes das 
raercadol."ias, sendo disso culpados os conferentes ou escripturarios que funccionarem uos 
despacbost respondem estes pelo prejuízo indemnitando a Fazenda pur nieio de descontos 
mensaes ae lO •f• em seus vencimentos. Os chefes das repartiçõea são responsaveis, na. 
!'órma das leis vigentes, qua.ndo deixarem de effectunr no cl evido tempo a referida co-
brança. . 

Y. A cada um dos conhecimentos de cargas que deYem ser a.ppensos aos manifestos de 
que trata o Cap. 6•, Tít. 7• da Consolid-.tçiío, acompanhará , de l de j~oeiro .do 1900 
em dea.nte, declaràção assignad:~. pelo car regador, q·ue a escre·yari ou fará escrever, das 
mercador ias do volume ou Yolumes de ca.Ua um dos referidos conhecimento3, devendo a 
mesma ser a uthentícada, na fórma do art. 345 dfl. Conso!idaçac . · 

Os capitães ou mestres de emôarcacões não se prestarão á legalização doa conheci~ 
mentos àe carga ~em que o car regador exhiba. uma tal declaração. 

A !atta dessa declaração ou di vergencía. da. mesma. com o conteudo do volume ou -volu· 
.met!, no por to do dEstino, considera-se lo!racção da legislação fiscal, sendo punido com 
multa. igua.l á do art . 363 da. Conso~idaç<7o, sômentc pela. falt a. ou não ent rega de um ta! 
documento. 

V:J. Os g&teros de impor tação, de !acil deterioração, t\rri.:~. vez esgotado:s os p razos ii.u ... 
ran te· os Ci. uàes podem !Jerma.neeer nos entrepostos, armazens e trapiches alfa.odegado.~ , aeriio 
i!lc~ntin~~~e a~rolallos e com igual p~omptldão a"Visaà?$ seus d~nos ou consigna.tarios ~9~ 
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1\rl ibcs Jll!l:t i;·flpr.~llS:J. , nu l)Or cal'Í:<t <} i lidai 1'r.gi:, l. :·:u ln. no ron r in, s •n1lo c<:mheólo;;, p:ua. 
"!> " '- ~Jl:t<'h:n· <' J'Ct••h•!l' nr, l'r::zo ''<· ::n •l i:L~, stlh (if'ua •!e, JitJIIO 1'11~. -···r r·m os J.litos genorm; 
ftU. vel!d:, J, ·s <1f:l .i t:il.tn :td uani~í r·o. ao Cfn·l'r~r· .lo ru;: rLt·fJn, n11 ,., ... ~idu~ :1o t'h.:p< ,-· ti v~ tlPJ"'~r . 
t.:Lt'J'•~ ~~ t· ~ ln p quJzPf'.. rnt fli:~ntf~ p:1~;llr!f•at.tl iul.e~r;~.l •l:,s dindt.f ·~ tfl~vid(s~ :'t. l•':t?:f'.nd:l. 

V 1!. 0> gl~lH' I'<lS I:P•.n.l:~.dn~ vcmd;"· ~.In loil~ o :Lduan r•Í1'() ~f;!':i.o V•·nditl,,s r·m lotts, Jlcv i
ti:'I;,L[)I"rl.1l nllll'll'ra.Jn~ . s•:n rlo os licit.a rt f:~:s a~ i;;a,los d<1 div i!W.o por C •Ji!a.E~ pe!a irr:pl'en8:t t!ou ~ 
•H"s aut·.·;; elo rcspu:th o leilão, devendo este etre~ tua t->r , scmt•ro pcl:t •>rtlmn tl:t numcra{:iio 
fl >J!-; l• ·ll'~~. 

Ylll. No;; leili'íes :ulua.neh·.-,s ,;<'1 S(•l':Co ntlmiU.i,lo> a bnç.ar pP-swa.s iolonc:>.~; , tlevendo o 
!rJilo :iro cxígil', quando as:;i rn o julgae wmvoni•mte, ns garantias necc:;., at•i:ts. Na f><lt<\ 
tJ,~~b-~. sorit o me~n1n !eilt;eiro re~pnHsavc! pe!os prC\juhos que vior a t•:t• a Fazen•la Nacional. 

\X. O dcsp:tclH) lienomin:vl(• t!c- igMro o conlct'ulo - ou que, não contiver !od<Js 
Olt n.l;.: :ms llns re!}u i::ilos c form~Jid:H.lc;; leg:\CS indis~·cn~:wci~, n(io sc!'á a tlmittido F:m re· 
p.1r ti:;-1io ll >C~tl aigu:na, >em qna o seu ngcnciador, :por meio de Icq;,wriment.o :to chc,lo rla 
rr.;J:n•ti•:iío; •lemcnstrc a in:JJOs,;i hi!i,hde em cptc cst:'1 po.m por si ía;-:el·o tf10 exactamrmf.l, 
eonJ(\ lhe nxige ;t lei. 

:·~- u d t !~pc.(:h:mü,, ~.iu<lant~ de üesp:~ch:!.nl·,e ou 'ill:>lcJIIer nogocin.n\1', ()Un, a.jnizo tio 
t·hMr~ 1![1. l.'::Jla.r-ti~:ín, ~Cltornnr denw.:>h;da mente !rcqt:ente na aprr.seut:H:~.o de tae::< Je,;pachos. 
fJr:u·;\, pro h i l.J i<liJ •[I) ll<'s l':~r,ha r rm meoi!I•L J'epn r t.içii." . 

XI. :\ prt,hi!,i•:ii.n cle fJIIC t:·at.< c :1rt. 1"9 tl ,l Clm~oli•ln(ãn. urn ;t VPZ 1l~lcrmiuruh ll :o~ 
:dt:tndc·~a,.: pe lo; l'• 'i'~él i voti cht·.l'e~ . ~.,·, Jl<llkrá ser 1 1'\(wMla J-Clo •Hrod .. l i' da s lt"n'l:ts . 

Xfl. .-.;,,nJnun d~,; par.!l '< llte do alfV.nrl·•:.rv. tnwci·l!l:tra H'm q11n ns SI!IIS l ivru;;, r.5r!l'i ·· 
I'ttu·:vk,s tiOS ttrHl(IS <.hl. lt.·gisl:u;;l:n crn v i;.!'<w. t~ ~1 1h:vn ~idotl~vidaiiF'nt,e. oxam i n~ld<'S pnfa.~ 
<.1 l!'an;kga;; c :lJlUl'o:das "' ~;n:t> 1'c;,~pon~:~. 1JiJ i; 1:uks unnu:drnentc. A;; l'a lt:l> ou a l<'lll!ccs ,r•:•:'tn 
lJI> pl'n'i.O tll;l 48 hnJ·;! ~ iÍ (} UÍ •.! :ldO~, :'OU jl<~i Jl1, Üe llHl ~1' !' !'l'ÍV:l!hJ IJ (· ~l! l't·Íci(> 1l-.1 ]'l'"fi~ •iiO, 

~ I H. :\ aH !<>l'i .<:lf;i:o d•) f(H C Ü'l<l ;l o § :: r;, i do art .. 'líG 1h l'úH.<~tidotç/<n da.~ f., •i., 
cl'cJ .1 l(f'.ml c(la.< ti1!Ye ~e r titula no pwpri :. dEsp.•clt•l nos ,,egulnic•s t:.J:·mos : .'\Utorí,;n o •II!S
pacl!:;.nte F. (ou :w :u.:u c~hciro d<!f )J· c:lln nte I•',) r;rn·a ríc~;J;~rl! u· :>s Inl;!'l:•u:,.JI·:as ct:nstallt~;; 
,[ .. 8t:t nota , l'l!~p<'n':cbiliz>:nuo·rr:c pot· tG,1o;; o:; :'CU~ :teto:; n c ll<l pro.tica•loe , Jl'•los •linitos 
tl·~vi•lLS á Faze!lrla ;'í~;(;Ívnal, cúnJo~'l<tO :1.3 mercu•'o!·ias do coltlwt: im on to c n ::u >if<esl:o, !)01' 
lcüai; as !a ltas, d~:scan:inh<.: s tios clir~ito.~. inde~.entlcnt(; llc IJlaiti Jorm:.tliuadt•s ou fól'JJ:a do 
p t•oces,o _ 

"XI V. Os ar tigo:; ou morea~~,._,-iRs imporL'l.tlas, qur: pc!.'tl!n:ercm a ,: i :Tcrcntes c!ae~cs Jo 
tarifa c r:Jrcm enr.nnL!·n.•k·s oc;:;u ltos ou nii.J, ~ dr,s qu:1.0~ !li!" >tl !bll' esp .~~fn l mcnç:i.o nos 
tlespn.<:!ws ou not~.~. •cf'i'i0 ~on~Llel'::do:; como c:m tral;;Ln.le«•1o:; o appl·c!!(.·Drlitlos, scgrw•lo os 
teernos tl<"• t·cspr .. :ti v o pr:A!t~ '"o. 

X Y. As men~'-tlm·ia.s ou r,rtig-o;; d•• cn.mne.J•cin ~!'l fJOr.l>'adc.s nos vo\ulllos de b~ga.!lcm 
rle pr:.~sag1:iro~. sr1~iu 8ujei los ll.··s tl: J•::itM rm tlol •ro c mai~ ;i umll.a uo 10 "/ .. S'Jbre os direit0s 
C'tlH';1lll.t$ , 

Par.~~ . .çrti.phtl nnico. Os ' 'rJli.lmrs de li3g":lgr:!n ~\·, lV) r~e:r:""io ~(?IP ~~ott!)idm'i.\ilO~ cotno tnl\ o.:; 
q1l(-l, \~xdu:O,lv,,mctd.c eonti\' f•r: ~!u os ol1j:.~eto·~~ n1~1:c.i<)n~Uo~ j·:o :n't. :-.·:):) d::. Cons, , f..~,J .. ,r,ro . To~. l r,Jo: 
os dewa.Is vclnnn'S que COlJ tivDJ'<.~ln rnercadoriD.s. qu:dq~~cr qne ~cja ;~ ombtliagcm. ofio 
podern ::;e r con.-::hler:l.ilOs corno rlt3 blg:1~er.a n:t.ci al ie ni.l.tgas da. Urdão. 

X VI. ScJ·iio ;!OI..H·adas :pelo dot.r-o t(;1l:1.s as multas qu~ iiv.~rem de ~-~r a.pplicndas nns 
rrrpa.rliçiíu:> a<',uandras d;:.. Unlão, nos termos ,Ja c~-;õ'olidoçii'> da.~ I.eis da.< _1; /fmdega:: , cxcc
ptu•.\•la.l! as que já estão e,;t:tbeleci,Jas c:n tillbro por diJTcrença:; d·~ quautido•1e ~~e 1m;rr~tJ1Jri:ts 
da ml!smo. cla>~e e z1i fl"<oNn0ss c'c qu,didado tle m~rc:Hlorh's do <'spcciü diJier o:: te c! a tl tlcla 
l'ilda no~ d,•spachns, c as do experlir,n tc n"s casos ile d@>]lH.chos rie- ignor<:.-so o conteu do-
ncceitos pcl"s Alr:tn•lcgv.s, quc cor:lin1l(l.l'1o a Sill' ,_\;) l 1/ ;Z a 10 a;,~. sobre o va lor.. . 

XVII. Na Alhndc-g.\ .~o Rio de Janc!r-~, :t Commis•i:o t!e t~.a-itits :;e co ~npor:t ~e otto 
membros, '[!l'CSidí!l.a J:eio ínspcdor, que tHá voto tleliilor~tivo . Os m~mJ,ros do;;ta co:ll-
missão set·íio tirados da cJa,sc <lo~ conferentes . . 

Nas nlfnndegas cio n.eci!'e, Sar, ~lo> . lhhi~. e Rio Gro.nde ·~o Sul se cvmporá d o seis 
membl'•'S da mesma cla~se, c nus f:iltns ou impcr.iime:!tos serão ~nb:J tituiuos pc:los cbcl\s Llc 
SCC<;f~ . 

N•lS domr.ls reparLiçõ~s ad unn<;i :·~.s ~c compN•ti. de quatro membrlls n~s conàições 
acima., c na fdf.:J.I!f'st .. ~ ~e;·a cc.mpletntia -oc:-!os I·" e.-;cripi.m:crio,;, csco!lli-!os Lle entre t;S •1'10 
nHtÍ{i!" pr-atica. c a.ptíd•lo ti v·ei·~~n r-evetndo- nc ser\' l'~~o de couf<.:rt~nc.ia~ . 

• \i·t . {)." Cc:mo imposto ;;ol.;·o pa~:;;~genc• tl\l qu:tlqtw? dos pc-r·tos da TJniã') pam o 
r-xüwicr, co'bra r- ;'t. o Gov e:rno as srguint::: .-:t t : tx::!..~ : t:l c~;,Ssr~ .:·:o~~ . ~:~ c:Ln;~~ 208 c s:~ 5*, L~-
df'ndn cutra.t• Clll accordo e~Hn ~lS ,"t.o1np~nhi:'..S tl'a.nSil tl ~rdtc;\S }1:\t~n. a. r~spn~t\vn. n.t· r~c:u:\a.ç:.l' ' .. 
Exc~ptt1~t103 do~t..;t t ;tXn (_) c .-n·pn Diplvnwfk:o (~ ()~ rn~\tl.t l-ia.cit :S in<lig~nt.f'.~. 

C7 
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A et. 7. o Fica sujei to á taxa fixii de ,s 2. O. O todo e qualquer vapor ou na vi o a vela, 
sej , qual r;t· a swt tuuebq;em oLt seu carregamentu, quc-Jemandar qualqncr dos portos J;t 
Uuiâu coill o tim exclusivo de receber ordens e SCf!'UJr o ~eu dcstmo, podendo demorar lO 
dias d;lmixu da fisca lis::u;ão uns alf'undegas e respeitad l•S os regulamentos de sauue e po
lic:a cu porto, a receber provisões, flgua e cQmhustivcl. 

§ 1 .o Na r <l ferida 1axa sP.rfto comprehetHlidos todos os emolumentos aduaneiros, cartà 
tio sa ude e Cnpit<~nia. do t•or-to. . . . _ . 
· § 2." O p1 azo de de t. dia~ poderá ser .prorogad~ por ma1s cmcQ pelo m~;JpectQr da alfan· 
derra, ern caso de força ma1or, qu e devera se r .JUstificado . _ 

"§ 3." Terminado o p1•azo ilnprorogavel de 15 dias, ficará o vapor ou navio submettido 
ao mesmo rr~dmen d·)S que dfí.o entrada por inte iro, franquia O!l arribada .. 

At't . 8." Nenhnm bilhete de loteria estadua l ou Cetlet·al scra exposto a venda sem que 
esteja convenientemente :;elhHlo na razão de 5 "/u sobre o seu valor, sendo ap;Jrehendidos 
os que não Pstiverem mstas com1içues. . 

At't. \) 0 A Socied ., do Propagadora das Bell:1s Artes é tlispmsadt>. do pagamento do fôro 
annual .pelos t•:rrenos que, no lJistriclo Federal, occupa o oditi~io do Lyéeu do Artes c 
Ot!icins. 

E' igualmente roleva:l a do pag&mcnto dos füms atrnzados, que porventura esteja 
r1evendo. 

Art. 10. Fica elevada a 1/2 "/o a taxa de 1/ 4 a que se refere o art. lOS do regulamento 
approvado pelo rlncreto n. 9.37·1, de 14 de fevereiro de 1885. · 

Art. ! i. E' elevado de 8 •;. a 15 "f,, o imposto do setlo sobre o ulor tlo premio annual 
d 1s apolices de saguros t errestres e marítimos emittidas por companhias que não tenham 
séde uo paiz e nas respEctivas renovações. · 

Art. !:>. Continuarão om vigor todns as d isposições rla.s leis de orçamento anlece· 
rlentesqne mio versarem sobre a fixação da receitJ. e despeza, sobre autori5ação para ul
tr l'dl' ou marcar Vl:'ncimento~. crear, reformar ou supprimir repartiçõJS e alterar ale
gislnção fisca l e qne nii.o tenharrJ sido expres3amcnle r evogadns. 

,\rt. 13. ltevoga1n-.:;e as c1ispo>ições em contraJ·io. 
Sala das Commissões, 21 de outubro de 1890.-"11-thtw Peixatn.-F. Tole;U ino. - Affonso 

Costa. 

Va!1 a imprimir o seguinte 

N. 181 A - IP99 

P arecer sob1·e as emendas of{e1·ccirlas para a 
2• di -·cussilo do Jl rt>jçcto n. 181, desle anno, 
fJ"C fi.J:n a dc:spc:;a do Mini~te1·io da Ciucrrn 
pt.ra o excrcicio dt: iDO!) 

i\ Commissfio de Orçamento vem apresen
ta!·;, apreciaç-ão da Camarn. dos Deputados o 
seu .i u1zu á cerca das vat':a ~ e1:1endas olfereci
das ao JH'ojecto do orçameuto ria tlespeza. do 
Mmi~lerio da Guerra ]JarJ. o proximu exerci
cio . 

No desempenho desse dever, a Commis~ão 
expot'á de medo succíoto o ~eu modo de ver 
acerca de cada uma dessas emendas. 

A' verba- Instrucção Milittr-Accreocen
te·se: -Para acquisição rle instrumentos 
de;;ti n:\dos. ao serviço geodcsico a cargo do 
est:tdo-rn:uor do exercito e diaria.s ao pe;soal 
-50:000$000. - lJarúosa L il;1/t . 

A Commissiionão conco~ ·du com o :1ugmento 
da d~speza cons•gnn.da. n ~sta emenda e por e !la 
dcstmado a ter applieaçao que uão foi recla
mada pela administração . 

Suppl'imam-se as verbas para bibliotln 
cario (ordeu:l.'lo e gratific•1çà.o) nos ins ti tutos 
de ensino milita r, c~rgos que passa•·ii.o a ser 
exercidos pelos otliciaes -que excedem do 
quadl'Ll ,-l1a1'/):Jw L ima . 

A Co:11missão nilo póde concordar com a 
itlea il e eutregar·::c o exercicio uas fnn cçOes 
de hibli<Jtl1ecario a olliciacs e ti'ec tivos 1lo 
exerci to, pot· con~idera.r que es,es Jogares 
pe:'tencem á. catllegoria t.l t s cilam:Hios cargos 
sede utari o~, nos q11aes n:i.o convém hauituar 
offi"iaes dest inarias :10 set·viço militar, sendo 
preCeJ•i ve l entregal·os a reformados ou em 
falta rles tes a p~izanos. . 

Supprimam-se as verbas para premio a 
trnbaluos dit.lacticos c a destinada a . gra.ti!lcn.
ções pela regenci ~t de turmas ~upplementares 
de a! um nos daB oscolas e Collegio Militar . 

Sala das sessõJs, 4 de outubro de 1809. 
n w-IJosa L iiua . 

Jul ga e Cornmissilo que nií.o se deve ret imr 
•la lr: i de Otç:tme11to as vantagens conced idas 
~ara pren1ios a t raba lhos dic!ac l icos pelo re
g ul :1J uGnt o vigcn te, e nem tão pouco a~ des
tinadas :1 r egencia de turmas supplemonta
re3 que· são a justa remuneração 1le serviço 
que accresce. 
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SESSÃO EM 21 DE OUTT7l:RO DE 1899 tí31 

·Ao art. 1•, § 5"-Tnstrucção mílít!l.r-Em f .JaJgr, a Commi~~:io que não ,; justificada a. 
vez de-r,Ieva-s·~ r1e 40 a G:} o numero r1e 1 concc>são t1e ~ratifícaçiJes aos píc~tdore.;; e ve
alfere3-nlnmnos. conforme o <!stado cfr~ct1vo t!~rma:rLOs. cu.)o~ v.:Jncnnentús eatão conSI~na.
a.r:tun!-•liga-sc-clev:ulo o n11m~ro de ai- d11s em lei. 
feres-alumnos de 40 a. 100 parn, pa~;:tm(:nt~ dos 
elo est:t!lo eiT!lctivo actu<t! e aos qutl f:m~m 
peomo,·irlo~ no correr <lo cxercicio,n0,s termos 
dns reguln mentos em vigor. 

S~Ja !las sc•sões, 3 rlCJ outubro de 189~J.
J)r,_rl·r,$.a Li:urr. 

Art. O Governo é autoriza•lo :\ :,brir o 
credito suppl~mentar á. rnbric:l.-Instrucçíio 
Mílitar-r1ue !i)r C!Xigido pefn. nomear;ii.o dll n.I
fcrc~-;,lnmn<;>, nos t<.'rmos d.os regrlJ;unent"~ 
I] A cn!~ínn em vig{>r. 

Saln. rb$> sessúe~, 3 r1e outubro rie 1S~D.
J:o.J·úoso, L imn. 

,\~ pro·:idencias indícatbs nas du3s r;men
d:ts ;1c·imn. y, €stfLO tolmHia~ com a antoriy.ar;f•o 
conce•l ida llOOi'~a.tnertto tla Vaz(!nrla Jl<l.l';< aber-
1 ur·a r h crcrlitr•s nos cn~o~ rJUC c:; ta; crnr~ndas 
pr··~Vecm, pOl' iS~O 11ii.O cunvem a.ppl'OVal·a~. 

Ao ~ 0'-Substitua.-se a. sub-rubrica- 12 
irm:is de c;a:-idad" no Hospital Cetüral, 
J3:():!1)S, pela. seg-uinte-lO enfermeiros a 
1 : 200)-! 2: oo~_r$u0o. 

Sa.b. <las se;sões, 3 u~ outubro de 1899.
narbcsa Lima. 

Ao§ 10 do n.rt. r.•- Inclua-se expressa.
m·!ntt> a ímportanc;a 1lestinarla. a pagamento 
U(l commíssão ~ctLva. de mg-enharia. a todos 
os rJiJ1,,i:;es empre;,çados nos trabalhos de conw 
strucção e r~constr11~ção das fortalezas ria 
barr:1 do lU o de Janoiro. · 

Sala. das ses;;Ges. r!e out1tbro ·de 1899.-
l1rr-rba.w~ Li;ítn. 

A Comm1ooã.o rmtenrle que 1tâo S3 deve aqrz1 
legiRla.r soLre grat.ifi<.·.~1çGes, CO[lvindo n.cero~
~ent:l"r IJ!lfl á. Comrnissii.o p.trece quo os om
ciacs crn prega•los nos trn,h3.lhos r! c c:,nstrucGiio 
e rcc~nstrUC!;iio <ias for-talezas, a que >~.lludo 
(1. emcnrl::, rlev~m .P•}['CebGl', pela legíslaçií.o 
actual. col!lmi~~ii.u aetiv;t de engenhari;r._ 

Ao :1. lO do art. 1" : • Suppri ma-se o. con~ 
signnção pn~a adrlido~ militares na Amt.rica. 

Sala das sessi3cs, 4 1\e outubro rle 1$\JG .
A,_,g, :.<to ,J[on/c;w~ro. 

A maioria da Commissiío concorda com a. 
suppres~íio IJl'Opasta, attcndendo it necessi
dade de l!ITO cr!'ar tlcspe;r.a, embora rle.,tinarl:r. 
a ~"rviço quo em mcJho::es t'3mpos convirá, 
esmbeleccr . 

Niío .1~a~r.ce á commissão de vantng-om ry.j A~ru~r-icll._Il, dig~-se:-El:tp:JS-~1:~25~220 
subs~rtmr~a.o p,rop

1
0:it<t, _J?formail:t como est« J 1'<H;"::s flrJ l$,>00 (m,~lll<t <tnnn al} !6.SS1:8J0600ú, 

rl? que n.~ II'IMS <.e. cn.rJrl.trle prestam ao llos- &thl das sessões, 5 rle ou!ul,ro uc JS;)g.
pltal central _servtQOS que recommenlla.m a l1Hiot1;J,0 I'Cti:>:r7o. 
sua c0n RCr>·açao. 

Ni'í.o 6 p0ssiycJ. pr,,sentemente, a elevn.c;l.o 
Ao art. ]''. § 1 0-Augmonte-~c de 5C•:i00$, da. me": dia annual elas etapas, attenta '<eleva.

im?Dl'ta..ncia · tla. g.ratifícaQão dD exerciúio a.l çE.o de li~speza em_ r}Ue i-;so impo_rtarin. Jr~m 
105 alfel'eS arauu:~dos. substil.llCia, a merli<ia Pl'OposttL Importa em 

, , _ 1 , augmen~nr vencimentos, visto rp•e é ()Ssa 
Sal:1 t!,t~ sessucs, 3 <:.c cutulJro de 1803.- média que r1ovc sernr de ;;wú,,um ao tJal· 

Bartosrt, L:mn. culo das etapas para toda a officialidade do 

Embora. se trate de um ~ugm<lDto de des
peza con~icler~~ a Cornmissào que niio lhe é 
licito recusar a consignaç.ão que occorrc· a 
um p8.gamento dev!do, e cuja falt;t col!ocaría 
os officia.es gradn(trlos em situação pcior que 
as de al_guma~ praças gradc.ada.s, em materi(l. 
de ·venetmeutos. 

nosso exercito, e, por maior que s~ja a, von
ta•le de melhor remuneritr a esses servidores 
da. Nação, forca é reconhecer que o não pode
mos fa:Ler nu. actualldade. 

Ao n. li rlo art. 1°-Mantenham-se: pa.rc. 
o exercício de I 900, ::ts etapas que o Congresso 
Nacional concedeu para o exercício de 189(), 
dos empreg;\dos d :t contadoria e Secretaria 
da Guerr-a. Ao ~ lO {\o arL 1"-Accrescentc-se a im· 

portaÍtGia, n0cessa.ria ao pa~t,\mento da gra-
tificação de PXet'ciclo de alJeres de cavallaria. Sala das seBsões, 3 de outubro de l8G9.-
ao~ pic;trlores e vcterinarias dos corpos lllOll· ll-incu Machado· 

tados. A Comrnissão ~absolutamente contr:~.ria. á. 
Sala r1as sessões, 3 i! e ontúbro r!c 1899 .-l repi'Oducção dossa. disposição, que ·importa. 

Bm·boM. Limn, em avultado augmento do des:pezllo. 
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O n. 1-t- Ohras milif.,.,res - !l70 :1){t0$ , I :\ Commíssúo c', contrari'l. a. 0;; l:l. ~m,nrl :l, 
sc,j!\. rc~Hgirlo dn t~gn;nt.~ fô~'Hlio, : ·~·t• ~!nt r:nder flll~ nii:l 4lr~v~ al t.~ !rn.r ven.~í . 

15 - (:J;r:ts militare&, 1.50fi .IJt l{);~')(ll). ~- ll!_t:ntc.s IJitC c;;t;1o !ixa.·loo nu. no~!ia tr~gisl :~-

De:;ta vorba o Gov::rno díspentlcr;í fJOO:OC.O.$ •;ao. 
nas obNS de :restauração !las f~rt~l•:zas tlo I , , - . - --
port<> de Santo:, no E~taclo de s.l'au!o. A , lU~rt,c~ :-~··:--:-Co~n~a: -~t!Jt.u·es. 

Saln. das scs;;u.~s. ::;o de sctcmuro r1o 1809.-j Cdon1a Md!tar ue lo U.t S>lL 
r;,,Jeii.o Co n-o tf,,,z.- ('n se " 'i-;o cJ,, R-,-/,a .- , Cunsigne-S:l a -,-cl' ba dr, SO:OOO~,p:lra a. a be1'· 
L ucas ri e Iifl;-yos . I tm•a de uma c.,trada. earruça.vel, li;<ant.io a. 

sidc da Coioni~. :'L r:idu.de de n ua.rapuava.. 
A' Coromi;são par~cc imtcceitn.vcloaugrncn- _ ! ~le•·':_-sa a ·10 : 000~ :L vcrb:t pa.t·a. t\ n•lmi -

to de 530:000$ q Ué est<1. err. r.·nd,l cmtsi;:!l:t para. 1-nrst raç-J.O . 
clc.spcz:t no;·a cp:c as ciri:umst:~.nci~s niio per· Colon ín úc Chnpccú: 
mtttcm encetar-. 

E' sem 'hlvi tla. altamcnt'.l rccom:o1cn:la
vel a lezn br'llnr.-a d-~ estrtii<Jlec~r mNlcrnas 
for·titlcaçêíes no i:r.p.-.r•t-.n tc porto de Sa!lt<lS, 
cpmo em oui.ros do n:::>so \'asto l ittot•a l ; ert
tretanto, os nossos nunguMos recursos mnl 
nos pC!-mittem cuidat· por em~uarr to rlo 
lJOrto cl~~ta c .. pita!, para cuj:\ <kle:;:r. deve
mos concentrar to.!o~ os numcritl'ius que (t 
somclh:1nte mist.cl' se pc.;sa <le:::tilllil'. 

Con~igne-5•1 u ve rba ·1 ~ 30:000:!i.T•:l.ra ;1. 

rn iaaç.io dos traba lhos tl~ co!lstr·ucçiio 
estt·.v las já co:neçadas. 

C;)!On!a de Clw pim: 

Consi:.:n~-$C a. verba ele __ 30:000$. pa.r:t :t 
cons·!'!'V:I <,,,t.O 1l:ts ostr:t d:t~ Ja •·On•t.J·ui·ln.s •1 

~e~·r ~lin:tção •los tral.alhf•S •!e constt-U<1<;.-•u .i•i 
1 nw::ltlos. 

Sala das se::;~J)c;; , 3 •l~ outubro do JS()O.
Le j;-rc io ("ortt~r .- .:\/eHr-"1· (;v._; ,, t:CJ"(Tf..'.~. 

A admini~Lrac;ão mi!imr vae :lf!inüo ucstc 
particula.l', com criterio c Jirm~z3., s<,~un do 
um plano que as con maien~i~·.S ch noss:t de-
foza. impiJem. 0 pat'CC<;J' da C,lnlffil5i'ãO e CO:lÍt'arir) D.ClS 

Não podendo :J.ugmentBr al~m <\(: ce1·to li· augmc;1tos d.e J.espcza [ll'opostl)~ncsü emenda, 
mite a despez:l, eno seria su bdivH il-a :lJl'l':t d~·~ qunes o -prtn~e!l'O é ctcsnecessal'io em 
iniciar olJraS em mais de um pur to ao mc.;mo I". :sb Jo accordo fctto P(,Ja l!.dministração <la 
tempo. g-uerra com o gove!'no do Paranti. e os outt'03 

Actunimentc já temos }l!'eparado - e de se referem a ~erytços que, pnr cmqu:tnb. 
modo a honrar a nossa engenharia mitittw- pMom ser_ att<:!ldH.los com o.> recurs0s ')11{) o 
o forte de Imbuby para. receb3r a cobr~rtun Go·remo d1spora. 
metalicn jâ. recel.Jicl:t !la EUN ]Hl. ; adiant:vlo~ 
vão tambem os se1·víço~ da Lng e e ainda resta Ao n. lõ: 
attcntler ao terceiro ponto q:w completará. , • , . . 
o cru&'l.mfmio de l'<Jgos p;:1r a. d elc1.a ct·, nosso -~ ";_P. ~ba-Ohr:t.s •·1thtaro..~-:-t<'cl'C'~~:nte-se: 
l>t·incip:\1 porto, a hm d<H p~ntt.s ;;ecnu- 5::> :f).,().> pa~a a. construeç.'"' <le olrrcrn·;s, nr
darios quo, z·~los~man t.e a. a~ milli:Stl':t(·i'í.c) l~:t7.·;nç C\ m~• s 1hp;wt•: >J<'~a~ do C'lt.abell\•:i
nülit.ar· cui~a de colloc;~ r em situaçii.11 · , 1.:: 1 b-~~ --0 .rcs_u.t'\nte .. ~!~ _·rusao elo 1 ->;-h"r:~t. .. ,·io 
secundar clü~zruente a ac<fíodcs ror!es p:·in· • ~~.;;of.e~lintro do _~"' ' ·•Plll ho c •la. btlm_c~ ~~ 
cipaes. jl!li•tu~; ,h •l.' do Rc,uengo, c para. " at:qursu;u.o 

No esta<1o actualLle n.:~ssas tlnança.s. !:Oo.loi·· c.~ uro terreno auJacento a. esta fahrica. 
se-ba accrescen ta!' ~.tudo is5o ma is us o bras Sa la d::s ses::ões, 4 de outubro de !890.-
necessarhts a0 pol'to de Santos '1 fiem·i:;_tle Y:zlla!ltu es. 
Par~c 3 evidente que nã.o. c é por isso que n 

Commisslo de Orçamento espera qtn os pro
prios signatarios desta emenda eoncoràa rito 
em a.gtl:n·dar n opportllnidadc c:m que s~jl 
possh-el attender·se a defeza a r1ue J?l'Ocuram 
prover. 

Pai'!' a rec·)~lstrucção •lo Laboratorio Jo 
Camptnllo, depots do desastre :1.Ii sutlcGdiJo 
ser·iam precisos I .045:345$, seguntlo o orç.a.: 
ment~ el:tborado ; n o_ emtanto, !d~'l. qtte s~jl 
a fusao do Lu.boratorw com a Fabt'ica de Car
tuchos, bastará a quantia propasti\ nest:• 
emenda, o que é uma economia. que accres~e 

Ao § 14. 1lo art. 1' - Colonias mil itares- a qu~ pl'ovéru da. reducção de desp~zn eom o 
Accrescente-se-sentlo pag-o em ouro n. llta:-a cu :::te10. 
tlo pesso,tl n~stacã<lo ou empr c,ga,oto na colonia EsS<t de;;pozs_ pôde, porém, ser espnçada, 
U~ Foz elo :,;:uas:Ú ~ "~l>C~&I:do- :>e (\OS Offi · bast:mclü CO!lS1gn:~!' a qu•lnti~, ele l 00 : 000~'· 
CHieS e_tn~Ie.,a<l~s !la~ culonms e iJ?. f?n<lO.Ç~J. p~ r;;. O CXêl'<:Jd G f UtUl'O. A CommiS3iiO :lccc:it.'\, 
uroa. d~:n·rn. O·l ll Jvalente á cornm1-so.o n.ctn·a. pm~, a emenda, prupoullo, porém, l]'lll em 
de engen!l(l.t·ia.- J:orbr.•r• L i•n<t. 1 vr,:~. de !"'>50:1l00$, se diga IOO:I}OtJ$01)0 . · 
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A' rnbrlGa. 15'1
: 

Eleve-se a l.OOO:OI;fJ:l:, ~endo 311;000) <lestí
n<Hios ás obras e reparos 11rgentos de que ca
rece o quarto! de S .. Joiio d'El-Rey, Esta<Jo de 
Minas G.:,t·acs.- Rodolt.!w J>,i:J:-To. 

~iio pareco convcni~nte a de•·tv;ií.o dn. des
:peza. pr-opo;;ta,, e mais a applícaçã.o indicada, 
}lOr isso que o quartr~l rle S. Joft? d'El-R"Y é 
occupado pot' um corpo que ali sú so 1tcmomr:J. 
pt·ovavelrnente até que se realize 't pr~c
ctadi1 concentra.ção de Corças. 

Aecreecentc-se : 
Art. -Na vigenr.ia desta lei, qualquer 

emprego occupado por funccionario ci<il, que 
vcnh;1 a vagar nr.s rep•n·tiçu~~ (lo Ministerio 
da Guerra, p;•ssara a ser exercido Iwlos al
feres qu0 exceclem rlos rpJ;tdros rlo E...:ercito, 

'respeitados os direitos it. promoção nar]ucllns 
l'eparti•;iles e suspensos os coLJcurso~ para 
es~a~ vagas.-Bui·l,:n;a Lin~rz. 

A Commissiio não COUC•)l'Ja CJU desvhr om
ciaes elfecti ~-o> p;u•a funcções de em orevo 
civil, por considet';\r que niio ha\·erh • ní~so 
sinão inconvenientes. sendo tlimit.uta <t vau· 
tagcm economica qu·e possa ter impil'l\tio a 
elabornçãu de5ta emenda. 

Art.-Na '-'igencia clestél. lei, nenhut!l Iog~r 
nas repartiçcje~ do 1\Hnister·io da. Guerra 
~erít occup}do :por officiaes reformados, 
emquanto houYer officiaes em exce,so noa 
q ua>iros de l" linha, sal v o o cago de ealpre· 
gos vitalícios-, devendo s~r preferidos os 
olllciaes de corpos especiaes aos arregimen
tados, e não podendo ser estes ·para taes 
Jogares nomeados sinão na falta ab3oluh~ 
daquclles. 

Sala d:t!! SQs!iõe;;;, 2 de outuhro de 1809.
E,o·IIOsrt Lima. 

A Commissão não julga conveniente alterar 
a legislação existente para os c~\SOS indicado8 
nesta emenda. 

Art. O Goveni.o reverá, na vigencia desta 
lei, as tabellas de grati1icacões de exercício e 
alJono de ajuda de custo aos officia.es do 
exarcito, tornando-as mais equitativas e ap
plic<~1rois aos oftieia.es do qu:J.rlro e cl,1sscs 
annexas lla armada, confornw dispõe o art. 85 
da Constituição l.<'edel'al <I art. ;jo, ns. 2 c 3, 
da lei n. 247, de 15 ,)e dezerllbro de 18\JJ.
llo:!olplw Paixtio. 

A revisão indicada nesta emenda importa 
alt~rSJ,ção profunda dos vencimentos de offi
ci::o.es de te1·~a. e mar, o que vale dizer que, 
ou accarretará. despeza. de a~guns mil!HI.re~ 

de contm. ou import<tr>á retlucções que de
vam S!ll' cautoJO.iUlfleJÜ,(l (btudat!~S. A pri~ 
mcit·a )Jypothesc nã,, OHtá decerto no pen
~::t.nwnto da crnE:nda,, embora possa parecer 
uma Vü7. que n::\o pro!übo oxpre~sameote 
como fôra conveniente. o angmento de des· 
pez::t.. Por is~o :1 Commissâo convindo na 
ueceo,;itbtle de reparar, quanto possível, de
sígllalda.•les, que não se ,;ustHicam, propõe o 
seguinte substitutivo: 

O Governo e autorizado na vigencia desta 
·lei a rc...-eraa tahellas de gratific:·,çã.o dG exer
cicio e abono de ajwla. de custo aos offiches 
de terra c mar e d>~~~es anuexas, ele morlo a 
conrormnLts eom c disposto no art. 85 da. 
Constituir;ão Federal, s::;m nugmento de des
peza. 

Art. O Governo fica n,utorízado a. o.rren-
dar, na vigencia cle.sta lei, os mmpos que 
possue no P..iv Grande Jo Sul, menos os 
rínriJes de S. Vic•3nte e S. Gallr·iel, e a ven~ 
der a.; fazenJas ll<\ciona.es sitas no Estad•J de 
Mínas·G•mws. para. com o pro~ucto do arren~ 
Jnrncnto o alienaç[o cstal;elecer courlel;u·ias 
militare:; nos Estados do Rio Grande do Sul, 
Paraná e no Triangulo Mineiro on sul dG 
Mlnas.-Rodolph? Pai:r.(fo. 

A Comrnis~iic é contraria á iàea. de crear-$e 
coudelarias na situação actual tbs nossas 
finanças; p.msa, por isso, que qualquer me· 
dicla nesse sentido rleve ser <tdiada para me
lhores tempos. 

Accresc3nte-se:-Art. N:t. vigencia desta 
lei, o Governo concederá aos officifl.GS que o 
reqnel'erem, licença pam se empregarem na 
indtlstl:'ia particular, pa.ssamlo l~sses officiaes 
para a reser\·a do exército, rul instM' do que 
é permittido na armnda. nacional. 

§ 1 . o - O prazo dessa licen.,J. será. de um a 
tres annos, nõ:.o perdendo o official no pri
meiro anno a sua antiguidade c sendo-lhe 
esta contada somente por metade do tempo, 
nos aunos subscqueutes. 

§ z. •-Nessa situação o official perceberá. 
unicamento o soldo da Slta patente. 

Sala das sesaões, 2 de outubro de 18G9.
Barbosa Lima. 

A Commíssão é contra.ria. ao pensamento 
desta. emenda, consider•ando, corno considera, 
inconveniente permittir a retirada àe officiaes 
para se emprega.l'cm no. industri" pa.rticulax·, 
ll>l. qual, pelo menos na gr•a.nde maioria dos 
casos, se alheiarão dos misteres de sua pro
fissão, p:>ra cui<larem tle seus intet·esses pri
vados. 

Art. Fic<t o Governo autorizado a reor-
nizar, na vigeucia'd~sta lei, a.~ colouias mili-
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ta re.s e expedir o respectivo regulamento, 
que serã. J'orsnulauo sob as segui a tes Lases : 

a) ns colonia.,; militares ~fio dcstin:HJas á 
~Uarda e uefcsa das f ron tcir:J.S, it cat"C~1ese 
dos índios, ::w de:;envolvimento e protecção 
de. na.ve!.,";lção íluvi:d. ú. exptoraç.iio a;;ri~ola. l1 

das industria.s ~ne po:;s:1m pi'O>p,lrar dentro 
das reEpectivas zonas, sobrer.u<lo <la pastct•il, 
que merecerá a m::.íor solicitu<;e dos dírecto
res das alludidas . colonia::. os qua.es serão 
sempre o.llicíaes eíl'ecli vos d.o exercito ; 

1.>) creação, sem augmento do despezo., da. 
superinten•Jencia geral da colonização, qu~ 
ficará a cargo da 2" secção do Estudo-}!aior 
do Exer cito ; 

c) l igação d as colon ias eJtistentcs por estra· 
das de rüdagem, carroçaveis ou de car
gueiros; . 

d) nenhuma colonio. ser·á fund:ld:t antes da 
construeção da estrudn., q uo :t ligue au ~ys
terlla · 

.:) ds cnlrm ia.s fonnarão tlua~ ot·.lcus p:~ral
lelas, mais ou menos cquiJístantes . 

A J•1'Í illeir·a . gua.rdu. av:ln<,:nd:t'd<.< f•'•'ntcira , 
· seril. cllmposta de colonias mil itares ü !le for.;a. 
armada, •1 qu:•l se cmpreí"''' ril tamllt>rn n os 
trabalhos da agricultura o oJustria. pastoril. 

A seguntla constar á de colonias m ix ta s, 
militar. agricol:t, industrhü e correccionaes. 
-Rodolp~<O Paixi'io . 

Não parece á Commissão que se possa legis
lar reorganizando as nossas colonias militares 
na lei de orcameoto, 

Deixa, por is;o, de se pronunciar sobre cada 
uma das blStlS indicadas e cujo estudo melhor 
caberia á Com missão de Mari :1 h a e Guerra, que 
o poderá. fazer, com grant.le vant.<gem, si o 
autor da emendn. concordar em formular pro
jecto especial em que poderá dar ao a!lsumpto 
o d~>envolvimento que merece, perrnittindo 
ao mesmo tempo uma cól!aboração mais me
ditada e, por isso mesmo, mais proveitosa.. 

Ar t. N::'. vigencia. desta. lei, fica sus-
pensa a reforma compulsm.ôia, não podendo 
nenhum officia l ser re!'ormadosinão em vir
tude de inspecçi\o de saude que lh e verifique 
a. invalidez para o serviço militar. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1899.
Em<l!osa L i;na . 

On,lc convier: 
Art. A' Es=ol:l. Honm·io Ribeiro. fLUI· 

dada o ma.n tida pelo m:1jor FI'e<lerico Severo, 
na ilha 1lo Bom Jesug, pa.r•t a. educação úos 
filhos mouortls dos invalídos !la 'Pat ri:,, é con
cedida a :subvenção annual de 2:400$000. 

Sala tl:l.s sessõe>, ~ d'3 out ubro de 1SG9.
lrinc~.< Machw!o.-Ve.<pasiauo ele A tbv.quel-q<!e. 

A maior ia da. Commisoíi.o entende que uão 
se deve conceder a su bvenção 'PI'OP'JSta nesta 
emenda., por ~e tratar de escola cuja. fuutlaç;1c 
e custeio cur1·em p or conta da. Associação 
eommercia.l do Rio de Janeiro, a cujo cr.r·go 
está. o patrimonio do Asylo do InvaEt\os da 
Po.tria. 

Art. Fica o Governo nutoriza.do : 
I." ,\ realizar a fu~iio do Labo:·;~tot·i" Py-· 

rotcehnieo ,fo e,unpiuho e da l<':.t.l!J•h.:a. de 
C;u·Luchv& tio !{calcn~o, I)Xpediuo.lo H·•\ 'U 1'..:

:;ulu.tnento. }'do qual ~<·jt apro vtli tado " 
pc:;sval aduliubtt-ativo o artistcco dos tluus 
"stabc;ecimealos, coufvl'me as uecossidadcs 
•lo serviço. 

2.0 A mandar construir as officin:t.s, a.t·
mazens e mais dependencias que forem ne
cessar ias, p:n'll. que o serviç;o do novo c.sta
uelecimento se f<~ç.:.L em condições satisfa.eto
ria.s e sem risco, quer pa.ra. os edificios, quer 
para o pessoa l uellcs em pregado e pal'l). a 
população da localidade . 

3.• A adquirir o terreno o.djacente â. Fa
brica. de Cartucho~. para d esenvolvimen to do 
novo estabelecimento, poden do fazer a res
pectiva desapropriação, de accordo com o 
~posto liO decreto n . 816, de 10 de julho de 
1855. e uo regulamento de 27 tlc outubro do 
mesmoanno. 

siia das sessões, 4 de· outubro de IS9g .
Henríqv.e Y alf.adares. 

E' conveniente a a.dopção das medidas 
propostas nest:L emenda. não só tJOr importar 
em reducção de despeza, como porque unitica 
a direcção de serviços que nã:o elevem est ar 
separados. 

Approva ndo·a, a Ca.mara. pP.rmittirá que se 
rPalize um dos projectos da ac tua.l adminis
tração da guerra, altamente reoommendavel 
pelas v&ntagens que ao serviço publico _virá. 
prestar. BastJ., quanto á. desp :~za, vcr-inear, 
s(•gumlo d•vlos olliciacs, qUI>, senuo a actlla l 
de 3GO: li:Z$ com esses s~rviço~, ficar-.l redu
zida, uma vez realizada. a fusão, a. :l l7:·!8u$. 
o que dit. uma reducçii.o a.nnualde 42:ô9:!$000. 

A suspe~ã.o da reforma compulsoria. não 
parece de vantagem. Essa reforma é úma 
íustiluiç;io rlos exe1·citos moder nos e consulta 
a n ecessidades do servi~'o, ~em a.ggravar ~en
:;ivel.m..,nte a despeza.. Ainda; P'>rém, que 
alguma cous~. se devesse fazer nesse sentido, 
convir i<J. que a m:ltel'ill. fo>se considerada em 
projecto especial, que não om uma lei annua . Accrescente-Ee : Art. Ntt vigeneia deEta. 
]:>oi' isso a Commissã.o pensa que esta emenda. 1 lei, nenhum CO(djuvante oi vil po:lera ser no· 
não deve ser approvada, I meado para o ensin o theorico ou pratico nas 
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l!llcolas milit:1res, cmquanlo ltouv~r lentes, 
proressoJ•e;; on ~u bstituto:s em Ji.,poníhi!i.J,\dc, 
os quaes Slwão aproveilados, sompm que o 
requeiram, na reg-encia do nulas oo•le se ve
J•iticar a necc~si<lnde cla.quo!lc~ U.IIX ili•~ l'<lS do 
ensino. pnr•l o qu~ seriio consultado~ to~a vez 
qnc tul f· ~c to se der. 

§ 1." Esse:; docentes em díspon ibil i<l:ule não 
se pc.dcl'ão 1·e~usar a set·vir como co:\dju
vanws. toda vez 11un se tratar de mu.tetü 
ahranuida n:~ secc;ão a. que pe1·tencer a sua 
C3.deirn. ou aula. e na rncsma escob de que 
f<lr.iam parte quando foram postos em dispo
nibilidade. 

§ 2.• .No impedimento ou ü lta. dos docentes 
em d.ispouihilitlade, sei poderio ser nomeado,;; 
coa.?.]uvantes rlo ensino nos institutos. mili· 
ta.res, o~ oílici:ws do cxel'uito que, t~ntlo o 
ro;;pect_ivo cur~o. líwcm propostrJS p~I:J. con
:;•·t>g-aç:•.o ou conscl ll" o~cola r. 

>:; :~ .' () .; coaclj 11 va11lc•s do r-u~in•J, ~uer Lllec;
rku I(U•Jt' )Jt'alko, pcr·cebc:rã.u os Yoncimouto:< 
IJ IS•• lhc.i a lt ril•ue o rcgul:mwuto u. !J:;:J, tle 
tlc I:! de abril •llJ !S'JO. 

S:tl:!. •las sessões, 2 tle outubro de ~~~~. -
lJ«t·IJ~$« Lima. 

Tendo sido presente á Camarn o ]ll'o,jccto 
de reorganização do ensino militar, no qual 
melhor aahem ns disposições desta emenda, 
parece á Commissão que não deve ell~ seP 
approvada, na lei do orçamento; 

Art . . -Nv. vigencio. desta. lei, aschnmarlas 
economias licitas feitas ú. custo. do rancho das 
praças c alu mnos 1los instituto> de ensino 
milítat·, ~ó poderão ser a.pplicadas â melhoria 
do m<lsmo rn.ncho, scmio voliado custeia.r-sB 
qualquer obra de construccão ou recon ~ 
btrucção de e lificios com a impot·taneia. da· 
q l!e!J a.s economias. 

Sala. das sessões, 2 de outubro elo 1890.
Bw·bosa Lima . 

A Commissão é :favorayel a e~ta emenda. 

Art. -Na. vigencia desta. lei, ~erã. distri
buído :t todos os otlbiaes cio exercito o Al· 
mane~k .~1ilitcor , descontando-se de cada. um, 
p~r uma vez, a importanciade 2-$000. 

Sala das sessões, 2 de outubro de 1899. -
Earl.Josa Li11w , 

Pat'tlce conveniente a a.•.lopção d:~ lllt<oliJ;~ 
p•·oposta nesta emc:1da., q u:\ vem !ucilita.r a 
todos os offlciaes a acquisíção do Alma:rwk 
Militar e de modo que não augmcnta. des· 
jl<Z.l. 

Art. O Governo fica. autoriz:~.do a mandar 
proceder, na vigencia llesta lei, aos estudos 

neccssal'ios â c:mstrU(};:i.o u:·gcnto clc lliHa. 
fer:-o-v í:L que ligue o l·:~t;>clo cio Pu.t•a rJá. :w do 
~lu. L to-Gr·osso, "qua.l ser i~ feita. pur P~" <tc;u~ dos 
l.mtalh<"l:•s êe engeu!wiros. svu a. tlir·ccç:ío de 
engcu beiro~ mil i lares.- I$odolpfw l'cd:cilo. 

A ffil)dich\ indica.à:J. n:~sta emen<h< é de todo 
recomruen<lavel, e, si o Go7erno a pud~r 
executar com os recu!'sos ordina1·ios do orça
mento, prest<~ril. .-.ssignaludo ser·viço no pai:~; 
por isso, a Cornmí155.ão coneortla com n. auto~ 
zação proposta. 

.Art. Fica, ainda, autorizado a f.>rtitlca.r 
o fecho tlos morl'Os em Matto Gro;so e a 
reconstruir o 1i.n·te de Coimbra. 

S:lln. das ses;ões, 4 de outubro d ~ lS9D.
llo,fl)/fJh/J f' a i.r,ro. 

A c:ommí~"ii.r> CJStá iufi)J'ma<la. ele I] Ire nii.o 
Cü!JVe;n J:,l·ti llcat• o eh<tin;~.<lo-fech<J c lo~ ·11\0l'· 
I"Ui <l, <(lll~tJ L IJ :"t r c.•t:.>ll$tl·w.:c;ilo tlv fol'l e l1<1 
l;oilliiJI'a. fJILI'""" cuJIVCIJ iooto :~g-ual'olaJ• que 
h otj;\ recue·.;.,~. pni:; os do qUI! ~e púJc tli ti jJOl' 
!-Stâ.o l-.CUdn O.PJ•I ic·~tlOs a clelesa. clQ (><it'to <.l~Sl:J. 
Capital. J\iio <lccoitu, p[)rtan to, a cmencla. 

Art . N11 vigcnci~ desta. lei, as gratilí· 
ca~<•c.~ do cCJmmisssão uctiva de engeuilaria 
~ÔJuente seriío pag11.s no~ termos tlo art. '".!.7 
§ 1• das instruccües que baixat•am com o 
decreto 11 . 9-113 A, de I d.: nuvembro de 1800. 
-Barbosa Lima.. 

A Comwlssã.o não julga conveniente a ad
opçiio de mejidas da. na.tnreza. desta, em lei 
de orçamento. 

Art. Será :;.bona.da, na vigencla. desta. lei, 
commi~ão a.ctiva aos ofllcia.es que dirigirem 
ou desempenharem cs sei'Viços enumer•ados 
pelo § l• do art. 27 do decreto n. 9~6 A, de 
1 de novembro de 1800.-Rodo~pllo PaixãQ. 

Pela mE'sma ra.;.ü.o dada no parecer ante
rior, é a Commis~ão contraria u. esta emenda. 

Sala das Commis$ões. 21 de outubro de I 899. 
-Lrw.ru M rif.ter, presiden te interino, relator. 
- llucno de r1nd ;·atf.tt .- l.Icty;·i11/,.- Marçal de 
E sco!Jar.-A.!l!Jt!SlO s~vero. - :dU[JU.tO Monte· 
negro . 

Foram apr~Jsentadas na ses>ão de 21 de ou
lll tro, ao projec lo n. 203. de !SGD, lixando a. 
de~pem do Ministerio da. Mm·inha. p:1ra o 
exercício du 1!100, as SllôUiot!S 

ll)lii;:S O..I.S 

Ao p1·tjeclo n. <.!.03, d..: 189!) 

A' verl~l ria tabellll. n. S supprima.ni-St1 
105:840$ tlestinado3 ao corpo de eLJgenheiros 
na.vaes . 
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Sal<l. dn:;S().':<úes, 21 de onf.u l:ro tlc 1 (::~ 19,- ~ t hn r I.OJ••·s Nl)guc ira, pa.:·;~ o< t:fftlllos d:l. ,;n::. 
Ccclhv Ci;dm. ! :t;H' R<mta:1o:·b, o p:·:rir.~< lo de~:;;ri·ido de l \J ''') 

1 n.l.ll'i l •l•l l :->~1 1 :1 ::n de JiJvc,eir o d~ 18rn <•m 
Accresc~n~u-sc o:Hle convi•:r: j q_u~ .• trau:tl il•;n no Archivo da rdet·ida Scc1'c· 
Art. Fi<'.'l. o Governo nuU.rizar.lo n fazer 1 t.u ht . 

reverter, n;t vigcn~ia tlc:sta [,;i, ao qu;tdro R:. l;~ das ~o~:sííns, 21 de- out ul;J'O r lo 1 80~ . 
eXÜ':\orditHtl'iO tia :u·mntla o.; ollicia~s ti o -l;·;,,,eH .ll"~c/,,,,f:; , 
corpo tle ungenhei r os JLWa ()s, oceu i':tn• lo n a 
escn1a o logar quo lhes competir. 

8a!a. dns s ·~~ ~~te~, 2 1 do out.:Jbro l'!o lB~~~· . 
C"~l/c O ()i~Hi'i(. . 

·Ao :ll't. I· n. l L< : 
Corpo de inr11.nt~.r1o. •.lc 

supprim:nn-se . 
Ao n. 28: 
'MatE-rial üe consi .. J.•ncçãc 110.V:l.l, ·1·êduza-se 

(\ 500:000~0(). 
· A<!Cr(scen t e-sc_ (JnJo CtJU IJeJ• : 
Fi~~a. o t iov~·rno tiUlm·iz:· do n. re.Yel' as la· 

bcHa~ de nrndliWili,os t1o p~s.-o~ll •l"~nutc r: 
a<llll;nistmtiv" da. l::sct>ltl. N!lval, {lc Jr,o' lo u 
lJOl·:\S tlc accot•·lo com analoga:; tahdla:> J as 
t•sco:as rl11 oxcre:tr;, r.:~rJrganizat.Hlo pa.~'~l esse 
l im n<J uclle Íll8tituto .~ecusiuo. 

Ao at·t. 2 ', lettra <l, accre-;ccnte-sc-a.pro
vei tando noss:t J'ep:H'liç;\o, na~ ''ag:ts qne se 
derem, o pees·õa1 <H\di•.lo no 1-Iinl.;tcrio da 
Fazeudn.. 

Saia das s~.ssü.:s, 21 tle ouLUlJI'o d e W99. -
1Jn.rl!o; ,, Lima . 

Ao n. 21- r1íLmições de boccn.- re tl ija.·sc do 
zuodu seguinte: .~ 

Aos ofliciaes do corpo d~. n,J•maJa, classes 
aunexa.s, r~formauos, etc . , tudo (le ;Lccot·do 
com os decreto; n s . 2G7 A o 277 C, llo 15 c 
~2 úe março dt! 18\)0, e n. 474 ll, ue lO de 
junho uc l tl90. 5 .000:000s (isto.;, a mesma 
verba. !ixn!a pe!o proj::ctó da Commi:;:;(lo) . 

Sala. das scs~õe;: , 20 oc u:Jt u ht·o ue ! 1-l!JO.
l rinr.u Jiw.:ftetdo .-.1 •''/!~S!? ele Y r!Sc!in ,·eltJS.-
Sá FJ·eirc. .. 

Ao n. 8-Cor po u.,, ar•nHl.tla c clas~es anue
xas: 

Consanaudl) r. mesma vc:t·ho. proposta pela 
Commissiio, ac(lresceote:n-se as r>a!:l\T:;s se· 
guint.os : incl uido o ~oi<lo de u m primeiro 
tenente ci;•argiilo tlcnti;tllo, 2.60G:Co:)Q.~0 }0 . 

S1 lo. \1 <s ''l ~ siJ~s. 21 t!c oat11bro 11e li~S'J . 
Ji;ach.u Jlatlius .~At!tJUsto d e Vc,xo;~<.:::t:os .-
1. A . . Yeioa.- 1 I"ÍHI'U Jf.rc/;wlo.-S•i Frci ,·e , 

Ao art. 2' 8C~Te,ccnte-se a. lcttt•a e : 
A manda.r contar n.<J continuo a~~ Secreta

ria de Estado do.s Negor:i•JS u•l Ma1·inlw. Ar-

.\rt . O Gt1verno fica au\flri zrt·l•> :t a.ht•is.· o 
c reei i lv li<JCC.,.-;ario )l:J.l':t p:1 g-:n· :VJS O[H:rarins 
CX(!':l01':l ina!'Í08 diS]1üll~i1.rl rJ$ <hL~ ü:Tidfla~ <lo 
Arscu;tl de Marinha •1.1\ C.1pital Fedem! a 
di 0\:I·cr.~:a proven ienf.·! lt:-t <l ~sclm:si f! cação 11 uc 
S?lft·r.·n\m crn deu~ sal.tl' Í<)R no.-; 1.l :a~ em rJ Uil 
;t! il<h tl'::baliH<l'am durante o (•X.ercicio de 
1sau. 

S:tla d :~~; sc:;;õc~. 21 de outnb1•o rlP. 189D.
lriiict~ .'.l,rcicculo.- Au:J! ~ ~lo da l'asc·ntcellos . 

Al't. J~' '' Governo :w to:·iza-.l o a r e;ulrn iUi r 
c< opernr ios extranu uhWa?i us <l ispenmtlo.; •lo 
Arsenal de Mari11h•t J.·:;-ta C:tpil:tl, •llln<li lG o 
cx erdr;io ·l~ iX·.:!J. 

S•tla<l •ls ~e;;sõ~<;, 2 1 :l•J onlul•r o tle 1<'~1).
J,· i.neH :llaclw ·lo .-J1 ' !!.1! ~ st 'J t/~ l"ascmu.~etbn. 

Ao n. 1, Sccrc tal'ia de Eslru]o : 
Incl ua-se: vel"ll.1 dP.<; li nada. i~ c::tS:l. p.:wa o 

porteiro •1" Scci'Gtnia <.te E; lado, a exemplo 
<lo i;;unl tliPcito do qne [:;07-'llll o~ J'uncciouar io> 
de iguu.l c·1tcgori<1. de tGd l.l.S as outras rcp:J.t'l i
Çiies e Minister!os . 

Sala. du~ sc;ssocs, 21 de out ubr·o de 1899.
ldl leH M11cludo. 

For<~m npre5ent-.1.•li1s na ~cssão de 2. 1 uo on
t.uh1'o no projeoto n . 171 B, tle 1809, fi xantlo 
n. despezil do Mi nistcrio da Jnstiça c Nc;;r>o:i•)S 
111teriorcs, as scg-uiutes . 

F.\!ENDAS 

A' r ubrica n. :!') (t;ymnasio N:~Cil)n :tl) : 

Paro. as despez~'i.S com crs cx~unes U\! }H·cpa .. 
l'atorios e o~ d,~ ms.•'ul'eZit, inclllsiv~ paga.· 
men lo mensal elo pessoo.t indisponsavd ao 
mes:no serviço, conserve-se :L verb<t proposta 
pe l:l. Commissi\o, rl1strihuida.s assim as grat i
licaçõ~s. como llO exerci(liO vigente: 2: 400$ 
ao dit·ector do externato; 1:800$ ao vittl· 
director; I :'200.i; ao secretn.rio; 600$ a 1nn· 
inspi:(:LOL' do alumuos, ~erviudo do aman ucns(!, 
o 600$ o. um esi!riv<lo . 

S:d a tia~ ses>õcs. 21 ,[e nulubr<l de lSUO. 
J. r1.Nei'I)•! ,- S,( Freire .-1.-i;,,:,• llii«:lw.rlv. 
A ••g.-•;to de 1-'ascQnccllo .. : . - .-1/f vnso Custa . 
Ent.!a.s M' r:··ti;zs . - Coelho ('i;zt<'tt . -Ani:;io de 
Abreu.- li. 1'i,.zerilcl.- R•>rlolr,l!o ""ibreu ·~-
9:"·/o~ 'lc.Yu t M s . - l'<tdtu' R.:;m d·: . - E t.tgenio 
1 ou.-tnho . 
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N:\ Vi,ZP.IH:j ;\ rle;<;ta lei ticn u t:overno n.ulo
ri:t.·lu() :, !ÕfJrJu :r.i t· d:t vurba.- Ar,q ttisif;:i.o de 
l il-ro~ p:ll':t :\ F:t~ll lt !: ttle tlc Medicin:t do Rio 
1le .Janei ro- ntó ~- quanti« de um contn de 
rtii~ , rm.ra. :t publ ieaçilo do A lm•<QYÍO J[~tliCII 
Nra.;itei,·o f tJnfla.do poln bíi díot itcc:>t·io da 
mes m(• Fo.ct~ lrlt,d.c Dr. Carlos Costa, pr·ovi
•l0 nniotvlo, o:J tr·o~im , Ptll'U quo a con.linuo.(;ii.o 
th rcrori, la pu iJ l ic~ção soja consilbr:J.d:L <.lo 
onhlli OITicia l . 

í-i:1 l:t •.las se>~üü~, 14 ,Jo outnlJI'O t.le JSDD.
.l[a!o q•' ias f;o(tÇtt/1les . - E,·mirio CoõJ.tir>ho . 
flrlef'oa :o Ab,iln.-Gonrn.l~e.T RamfJs .- O.<car 
Uotl(Jy .-!Je.-·Hm·rle> lJ i:s.-A.uauslo de Vas· 
C~l!t;dlos .• - S i/wt C''->lro.- /Jct ,;ccio J[oo:te . 
- Cc:srz,· in cl : Frcil tJ..,, - .1l(I'C'IO E/tis . -
.Jo,!o L~< i:: .- \ "cigrr,,- Casc>i! Í I:O d.z Roclii~ .
J]tt( :ilio tJ,~ r, L 1.e:,- c~u ·lcsde l\1v •.~r,C's .- } .Ja•tlt t 
Guim ,_,·,7c.; . -l',,t.l, ·o flo;·!r s .-JiJSii l.iu;·linhn. 
.Auy c.,slo <:lenzcn t ia,. - l{a ut l1r.t~ ·,·osr> . - C'.tl1n .. 
lJOlina .-Ro~Z, ·i~HtlS Linl. r. . - l ' trLl,ciro Jv. ;i ·t~t~· . 
- i 1li)(WI! n vtctfu, , - J!r.l'erlút d~ Si .-GilUi;~o 
],.,;-,:t->.- ilhJ.rcos dr: A,-,.,«j tJ .-Pel;·., Fer>'d1·tt. 
- J. A. i\'eica. - ~ · i-.;ci,·:Js • ..a. Eugcni o '1-:,,IJ~·iHho . 
- l't!rcirtc tlf) I .f1Ya . - A{ffut.soCosla .-TciJ;eiro. 
,Je ,)',; .- G. Cinlra.-F . SodJ·d . - Oon te!io d<c. 
i'ims~·ca. - I le1'cu.lan.') lJancle! r·a ,-C,.J,~rt fno tl~ 
s;,,:,cil"l'-. -J. M •l'Ci l·a A.tces .- c !Sl!'O Re· 
bdlo . - ]{~ ; · ni-.'>!·.'!fi ldo de Jl-fo ,·acs.- Pc .-ci>'l t 
dos Santo.; .-D~ocfcciano de Sot{;(t .-L Hca< 
de }Ju r; ·o .· , 

Jurzirn·.-M vc.ç 1(t; T:dto.- J . A , Nt:ir-a. 
I r·inr;u .l/ 11;/,ado. - -'·,; F<cir~ .-l'o.11la Or.~ima.
r ,ie .• ·. - A, ,u,uslo de \'-<.•m<~c,!ltos , - A7't!tur 
f'úr-oto .- '/ ,(L;;J.OII h Í Cl' G•,dnf;·ctlo . - A'YifJt!lo 
1'-lcto. - Jfe;·,tt{i(t de 8<i .- ,lnhHI' 1'orrcs . 
Al~'tc,,r Ut, iMt:r. l ' r"'Z{~.': ,- l'(rrlua 1~\~:car.t :. - lto
rlolpfw /J. /JJ 'I!IL -L:·~ncl l'r /l,o. - IJ.,rn I' G~rlo!J , 
-Lojl,~sd t: ÜL~ ,t·o .- [)(.,;Clfiôr~nd tlu Sm,.;n .
L uí;; .ldolt1ho. - llal i.<tJ.r io r/e .'lou;u, - Jl /( ,·cdo 
/Cllls . -C(cscmi.ru ria. ~~~>cJ"' .- Ce/:nrio de J!'J·ci ... 
t,as . - C"pm·linfJ d e :Si'J·'a.: .-a .- J.1orcfls tle 
,1 mujo . - Pm·cir'' rl:; Lyr,•. - Ilel·culan fl 
JJaatJcim. - Joiio <ir} Si~ucit·a . - Coelho 
Cínt1·a . 

o §a• . I"a·eside nt') - Nii.o havcwlo 
naria. mais a tra tar , design? pa.ra sc:;nnd tl· 
fcirn 23 do corrente tt8e;;uintc ordem do dia; 

Votação <lo }lt'ojecto n. 180 A, de 1899, com
p~.r·l!c I!' so t,re as cmcnthls on:et'cci,Jos Til\ 
2 · rJiscu~SiTo do p r·oj ecto n. 160, deste anno, 
que :dtel':t vm·ins d isposi<;õe:; d:~ tarH;t d ;ts 
a.i ~a.tHlq;:ts o mes.'\s tlc ron,bs, mandaria. ex
ecutn.t· pdo rlccreto n. 2.743, lle 17 dc uc
r.embro de 11!97, e :;ob:·e outras ;tpt·esentarlas 
ao orçament'l d >t receita geral e pela Mesa da. 
C:1m am envlada.s á Comrnissão ile Ta.rifas 
( :?." cl iscus~ão) ; 

Cont!nuaçi:i.o da 3' discussão do proj(~cto 
n. I i7 H, d 13 l S'ID, e>tal:elecenuo o p!•ocesso 
do arrec(ldnçüo do impos to de consu mo ; 

Continuaçiio da rliscus;ão un \c[l do parecer 
n. 55, de 181:18, r eformando algu mas disposi-

Dos 15: 000:), vobt<los pat·n exa.mes gr:rc.~s çiJes do Regimento rnterno da cama:ra dos 
do prepam tol'ios e madureza dcst aq nem-se Depu ta.r1os,sob im1icaçãoclo Sr. Augusto Mon
Z:-100$, po.t'a. gratífica.ção ao di t·ector, I : 800~, tcnegro e outros; 
ao ' ' ÍCG·tl irector, l : 2GO~, uo escrivão e n.o 2• d iscu~s:"io cio p t•Cijecto n . I SZ, de 1899, 

· s,:cretar io, 600$ a um i nspecto~. sel'Yindo de a utorizo.udo 0 Go~·erno a a.pplicar a obras no 
~n~a.n t\cnsc, _t udo na. conformtd;tde da pro- salão do oxpediente da All'andega. da. Capital 
lo. ta. ' 'o Governo. Federal o. quantia de 30:000$, o. que se r e

S:t.la da.s sessõ0s, 21 de outubro rTc ISO'J . - . fe ro o. sub-consig-nação- Conservação dos 
X<t vie>· t.la Silvei>· a. i.HmDzens-tl~ mcsnm a lfalldega. , do n. 32, do 

a r t . 53 da. lei n . 560, de 31 de dez()mbl'o de 
Aecresccntc-se on tle conviet·-P,~ra. occor- 1898 ; 

rer :<s despezas com o serviço de expediente Discussão unic.'l. do proj~ct0 n . 27 B, d e 
do comman•lo ~;uperior ela g unr<la nacional tla, 181J9, com pareceres · sobN emendas o[ere-
Capi t~\l Fc.lcr:1 ~ 6:000$000. ci'.h\S na 2' cliscu&:ão d o proj~cto n . 27, deste 

1 1 , anno, que at1torízao Governo a r~integrar no 
S.'\ h~ ( as !1\'SO'Õos, 2lt c ou.ubro de 1899. - sel'I'Í'·o a.ctivo da arma.Un , com a pa tente ue i{ç,.e,.tia. tl,; /)â .. ~ 

vice-a hnir., nte, sem prejuizo tl.o t•espectivo 
quadro, o vice-almirante rerormado Ar-thur 

Ao art . 2', n. 6, a~cl'escente-sa : e para. Jaeeg uay ; 
pagar ?.O Dr . C~t odido 13arat<~ ftib·;iro o premio 3" d iscuss~o do pt·ojecto n . 7i B, de IS99, 
o. (j l\~ tem •.lircito por Um<\ obro. do s U11 lo.vm rcdacç:ft.o, para 3' discussão, (lo substitutivo 
o respectiva. im pressi(o, c uj: ~ importancia foi oJiereci•lo na 2" discusão r1o projecto n. 77, 
j i• ar·bi tl'ada. pelo Govorno. dco;te nnno,cre tt.ndo no Di>tr icto l~e<lera l mo.is 

Sal•'· rins ses>Üe3, 21 rle outul•ro ele J SD~.- .Ious olli~ ios de tab;,lliiies de uotay, com a de
l >ú lhui; ·o ] mõiM·.-D,eoto;tio d~ J[ugal!ttles.- nominacão de () • e 10' : 
.1\uftHsto 0 /e.,wa tin o. - Hm~ili·1 da Lu• .- I Continuação da 2~ discus~ão <lo project o 
.1\.J[(Irei<·a da Sit1Yt..- .1ff'm$O Costa.-L~oil c io In. 82, de 18\IG, r eorganizam!:> o Poder Judi
Corr.:a . - A lca1'0 lJJtdho .- "1dalúertv U11ima- ciario do Distt•icto Fe:!ero.l, e dan do outras 
ril~s .- Jl'!laquias GonçaZçcs . - 11 . FNmco provirlcncias: . . 

Cama r" V . V I vS 



c!mara aos DepLiaO os - lm"esso em 25/0012015 15:54 ·Página 25 ae 30 

~;'ôó'il;;..;.;(,~~~ 

538 ANNAES JJA CAMA!:..\. 

Di~cmsuo 1míc~ do pn.j~1cto n. 170 A, ua f0rro de IJito l:~o <)o um meti-o, que ptl.l·lin..!o de 
J fl[,~J. com parecer · soiJrc o:ucn<la o iTHrecida. Sant:J.rém, no Pa•·á, vá. a Cuya!Já, co:n urn 
n~ ~· dhcussilo do projccto n. 17'), deste rama l p;1ra a fr<•nleiru. boliviana, o 1!il. outras 
anno, quo líxa. os vencimentos de alguns íunc- providencias · · 
cionarios d:t Directoria Geral do SnuJe Pu- 3 · di.<cn,~ilo <lo proj;::cto n. 157 R, de HM), 
hlicn. c cr ca. alguns lo.~at·es na me:;rna rcpar- d:> Senado, 1'<l1ftõlaodo as promoçües ao posto 
tiçiiu; 1lc alferes •lo e verei to ; 

Di~c:u~s:io nnica elo projccto n. 1.10 A, de !Jí.<cns~íio uníca do projecto n.!G2, do lSüO, 
lfi\ 1~. c0m pm·•!cm· sobre ~.s cm•mdas o:rm·cci- co:JC<~• lelido á viuvn !lo jurisconsulto e ex
tras na ~·· rlbcms;'lo do pr ••jt·<:õ.O n. no. •'cstll Senador Joo.quim Fclicío dos Sa.ntrs a pousão 
o.nno>, aul.<.riza~tdo o l'o<l•·l' Exccu Livo a abrir men.'<l l dtJ 500$000; 
ao Mi nlsterio ela GuerJ~t o c!·ed ito oxtJ-aor - Uhcus::ão unica do prl1jecto n .209, de IS99, 
dinari., <1:•. ~;omm:\ neccssaria p.:ra. ]'l;<gat· ao autoriz;lu<.iu o Poder Execu tivo a comput;u· 
c:Lpi tiio de fra.gaL11 Alfl'edo Augu~to de Lima todo o tempo de serviço pl'cstado pelo en;;c· 
Bt~rros, c;~pítào-tcnent~ Juií.<J Maximililwo nllciro Augusto '1'0ixeíra Coimbra em dívol'· 
AI;;ermon Si<lney SchieJil e.J', m;tjot· Alcxnndrc ~as commissúes •los Ministorios tl:t Iml11stria e 
Carlos Bar·• e to e 1' te1;entc <la ar mn.cl<1 Thc-' Fazen<lé~ para o cffeilo tla fixa•:·ão dos venci 
mistoclcs No;;udm Sr•vio, os v.;ncimonto~ mantos de inilctivi•laile do meSIDO engengciro 
inte:.;r<le:> que olr:ixaram tlc rrce'!;c r no periorlo apns~nta•lo por decreto de 12 de ti•vt~reiro tlc 
<:t;mpl'<•heudi•l•, c:u lr t: :.\ d:d:~ •I c su ... ~ !lerni~slí<:s !i{J;), no car;.:u d~ inspcc tor du 1' disil'ido 
de prolc~:;,n;.< du Co\Iegiu ~lillt.u· c a uu sua~ tlt.:s por·t(<S rn<t riLiulo~ ; ' 
rciuü:;!l':u;;·,t·~ ; 2~' t!i~c:o ss:io d. , pr·rtje,~L~J u. 1~1:!, llO JS~J~J, 

C•Jlltínu;uJioth J.t~cu :;sii.u llltic:• do !>l'••.iccto antorizaudo o l'oucr l~xc:culivo u. rm·ct·tcL' 
11 :!01. tl •J l~~I:J, ('.Olll p;u·e~cl' ,;o!Jrc euwwlas par<• o ser viço acth··J ti" arm:ul<t o capit.fLú
olf•<l'<ldt!a~ "m :O• o.l i:;cu,;:;ii.o •\•) p:·ojecto 1!. ~05, tcneut<; rdbl'lll<ltlo J oão Augu:to DeljJUÍlll 
de 1!:93, que ant<~riz" o Governo a manõat· Pereira ; 
pagar aos lJl's . Francisco Antunes !\l~ciel c Dis~us..<:áo un ir~'\ do projccto n. 188, du 
"\rthur Antun.,~ Maciel a quantia tle385:500:), 1809, :Lutoriz.a.Hdo o Poder El.:ecutiYO a con
importancia. do gado vaccum e cavallal' for- ceder <to l'' omcial add ido da Secretaria d tt 
nccido ás fur<;a.s le)?acs dmantc o periodo rc- lnclustl'ia, Via<;ão e O~ras Publicas Antonio 
volucionario de 18:!3 a. 1895 ; J!anoel Xavier Bittencomt, um anno de li· 

Nova discussão do projeeto n. lü3 G, !lc cença, com ordenado, para tratar de sua 
1899, em vlrtutte do a r t. 133 do Regimento saucle oade lha convier: 
i nterno e rolativo ú. cmcud>1 approvad•~ na Di~cussão u nica do prÓjecto n. 96, de 189~, 
3" discussão d o proje~to n. 103, d .-ste anoo, autorizando o Poder Executivo a conceder 
autorizando o Poder Executivo a abrir• ao ao bacharel Benjamin Aranha. de Moura, 
Mínisterio da Justiça o Negocios Interiores o ]0 es~ripturUl'io da. Delegacia Fiscal do Thc
credito ueccsso.rio par.v' p:Lgamento ao lente souru Fec.leral, no C:stado do !V!a.r.mhã.o, u:n 
cathedratlco d::1 Fa<:utda<le de Mm1icina rto anno de licença, com ortbnado, pa.ra trtLtar 
Hio de Ja.ooiro Dr. I-lilario Soar<Js de GOU'iêa de su:t s3.ude: 
dos ordenados que il1e são devi •~o> dui'antc o 1• discussão do projeclo n. 205, de 18~i0, 
tempo em Que este~·e priva<lu do exercício da a.utorizando o Feder Executivo a conta.t· ao 
su•JS funccões, por acto d o Governo, post~rior- tcnenio Manoel Joaquim Machado, para todos 
mente ;\utmlht·:!o ; os errei tos, o tempo que lhe tenh:\ sido de~· 

3" uiscussüo do projecto n. 155, de IS9'J, contauo em vit·tude d:t co-participação com <~ 
autori~ando o Poder Ex~cutiYo a dispensar l'cvolta de 6 de setembro (com o voto em 
os direitos de importaçü.o de 450 toneladas de separado), 
materio.l metallico da empreza Par,tl.y/;a 
'Wetler Cornpany, cestina,lo ao abastecimento 
de agua da ciolade da Parahyha ; 

Nova discussão do projecto n. 103 H, de 
· t899, autol'izando o Poder E>;ecut!vo n ab:ir 

Vem ames;~ a seguinte 

DECLA.~AÇÃO 

r es o <.'re<l it::> cxtraordin_t•rio de ,4:~0\1.~ , a~ D?_cl~ro ~ue est1~c. lion~;:!n pl·esen,te c qu: 
ao Minister lo da J us tiça c ~egocios lnt:lrio· 

1 

. • 

camlHo ,10 "2.7, p;1ra prenno ao l.men:u-.:1 J•J:>e vot~l conti,\ a emenJa u. ~.:>, rc1.1tn a, u. !v 
,\U#n~tu IH.l'ret r> de Mello Roch:., de ac..:urdo teria~. 
com o <:rt . 248 do decreto n. l .l 5:J, o.le 3 <lc 1/ Sala ll:<S se;sõos, 2 1 de cut ulH'O do 18\.10.-
t!l!zombro de 18~2 ; Ficeiros . 

2• tliiCUssiio <lo pr?juclo n .. 2.10, de 1809, i Levanta-se a sessão ás 4. horas da tarde. 
concedendo a Ale:xa.nurc d' A tn c Raul de l 
Samplio Vianna. privilegio por GO n-onos para 
a construcçõo, uso e goso de uma estr;td<\ de 
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Presicle.ncia dr;s Srs. Urbano Santos (to Vice
Pres~dente), Angelo Neto ('1° 'lecretario) e 
Carlos de Novaes (1' Secreta1·io) 

Ao meio-dia proceda-se á chamada, á qual 
respondem os Srs. Urbano Santos, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Heredia de Sá, An
gelo Neto, Eugenio Tourinho, Pedro Cher· 
mont, Augusto Montenegro, Serzedello Cor
rê:!, Luiz Domingues, Anizio de Abreu, Hrm
nque Valladares, Pedro Borges, Helvecio 
i\l~nte, Ta vares de Lyra, Elny de Souza, 
Trmdade , Ermirio Coutinho, Teixeirn, 1!e Sá, 
AITonso Costn,, Herculano Bandeira Mala
quias Gonçalves, Martins Junior, Cornelin da 
Fonseca, Jnvencio de Aguhtr, A1·thurPeixoto, 
Arroxellas Gal vão, Seabra, Francisco Sodré, 
Manoel Cc<ebno, Amphilophio, João Dantas 
Filho, Pinheiro Jurtior·, Irinen Machatlo, T!-. 
motheo da Cosb, Alvos de Bt•ito, Silva Cas
tro, Deoclecia no ele Souza, B:lrros Franco 
Junior, Almeida Gomes, João Luiz Cnrvalho 
Mourão, Jose Bonifacio, Gonç::JJ ~cs Ramos 
Jacob da Paixão. Henrique Vaz, Francisc~ 
V.eiga, 1\lfredo Pinto, Alvaro Rote!IJO, L<~onel 
FJ!IJO, Ror!olpho Abt·eu, Cupertino rle Si' 
queira, Theoton io cte Magalhães, Eduardo 
Pimentel, Olegado Maciel, Rodolpho Paixiio, 
Padua Rezenne, Moreira Alves, Galeão Car
Véêlhal, Luiz Flacquer, Casemiro c!n, Rocha, 
Bueno de Andt·ada, Elias Fausto , Cesario ele 
Frc,itas, Francisco Glícerio, Ht>.rmei1eg·i1tlo de 
~~oraes, Alves ele Castro, Luiz Adolpho, X:l
VIer do Valle, Alencar Guimarães, Braz i! i o 
da Luz, Lauro Müller, Paula Ramos, Fran
cisco. Tolentino, Pedro Ferreira, Març~l Es
cobar, Dil'go Fortuna, Vcspasiano de Albu· 
querque, Cassiano Jo Nascimento e Azevedo 
Sodré. 

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

pa• la· os Srs. Vaz de Mello, Silv::t Mariz, Síl
verio Nery, Carlos Marcellino, Tlleotonio de 
Bl'ito, Ma.tta Bacellt~r, Rodrigues Formmdes, 
Eduardo de Bot'rêJo, E lias Martins, Torres 
Portugal, Marinho de AndradB, Ft·ancisco 
Gurgel, José Pet'Bgrino, Appolonio Zenaydes, 
Coelho Cmtra, Pedro Pernam buco, 11.1oreira 
Alves, Rocha Cavalr.ante, Euclides Malta, 
Araujo Gó o& , Olympio CcLmpos, RodriguBs 
JJori<~ , Nciva, .Tayrn'l Villa~ Boas, AristiÜü.S 
de lJUciroz, Ver·gno de Alll'en, Pa rn nhos 
Mouteucg1'0, Jerouymo l'l'!unteiro, TOl'Cl ii<tto 
l\Ioreira, Pel'eira J os Santos , Fonsecct Pur
klla, El'ico Coollw, Ernesto B1•n ziiio , Julio 
elos Santos, IJernardes Dias , Urhil.no ilfar
conrles, Paulino de Souza, Junior, Cumpolina, 
Calogcras, Monteir o de Barros, llt1efou8o 
Alvim, Qctaviano de Brito, Ferreira Pires, 

Antonio Zacharias, Telles de Menezes, Matta 
Machado, Nogueirl1.Junior, Manoel Fulgencio, 
Lindolpho Caetano, Lamartine, Alvares Ru
biií.o, Domihgues de Castro, Dino Bueno, 
O li v eira Braga, Gustavo Godoy, Alfredo Ellis, 
p,,ulino Carlos, Cincinato Braga, Arthur Die
dericksen, Rodolpho Miranda, Leopoldo Jar
dim, Mello Rego, Plínio Casado, Apparício 
J\1ariense, Aureliano Barbosa, Pinto da Rocha 
e Py Crespo. 

E sem causa cs Srs. Albuquerque Serejo, 
Guedelha Mourão, Gemitiiailo Brazil, Felis
bello Freire, Edna1·do Ramos, Raul B:~.rroso, 
Antero Botelho, Costa Junior, Possiuonio da 
Cunha e Campos Cartier. 

E' lida e posta em discussão a acta. 

O §r. ARU)Jhilophio-Sr. Presi
tlent~ . uso da palavr<.L simplesmente para de 
clarar que, por motivo de molestin. que me 
obrigou a guarrlar o leito, não pude comp<t
recnr h sessão ue sabbado ultimo, e pot· esse 
motivo tambem .não me foi possível tomar 
parte na discussào elo projecto da reorgani~ 
zaç~o j udiciaria do Districto Federal. 

Corre-me, ent1·etanto, Sr. Presidente, o 
dever imperioso de fallar sobre esse assum,
pto, porque de todos os membros ela. commis
são encarregada de elaborar esse projecto fui 
eu o unico que o assígnou, decltwanclo-se di 
vergente com o trabalho da commissão, e 
como essa di vergencia é radical, porque affect::t 
o systema do projecto nas suas !in has geeaes, · 
eu venho pedir a V. Ex. a fineza de me ins
crever para que eu possa usnr ela palavra e 
f11Uar a respeito desse assumpto, depois dos 
collegas que já se acham ínscriptos pura o 
mesmo fim. 

0 SR. PRESIDENTE-O nobre Deputado será. 
attendído. · 

Em seguida é approvada a acta da sessão 
antecedente .. 

-
p ,,ssa-se ao exp3diente. 

O f2j~·. 1° ®ect•etario procede á lci
turc\ do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. Deputallo Coelho Cintra, communi

cnnrb, q ne pol' meti v o de mole:; lia., retir;~·Se 
tlc~üt Capitcd, deixilnuo por este facto de 
compu.t•,:cer ás sessões. -Inteitada. 

Do Sr. Deputado Arthue Pinto da ltoclla, 
comrnunicando que, em virtude de grav..l 
enfermidade em pesso<.t de sua família, deixct 
de comparecer do ltoje em deante ás sessões.
Inteirada. 
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MO AXN.\ES DA CAMARA 

I>o Mind<'f·io •la Cucrr:,., tk :?O do Disl r !t· IAl J.'P.•!eral nc,~h:t •I c !'azc·r ttmr. rcda· 
ccrrcu f.e, envi:o_ndo os r•<~P-·is em oue o """:•i<> fK!I:l Jhlt:t tle J>arccer tk~ Com toj,,fto •I e 
m:tj <>r gmdu:Hlu elo r·orpo Je ou ;(etÚtu! t~ :-i:u ·iuha. e Guerra a um prnjecto v indo du 
Ola"'o Ottoni B::.rr.•to VmtiO,l, J•Cdu l"Cp·•l'll.Çac Sena·.lo com cmcu(las. rcdativo á reo t•gani
tlo prej11izo qnc alle;,<n. ter s .-,ff!·itlo cu:n a gra· ,;ar_;fu.> do qu~t(h'o tle olticiacs com~atcntcs àa 
duaçiio ccnfcl'i•la porr.l~creto dll 16 •le 1lezem- Armatln. 
!Jro do anno pn.s~ado, ao r.apitiío, !Joj.~ n njor·l Este projecto tem parecer da Commi~slio, 
etr.:.ctivo.Augusto Ximeno Villcl·oy .- A' Com- em 2' rliscu;:são teve emendas e !'oi nov:t
m:ssão de Marinl!a c Guerra . m~ntc enviado ti. Gommissão, sem que hou· 

vc~sc pl.'Ot<:sto ou rechm<~,Çiio nesse scntillo. 
O 'Sr. I-Ie~edin de§i~- ( · ) Sr. l're- Como presiden te da. Gornmh~íio , fiz a dist r i-

shle.nte, ~ou fot·ça.do _ :t vir ú. .tTibun.a para bu!~:iio, como me compct :,1, c d istribui ao 
pc•h1· a v. Ex. I'J UC lr. t<.:l'<ccla J t!ll t{! u. Co:n- mesmo membro c!a. Comntis:;ão que 1.inha sino 
m ís, fio . de M:: t>inlt :J. ll Gncrra no s·mt!do ele rdator 1to parecer auter tor, m.ts nlio tenho 
fazer c~rn que. c lla ar•r<:~;P. o SC•l r a]'tõceJ' 1 me:os •1c c•brig r.l' e<:;c on qua lquer' Sr . Depu
quant o a0 1,r,, v c to;. qne. t>ót.:L v~. c·:1 ~ eba ~c ,ts,!o :t ~.pre~en tal'. eJH chltermmado 1n·azr>, o 
n~st~ CamoJ"J, r•;la,: vo a ref)r i)':l lli>~ ~"u c1o se11 parecer . 
qu:tdro d· ' olilcm·•.-; r"mhat"nt.:·< r.:L .\ l'IT;~t13. 

D;,s ·.j anrto que a. G un.:-:-:~ n::,-•1'::, e•\e :•·mo O ~r... li:·;rm;:,t.\ DE SA' Fi!. ju:iliç:t a 
mesmo ~·: l•re tüo im P''rtan f,, Uo$ 11\llf'L· '• anl;•s I V. Ex., t·cconilcccndv-lhe a tnclltOl' bo~1 ve>n
de vir f\ tr·;l,unn. d t.·ig !- UH! ~o d i~t~o JSl'Gsi- t~tde. . . 
den te da Cumm i~s:, .. , o :'r. Dcp uta•lo '\:dia- l t•,_l.ci'l·mc ao Sr. Depu ta•lo :\ugnsto Clc-
•lares, e ma.111la. a .iu~tiç-:: qnr· ca t lcd~re q ue mcnttno . 
encontrei .~ a. p::rle Je::; . Ex . a mel h o!· voa
t:tde, prom(!lt~núo-me cm·id;tr tn~os os e~
forços par<' que a C(lmmb~üo se p:·ottuncias~e 
com br evidade so !n o tal :.s:;unl!,t O. 

Mas, o mesmo não aco nte>ce a oub•o hon
rado membro d3. CcnHnis:;ão, ::~. cujo5 cuidarlos 
está <:ntregu~ esse }ll.'Oj€cto. 

O S R . lfE:x~H·~t'E V.\l .I. A T•.\HK-~ - Cabc·mo 
diz•:r que a Commis,;ão de Marinh:~. e Guerra 
não ~;:ó: l~ te;· a. rcspon.~<tbillllade LkSS<~. (l e 
moro. 

O ~1· , Bueno do i~udt·o.da
Sr. Pres idente, occupo a Lribuna para com· 
lllUUic~r it Cam(ll'a, c1a par-te 'lo Sr. Oliveir<\ 
Braga, qt1c S. Ex . nâ·) t om comp:tr eciuo aos 
nosso~ trabalho> pot· moti vo de moles tia. 

E, como enten•lo qu~ cs papeis re f'erente~ 
a qualquer assumpto, seja qua l fô r a sua. na
tureza, n~ ~ão propt•ier!ade deõte ou da.
quelle Deputado e sim cln. Cnmnr;t , por 
isso ningnem tcm ,o dirdto d e retel-os por 
temp > indet erminat1o, mórmente tr~.tando-se O Sr. Presidente -A Mesa firo. 
de materia de tamanha im port;\ncia, venho inteirada . 
á t r iuunl re~Iam"r no senti1lo rle cçoosegu!r 
que a Camara poss:t brcvament ; vota1>, a p
prov ,lndo ou não, o proj ~?cto du. reoL·g-anka· 
ção do r1uadra da. ma t inha l:r<~zile i ra. 
· Essse proj ecto ~ de n.lta. imrorla.ncia, por 

qunnto quem conhece a lei com~ulsnri::~. sabe 
que, si o projecto e;n questão u1ío IÔl' appro· 
vado brevement e, temos ,Je ·ver u. Jna.r inha 
brazileira perder officiaes dos tn;tis distinctos, 
attingidcs pela compu[;;or i;\ , 

O St•. Cassi:J.no <lO ~asci
t.~H~ Rl to- Sr. Pres.i cJ,mte , h a dous m, zes, 
quanrl•) ti ve necü:>sitlaM de retirar-me pol' 
1110li \"O de san•lc em pesw~ de mínlm família, 
perli a V. Ex. que >e d ignil.~oe dar·-me substi· 
tuto na Co!llmis;ão de Orçamento. 

Regr·e:santlo tinha a i.Jéa, como tenho. o 
o faço n este momento, de pedir a. 'i. Ex . 
qne consul~asse a C:tml1.ra no sentido de con
cct.ler-me exoneração do <'argo de membro da 
Commissão u::: Orçamento. 

Ora, não sepo<lendoorgan isr.r uma mar i
nha de um dia para. o ou tr<J, me parece que 
de,·emos providcnc:ar de fórma. que esses 
offi c:~acs ameaçados pel:\ compnlso; ia pos;am o §; ~·. p 1•esidcnte- Opportuna
conhoual' nas tll eira.:; da marinha brazilcira, mente será. attendido o no ore Deputallo . 
prest entlo r elevantes s~rvíçcs á patria. 

, . Ft~zondo este pedido á Commi ~.;iio rlc M:~
l'lil h1. .e . Gucrr:1 , ostou Cúl't•) q nc ~ llu nlo ORDE\I DO DL\. 
de1Xa1·a ae attumler--me. 

!::' :liWUJwiu<hl n :r d iscus~ão do proj.:uto 
~_. Sr. 'l:!en~·=(rue v a. ~hul:u.•cs n. 177 B. de 1890, e ' ta. IJclecenJo o procao::-o 

-Sr. P!'esidente, 0 oohrc J)cputll•to pelo de a r recadação \lo impus t o _!}c cons uruo. 

(" ) Esle. discur~fJ n5o foJi rc.:~·i$..LO velo or:Jdl)r . 
O Sr. Pres ide:u.te- T<Jm a. pa ia.

vra o St' . Galelio Ca.rv<).Jhal. · 
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------------· 
y,~(\_Jn :'•. ~;f, ,t.:a., ~~ :"ÍJ > lid :1~ .. n p•JÍ:ld:•:.; f! ~~· 1 vi:•.· 

,Ja.s :1. 1''·:-ipr'•.il iva. f:t\I O IH i .... ~ãn . :\.s ~~;:niul_l'~ 

Ao art. 3'', § i " : 

On•lc sa dix --fumo •le.-lh do, ctc. - 40 réis, 
diga-so: -30 roi~ . 

Sala das ~e>s•i:;;;, 2~ dn out.llbl'íl de H\!10 .
l·~;·,, ;~cis(~ : , Vci!l•t .-·A !J'~·· ~ · fo J•into. 

Ao at;t. •11
) , p:1,r :lgt~•tp1lr1 unico : 

Tk'pois •las t•n.la.vr""- :v•s fa.IJI•ir:;tntcc;- stlp· 
pri1n:~ m-sc o [•a lavras:-ml v i u:~:;r. •. 

Ao :1.1't. lO : 
l';upprim:t.-~c o J i~ po';to na. lci tra. :J, e Sltl l· 

stitu:l-Sn o pU . .l;.(raph•.> nnico pelo S•1g"tlilltf'l : 
P:•rag l'·•l'ho ttnieo. N:i.o ~"l~'to c.-m~i<lomdas 

fabricas, ptu:t v:; ell't!itos desta ld, :t i! c~sns 
p;u·ticul<J.res, cu.io~ rnora•.lot·cs, lllCHihJ'o;; <lc 
11ma. mesnu~ fa.mil i:t, se <luuiqumu a ;1l;.ruma 
d:ts iudustr·ias de qne trata. r:st:t le i ·lcvent! <>, 
tmlret:\llto. o re~pc1' t i vo p ro<! neto, qu:lu<.\0 
cxpo8to il ven-Ja, png:w o impost<.l a que esU\ 
su.i<, ito. 

Ao n.rt. IS : 
Depo;s dv. pa!avr;t - importadores, acc:·c· 

scentc-~e:- uegoei<mtcs nm ;;r·o~so . 

Ao ar t. ~3: 
Supprim:>.m-sc as pahvras - inclmiHl a.:; 

llNJUCn••S olHei nas . 
Ao a.rt. :!3 : 
Snp[>rim.t·S~ o ult.irnn pcl'in:lo •lo n.rt ig-o . 

Ao :1.r t . ;::l, § 2" : 
SulJsti tu:lt:l·se :·ts pu.hwra~ - d~~t.e r<>gnla.

mcnto nas ~c~ui u tes, ]JOt' csL:ts- flesta Joi e 
~ú entt·cgat•á o mesmo pro:l<lcto ,) .,pois <1:1 
pago o ;;cl::• devio\o, sem prnjui:,:•J •h multa 
u. que houver do.do causa ;1 iurracçãu . 

Ao apt. 3) : 
Snpprimnm-se as palavras - ou mesmo da 

nou te c soguiot~ . 

Sa la das s~ssõ3~, 2:~ :!e ou tubro <le 1809.
Fr,mcig~o Vcigct .-.4lfr.;à.Q Pinlo. - L:l i11D zt

nie1· Godo{redo .-Bodolpho P~ix<7o.-J wJ Do· 
ni(acio . 

541 

.\•) :O.l'l. :;() : 

~ ,, J , ;.; I íf.u :l.· ~ '~ f\ :.. r· ti,!.;•) ~~nu 11ni ~'l p~u·n gpJ. .. 
1·11 .. , [:t· lu ::c~~u i nt(·; -o a u to :-i•:J'Ú la. VI'tJ.dn f.HII' 
<(ltal:pt<;t••,.,,P,'<)).(!J.tltl :•nC;J.l'i'Cg:ulo <.I :a. fi scal i~:~· 
r;ilo olu~ itnpo:;to:; 1ic r.onsnmo (\ o.ssignaú.o pot• 
tlua.~ teste:nnnlw.s, p;:ss .. ndo :t un ico o !::i 2". 

Ao a.t t, 35: 
Supprimam-se !\S p•tla.\Tn.s:-si hou vc:r. 

.Sal~ das scs~•iC3 , 2:3. <1c autubro dG 11:\0'J.-
J .. , ·and_;c-~ 1lei!J'I. . 

Ar) art. ,16 o S(~ IL p;11'agrn.pho : 
Suldii.ua. sll 1•<·-l<> s•'i!•Üttlc : 
At•t. To:l"s O!! p:··O<ludo;; <la itrdnstri;), n:t· 

eionalq11c f.n•••:u irnp·•r·t:ul;;,< l" ll ':t paiz-·s c3-
tr;tn~'·i l'CS ~ao isento~ •lo i mpn~to do con~mno. 
o qu:tl :; r;ri~ l'C.-1.ituio1o ao fabr·ic;wt•! Clll <·~· 
t ;unJ•iltr:ts, rla;; ~spccie~ r<'.l;tl i.vas ao~ pr·o· 
!.lu.: tos impOl'ia·!os . 

A<>S o.r-:s. :~ 1 a 1:), itlcln:;ivc: 
So'.<:·o rccul'.sos- Su!Jsti tu•tm·scl llil lo se· 

~uinle. : 
Art . 0 :; rccUl'90S scrão-or~lina:·ln c de 

revista. 
· 1-0 ord:na.r io caber:i de toll3.S as dccis:!·:s 
rlc prir:::J1i:·~\ instancia o s~ril it;tcl'posto : 

a) na C:tpit:J.l Foiiera.l o Esi.ado do !Uo de 
Ja':leir,) J;ara o rlire(Otol' d:l Rccoborloria. d:t 
me.:;ma Capital Fetleral ; 

'') no.s demais Estados pa.ra, o deleg(\•lo 
tis~ a L 
li-O~•lc revista c.:tberá lias deci'õ~s profe·· 

rhlas em scgund:t instanr.la ;:obra infraç<íes 
;\ que c.-;te-jo.m. impostas mult:~.s su pr.riore;; a 
con to •h róis o scni. in ter pocito pt~ra o Minis· 
trn ti:\ Fa1.cr.•.l.a. 

§ I. " Ilc qu:tlqm,r chcisi't.o pr.1feri•h 11m 
primuir:~ instanci:t, como d ;IS pl·o!irrit!a.-: em 
.;eJunda , svllre i ul'r-acçii1>s :J. que esto·j:1m im
pc)Stas mu ltt~s de mais de I :000$, haverá. re
cn rso e, .. ·r•í/it:io o em pre quo :~; deci;;i l!lS r orem 
f:t \'ora v eis :.í.s ptlrtes . 

§ 2.• O reeurw voluntar:o das cleci~íies pro
feridas. t;ulto em pr imeira como e:u segunda 
inslanci:J. ser>:í. interposto no p1'2ZO de 15 
tlías, a contar da. da t:\ da intima.çü.o da. deci
~ão de que ~;e recorrer c o ex·ofíicio po mesmo 
a c to da de~i5ü~. 

Sala das sess<ies, 23 <le outu'Jrv de l890.
Fm1wisco Veiga . ·, 

Ao art. 31 : Onc!e convier : 
E m vez de 5:000$, dign.-sc-3:000$000. Art . Exc,;ptu t\-m do jmposto de consumo, 
Ao § 2' dl.l mo~mo art. 3 :1 : lo t~ido de a lg•)uiío ou lã d0 preço inferior n. 
Accroscente·se:-só 8/':!Hln rest.Hnirl:t n·q11r,m 500 :éis o metro . 

de (.lit.·ei to, depois de reg-n ln.risn.r\•1 o p•tg;t-l S~tl:t d:ls $ess<i t\.~, :?3 <l o ou tnht'O ol c ' J>;Pfi.-
mento rlevit!o. . r'!lJlllrt ino •I,! Sí,pteh·n. 
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Ao art. 3•: 

Accrescente-se:-Bengalas : 

De custo a te 5'3 ............. . 
Da custo até W$ .......... . .. . 
De custo até 50.) ............. . 
De cüsto acima de 50$ .••....• 

200 réis 
500 » 

ISOOO » 
2:~000- » 

S da das >:eSSÕGS, 23 de outubro de 1889.
l 'aula Ramos. 

assim n[o verá sua casa com um empregado 
c1I<3ctivo extranumerario, que assim lhe vai 
dar regras no gyro interno do seu negocio. 

O orador entra em largas considerações 
~obre otttt'os artigos tio projec.to, mostrando 
erros vlsivcis nct redacção. 

(O orador rJ inte1·rompido pelo S1·. Presidente 
afim de se proce:ler á voUçr7o das matcrias en-
ceZ'Tadc~:~.) · 

. Comparecem mais os Srs. Amorim Figuei
Ao art. 23: ra, Enéas :\lar·tins, Viveiros, Cunha Martins, 
Snpprima-se o§ 2·', passando o§ !• a p:,~,.,l\L1rcos de Araujo, Thomaz 1\ccioly, José 

ragrapho uni co . A velino, lidcfonso Lima, João Lopes, Fran-
<• 1 "' - "" "' • 1 1 JO!)f) tisco Sá, Fn:dorieo Borges, Augusto Severo, 
oa a. uas sei-';:ocs , ;~,., ue ou .. u '1'0 c r "'·'.-~Coelho Li ~boa, José Mari8no, João Vieira, 

Alf'rcrlo l'ír,lo. Pereir;J. de Lyra, B(l.rbos:t Limr., João elo Si-
, queira, Castro H.ebe!lo, Milton, Tosta, Paula 

ü ~~n~. GaDc5o C:ru·vaUutl co. Guimarães, Ada!bBrto Guimarães, Leo vigildo 
mec;'li· ]>odi!lllo dc:-;euip:~s à Camar:t j>OL' lel' de FilgneiL'HS, l~odrignes Lima, To!entino dos 
tom;u· novam rJnttl a. :palavra na disclls~i'í.o do Santos, Marcolino l\Ioura, Dionysio Cerqueira, 
projcc to tlit loi do consumo, mas nCio tom 011· Galdinr; Lordo, José Mnrlinlto, Xavier da Sil
tro rcrncliio, porqtw o pro,jecto continúa .ela- vcira, O:;.car Godoy, Alciudo Guanabara, Au
boraüo com as m esmas medidas iníquas e ve- gt1sto de Vasconcellos, Sá Freire , Belisario de 
xutorias . Som~a, Nilo Peçanha., Leonel Loreti, Agos-

0 Gor crno, polo orgão do Tl!inistro da Fa· tinho Vital, Raugul Peshtna, Mayrink, La
zen da , o o 1 eL•toJ' elo pro,iecto são unnnimc.s mounim' Godofrcdo, Augusto Ciementino, 
eJ;J nLürma·,·om IJi!C ni':o ha nccessicia·' e do Arthur ·corres, Cusomiro da !tocha., Adolpho 
ncv.;,; i iiipo:;ttJ::, pet·quc tudo dop~ntle é e u rn a. Gon!o, Lucas de RHTOI>, Edmundo da Fon
bo:t :urcc:t·:o::çi:· , ; i,;;':il'.rle i •;:.;:tr, r~: 1 . renda. dcs- seca, Ovidio. Abl'ctntcs, Ct1-racciolo, Lamenlta 
app;:u·cce pdt1. J'.rtcc:do c pdo, ílcs'clh . Lins, Leoncio Corrêa, Gui!Jon, Francisco 

O Ol'<<lior COillprEúewte, p·. rta ntc•, que o Alene:s.stl'O, Victof'ioo Monteiro e Rivadavia 
nug·msnto do:; i!ilp~1s t os pl'Ovém da neces .::: i· j Córr&a. 
dado que o Gi)VeJ· no lom do r ecursos pe-1 . _ _ 
cn nirtrios o~~trc. ordin;;ri os nna Í iiZO' fr ente E' 0111nnnctadr. a votaçao d:t re({acçao final 
nos coE; nt·owi ssos c~o Tilc•:o t!ro, c1n:tndotivPr do. rJroj~cto n. l!O D, ~e 1890, orçando~. Re
cl e rec;t:Jy-!er.er m n;)r;ttmnito:,; no flm t1o ceítn Geral da Repnblrca para o exerciClO de 
pr:-,zo do contr:,eto Fi•; uli;'!l l•Jtm . 1000. 

E nt ra p• ·opri:11 JWt ttr~ no · ·~; tudo elo r.r0jccto 
e H1n:-:t1·a qua{~ s as di~po:.,jçücs fl! Le :::ão incon- (~ 2Tr !l~ . t~Gs'"'2::e a-loJlfo Corrêa (pela 
stitw:ion<~t's , c:. ntr:::; olL•s a~ conti.rlD.s nos <~l'ti - 1

1 
on/mn)-Sr . Pres iden iJl, a r c;lacçfio ela Ro

g••s fiUG autur i;~:: m o Poder Ex· :c·utivo a fix ar ce it:t estú Lem feita; h:1., porúm, um ponto que 
os v~ucimenr. ~·;; c:o:; funer:.i'.·ll<U'!O>!, as ~u : t~ l;r-eci~<l. r!e re:tiíícaçã.o, que só um membro da 
gratilicaçõcs, nt! r-ilm 'r;ii.o e~ta privatint tlol Commissi'ío ptrdeJ·it flí.zcr, attcnto ao que se 
CüUi!J'6::so, e que ::wto1iz:m1 u, tJ, bJ!Il a cst;1- passou na Commisr;üo c ao intuito da emenda, 
b .~ l ecer as iunnulas do pruc;::,so. Disserta tc:l como toi apres entada. 
longamente sol,ro o artigo do mesmo pro·. Ret1r o-mo á dispv~iÇã.o consignada na Rc
j ecr.o, que determina CJUO o eng,n·t'D.Í~tmeuto ceih po la emend:~ do Sr. Coelho Cintra., man
dos líquidos será t'eito t'e modo qne, iniciado dnntlo elevar ao dobl'O as multas cobradas m. 
em 1·:Jaçã::> a um determicwdo casco, tiqn tJ alüwQ;'g<t. 
todo o liquido nello co1llido evgarraf1llo no A Commissão nunea interpretou essa dis· 
me~::no dia. poRiçuo, como tcndoappltcaçilo <t toda e qual· 

O!Jsn•vJ. com muitos nrgumentos q no eda qu· r rY!uli.a das alfandegas, pots que, si n.ósim 
di spo;;iç,uo r,ão :púiio ser executada, ou enti'i.o fos-e, 1m veria multas que seria m olevauas ao 
Sei' á nr:cesml·io l)U8 s2' Llcstltque pn.ra earlr; fJLIG.lh'Lljil.O. · 
ca~a de negocio um lit:cnl , r;uu ::~si.c: tn. i1r• r"n-, E tanto é vcrrbde quo, combine,ndo·SO essn, 
ll, <l.I't'a Üll11f'ILto, o CJ ne é urll H.h ;lwrln, porque dispo-ir;ii,o, i":. ti-red:~ cr)\o que tem, com uma 
então serão vrecisos t dltG8 Ji:;e:.: e.'J qu;:;ncaB Olitl':< di~posiç~w, c:\; ;!·amente ve·se que a. in
furdm as ca~as de nL'gocio ue líquidos e a.lco·l tençiio do autor da emenda é a que se traduz 
olicos . Este simples raciocínio estiL prov~wtlo cotTigent!a que formulei. 
quo sGrá prefel'!vel neste caso o Governo E' necessctrio, porta,uto, redigir a emenda 
conli<tr na probidade do negociante, qu ;;~ do modo a evitar vexames c má interpret[l.ç.ão 
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do. !d e lam!,r,m i rnp<~s:>ibi l iu~Hle do ou~' up
-plic:v;ii:o nr:~l fl p<m tn . 

o Stt . r ,I!Jí: A ltOT.f • lfO-Qun~s sii.o Ml <>lltr:~S 
nm lt;~s ·~ l'<it• h ~ <HHJ',IS rn ult:;>. O que V. !·:x. 
IJI'<:I.<:·J•le ,·, :l l terar <) vnncido . 

O SI<. Slll~?. l·:nl·: r,ril (',)ftlu::.\ - Não é alterar, 
rr.a.~ <:on~i líar as du;~" uisposic;õcs atlrn tl c 
evi tar 1li spar:1.tcs e ah .. urrios, como ú dr: ohr i
gaçilo d:.t Comm i:;:<;i.io de Redacção. 

0 f: Jt. AUC:t:S'l'O :MOX'l' J;:'-1!-:GI:O-[SSD está no 
Rt>gimcnto . 

o St·t . Sr,n.z;,o;.:r.r.o C0RRÍ~A-Por t:L:s r a. .. 
zl••s, nnv;o á Me.:;a a. c:mveniiJnto amcnrln. :'t 
l'Cdai·Çii.o-<.l(:"t'l projcdo. 

V nn ;'t, ) .. Í,!F:l, Ú }!r1~., :l}'Vri:.tcJ.t n post:t. Cr lJ1 .. 

ju nct.nmf-n lt : <' ffi tl i,r:n;: 'ii" a. S<);:ui ntn cmonrlrt. 
'n. rc l:v:•;iin !lu~ ! rloprojN:l<J n , 100 B, r!c 18~~1 . 

() S t:. A<: r": c;s'l.·r, Mr;s ·:.r:;o;r·:<il.W - O noJJre 
J;eput:l.d.o P"r .\1i niL~ . pr;r_oer:a ,;: iiio i!e ~mer-
1~:'1.1'·!-\t~ :t tli1;<; CJ ~..;·.qi_o e t t:nn Hl:\1~a a \Ot;lt;aiJ elo 
Oi·ç:<mr::th <l:t l i•••:cif.:L, 1•, \·anwu n. rpre~tiio c:n 
rml <Hn q u~ V. Ex . r~ cr:i r!i u crJtnO tio! intnrprdr. 
,!:J H.!':.": i mcn to l!lH! 6. o a IJ Ut~rn pertence a 
al,t,ri htúçâo .!c clmt<"tf..;tr (JU ni<O os arti~o:> ar.l
ri l t i vn!': approvad"s pr.l:• Cama.r·a:. (iUOL' n~ 
sr:.zu nrl:! , IJ 'J fl l' na t c: t·e::n·a d~s:u~sa.o . . 

Por occ:;siii.o d:• :1p;r~·nvaçiio . Sr• . P!'Q.SJdr:nt_!l, 
é que o n .. itr e !.J!lllltt ~<l'l p"r Matto 0t·ossn 1}"0 
p(r!C abso!ut<11nen te levantar- essa qur:st:tO, 
(:1 poirtdo.;. ) 

!Ia rl u:\s rli~p~siçii~~ 1:o rcgimcn to :1. rc;;p·, ito 
<l:\ 1]1H' .<t,iio l'll:'<:i!,a,, [ .~. p<: l ~ noh~l! D.'l:llt.ar:n 
p~r ~-íat.f.~ (;ro::•,, . t .ttlll. " "· " "P'Y:I<;'"' •·•> 
a1·L J:~u dt1 Rog i men to , :~e~o nrl:t lm.r• r.o. tp ~r! 

•iil.: 

«Si ns emnnrJns :virq1t:1d rts r:m :1' ,Ji>cu•s:ío fl~r:··eit:\ ncrnl): r.outi\·e rcm ma.r.r~ t· ia nr;~·a pa R~i\r.io P 'l' TlliiÍ' 

() :u•t. 5", 11. li, Jcf..Lr:l.S XVf: - rc<l i,i:l·S<l orna di'.CIIS.•ii:O 11:1. Sl!:~uint.C! Sf:~,;', , , <:1110 O< ar-
0. .~-"i llJ : ti-:oc :1. q tu: :-n i.'~ft~l'~1'('. 11l -

Scr·ii" c.)bt-::.rl ~s pelo dobro to'lns ~s mulf"s 
1 

'NP.sta d i;c:u:<,;:i" 11iio P•l•ln:·:l•l y~1· o ll'•l:'r·l~ :ll:L~ 
que li n:rem r!e set• aprrl icn.da.s n::~ rcp~.rti- outJ\1.;; cmendns, so.l ·;,) t·c lac;~,<;c<) , >• 
1·.cie;; n.d u:m~íi'clS da UH'ãn, no;; t.~rrnus tl:t 
(;fJ}i3 ,f/ • /((1_~/(.:} dt!.~ Lei.~ d !S .Al(l.ndr·,qas ~ cxce
p tuadas as IJU!l já E·stii.o csta.lleleciua:~ em tlo· 
t.ro por <!dl'Dre :lÇ<S do quant!J a<!e r c _merc.1.
clori:\s de. mes:r:a ct:'"'"' c c.llii'e;·encas uc q:m.
l i<!:ldc •le ll:C!l'Ca.durias ..!e e.;pecie d i !l'~rcnte<ll.\ 
tlt'cla1·ada. ncs de!ilJ:tdt•1S e a~ do exp(ld i1;r. ~" 
n o:; Cíl:sos ,_!e d0SJJ:ir.:h, ,os- cle j~fnora.-st.: L. JL1 · 
te t't· lo, a<:c-,it;:~ 11et:1~ n. ! C:IUd('g:t~. qu·" o:mt i
n uariio :~. ;er de I l/2 a lO ~í., srJbt'e o vn.lor. 
- ·Y.·r :C'Irllo t;on·r-a . 

O S r . JL~1 Sz A<lo~pho (pd.~ Ol' lle ;; ;) 
- ::;,., Pr t'Sid nn te, l'~q :tl)iro a. V. Ex. que, 
nnf.·~.-.; rl! ! snltnHHter ~t r.:\{l:J.t~(:ão n. vot')~. ~e 
tli~11e ina; ;da r de.>t:te;u· os ns. 5 n 7 do a.l' t·. :Í", 
}"H\l~ constítni1lr)m Jir~~.iectoem s·,paraUo .. como 
deterlll ill:L o a!·t. I::l:.:l do H.•>gim(!:' to, aléru. 
do ou tr:J.s raz<ics, )JO!'IJ U<:! a m, , te~ia con-;t.;,ntc 
desces numeros .é u rni< inucil itl:lde, porq ue 
e,:s"~ aso:nmptos ~110 de co1npleta at t.J·ibuit;,lo 
do l·'otler J<:xecn!ivo, como tli~põJ o re~ula.· 
1uento dm; aUl!lil-:.•ga:;, no art . 169. 

A' vista disto, St· ~ Pro;;idcnte, me parece 
que ess::.s 1ii::1posi çi>es sã.o i nteiram~nte in~teis , 
e entendo qnc;>, si o Pudet' EX<'cutwo as .Ju lga 
necessa.rias, CJUe tenha a. coragem de mand<J.r 
pol-as em cxecur;ão. 

O S r _ A.n;;us-.to 1\J:onte n e ;p.•o 
( 7>cla o;·t!c»l)- O nobt•o Depu tado por J\l;ttto 
Gros;;o insiste na quesl5.o leva ntada pelo no
bro Deputado pelo Est;tdo d11 Mina~, o Sr. 
Matta il'!ac!J.~~do . 

o Sn.. L A.URO Müu ..En.- Ali:'ts. levanl:lda om 
t empo opportuno. 

Isto nãn permitte n. pr~\-ir.lcncio. q tt<l !)()<lo. o 
noln·e I >cpa ta.do; t! ·~! er :m :1:~. 11 m::J. I] u:L'"l:-'1. d~~
r'u~.-á:) ~em [>NÜII iw do p1·l'.i•ldo 3. 'p1e ll<~UJ':HJ 
in~orp.)ra:l ;.\S ':~::;·.~ s e 1 n~ 1H1 • ~~ ! caso :Sl'jn~n ap .. 
prv""~.·:..•las ne~sa. t!J.5Cus:-:ao u~nc~!. . 

A n!.l tril. úispo~it;5.o é o a:-t. 133 do Jtcgi
m0nio. 
ne~·le que :t )!~;.;a n5.o oxé:J•cc:l o (lircito 

qno lhe é conf.-•rido IJéiO nrt . 133. a Com
mis~iio r!o Re:~:te•:~.o cmupriu o seu dever rc
digin,:o os p:l·pei.• que lhe {õ,r:J.<<( fll'0>'~n tcs, 
atlrn de sorem ayprovados l'Oln C:1marn . 
(lif'?iculos.) _ . r 

i'itlstn. emorgcnctn, St• . PrcSHllmtc, \ • Ex_., 
cornr•reheutlc !]UC no. occ;tsiii.o rl 'l.. "]'provaçao 
da red:!C<~-,o. q uando a ~!c :;:l, rlc1xou tlc ex

.erl:e::- o direito. iJ uo lho _compete, nii.~> t:l':fl ca
bimento o pctltdo do !!Obre DP.p:zt:t•,o, li!lPC· 
tran<.lo •!c~p:.tc.ho uel V. Ex . e nao d:l. Casa, 
em u.ssum pto •',ei:>tu. nt,turcza. . 

,\go::.';J., V. E:x., niio prHe mai8 despachar.? 
requerimento do notrre D•;put:.tdo, . po• que J<~ 
deixou de exer·ccr a att.r íb uição que ú conte-
r i•lo. ã. )Ie>a, perdendo esse direito. . 

Qu:tnto á emenda de re<.la.cção apre;eJ?'t.'l.d_& 
pelo nobi'e collega., eu a.ccre.scenta.rm So· 
mente em su~tc ntação ao que V. Ex . · fe>~ e 
contrar io ao que disse em npo.rte, o nobre 
Deputar!o pot· !IIatto Grosso, que o nobre rc· 
t.•t!lr da Receit<t ;1p pellou pa.m o ar t . 131 d9 
Regím<>nto e ;cppel!ou muito b<}m, pelo que . 
voto p~ la emenda que S, Ex. apresent ou .ó. 
coo~i,leraçij.o da. Ca.sa. 

O S r . 1'~-ni::r. / i:> .. dolpho - Peço a 
IJalo.vrn.. 
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-----------~--~------------------------------------~---------------------o Sr. :Presidente-Sobre a recla-1 O St'. Presidente- As explica-
cç"io ~ ções dadas pelo relator da Receita estão per-

O SR. Lurz ADoLPno-Sim senhor. feitamen_te de ncc~rdo ~om o o~i~ina~ do J?l'O· 
. ' · Jccto, cuJa redacçao vai ser SliJeita a delJbc· 

O = L . Ad 1 1 8 P raçfio da Camara. 
. =~"· n•~ o P 10 -. r. re- _ Orequel'imentouoSr. Luiz Auolpho não 

s~leute, tomo a hberdade de ~-hamar a atten- póde ser acceito pela Mesa. 
ça.o de V· E~- para !1 lettm F tio n. 5, v. Esta, .por oecasifio da votação, em terceira 
qual determwa o segumte: discussão, do projecto, cuja redacr:ão vai se 

«Dos recursos de revista, intel'postos dos votar, deu os motivos pelos quaes não lhe 
actos das alfandegas nos casos de incompe- era mais pel'mittido tomar a deliberação con
tencia, excesso de poder e violação da lei ou stante do requerimen to do nobre D' putado . 
de formulas essenciaes, só ao Ministro da Si, ness:t occasHí.o, existiam esses mo ti vos, 
Fazenda cabe resolver, ou v ido o Conselho de com maioria da razão existem elles neste mo
Fazend:J., quando sobre o assnmpto já se não mento. 
houverem manifestado as re3pectivas dire- A emenda apresentada p•Jlo Sr. r üla.tor da 
ctori:1s do Thesouro. '-' Receita, membro da Commissii.o de Ocça

Esta disposição evidentemente tira ao Mi
nistro da Fa.zenda a sua maior attribuição, a 
sua competencia principal. •. 

O SR. S~azEDELLo CoRREA-- Não apoiado; 
verifica-se o contrario. · 

0 Srt. LUIZ ADOLPIIO - . , . qual seja de 
julgar os processos, os l'ecursos inter
postos. 

Por esta disposição fica o Ministro da Fa
zenna inhibido de tomar conhecimento de 
q UD lq ner decis:Io. 

Peço a V. Ex. e a Camara que me dig-am 
si uma disposição como esta pode paosar na 
lei da Receittt ? 

Vem á Mesa e é lido o seguinte 

REQUERHIENTO 

Requeil'O que a Mesa, em cumprimento do 
art.. 133 do Regimento, destaque as matcri<1s 
constantes elos ns. 5 o 7 do art. 5", para 
constituírem psoject.o;; separados . 

Saln. dtts sessües, 23 de outub1·o de 18<J<J. 
LHi.~ .t1 il •Jlph·•. 

O §r. §e•·zcdeHo Corrêa (pelt 
onlem)-St•. Presidente, V. Ex., no origi
nal, que tem sobt·e a Mesa., verificará a cnr
recção feita ao que está publicado no Düt1'io 
dl) Congresso. 

Ao meu illustre amigo, quo acaba. de cha~ 
mar a, nossa attGnção para este ponto, com
muniquei que estava feita esta. correcção, 
ftt!tava ahi o particípio «sendo». 

Nestas condições, longo de restringir a 
competencia do Sr. Ministro da Fazenda ao 
contrario, ella ú ampliada. · ' 

Todo o recurso de revista cbpenrle ele deci
Efio delle; apenns o Ministro ouvirá o Conse
l ho elo Fazenda ou os direetores do Thewuro 
clispensando a nutliencia naq nellr., quando ,~ 
ela. tlieectorin. fôr sufliciente parrt a sua d<:
cis:l.o. 

mento, é acceita pela Mes;t, porque ella nfío 
tea.z, na essencia, uma modificaçilo daquillo 
que foi deliberado pela. Camara. 

Vou sujeitar a votos, salvo a emenda do 
Sr. Sel'zeclello Corro:1, a rcdacç.ilo do projecto 
da Receita. 

Posta a votos, é approvada, salvo a emenda, 
a redacção final uo projccto n. I.IO D, orçando 
a Receita Geral para 1909. 

O §r. Galeão Ca.rvalhal (pela 
ordem)-Peço a V. Ex. qne se digne proce
der á verificação da votação. 

Pl'ocedendo-se á verificação, reconhece-se 
terem votado a favor 106 Srs. Deputados e 
contra cinco. 

Posta a votos, e approvada a emenda do 
Sr. Serzedello Corren, apresentada na sessão 
de ho,je,á redacção final do projecto n. 110 D, 
orçando a Receita Geral da Ropul:lica pn. ra 
1900. 

Posto a votos, é rejeitado o requet·imeuto 
do Sr. Luiz Adolpho, oJl'erecido na sessão tle 
hoje, por occasião de ~e 11iscutir a redacçã.o 
final do projocto Jt. 110 D, de 1809, órçando 
a Receita Geral da Republica par<l. I 000 . 

Assim emendad~ , é appro vad;J. a redacção 
final do projecto n. 110 D, de 1809, para ser 
enviado ao Senado. 

O §r. Galeão Carvalha.i (pela 
a1·dem)-Peço a V. Ex:. que faça constar da 
acta que votei contra este proiecto, conforme 
a decla.ração que mando á Mesa. 

São successivamente postos a votos e a.pro· 
vados em 2" discussão,, salvas as emendas, 
os seguintes artigos do projecto 

N. 160 -· 18S9 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. I . " O Poder E xecu t.i v o f a ,.,·1, excctll'.D.l' 

em todas as Alf<J,nd(•g;ts e Mesas dtJ Rentla.s 
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l;a:,iiitarbs Ih lt<;pUIJlica, :~ b.t·iJà. c ~uas di~- ~ (;{~ s.-. 'D"J·esid~!~.td,-C,mlinúa. C:J!JI 

p;J.>ie; r)IJS prr:lilflin:.;J'6S qur; acompa.ulvdll Odlu n l•alavra. 1J S r. Ga.!eae, 'Al.l'Valh>\l. 
LH'IJje~tr; de ~ ei. 

J\tt. 2..(1 ~a. r;XGCiJÇá.t) da T"Cfr;ddD~ l;1;-; J:-,_ ú 0 ~:ooj~". (;.:..ai €_~:~() t: _:!.t.l"~~::: ~·l:h.:;, i (,.t,r;-!~--
(}c;Vf!t'no dt;tr;l'tnina.r·ã. ás :re!J'J.rti,;é>t: .-• ~\1!u~~- na.-.;,~fio) - Já t .. ~rd: n d1t<; ~ S r. Presid c:n lf:~ o 
!H,i r·:!s quae.> os paizcs crrjos prorlud.rJs ficar11 ba.-;t::.ntc:> p:u·a rl~s.;mpelllmr·we tJa. arc.lH(l. ta.
snj<:i tr•S ú t.a.x;.;. ;;t.:J~ tl c r:opecial, podendo t:un- rcrrr. quo rnn im JJU1., def.m·lon.Jo !i~m ~~more
lr<!:O o r;ov~rno :\lt~rar a t '•Xa. gr:r~ l, n_, tol!r,. cimcrtlll~ ()< elircit'J.~ inc<J llt<;!;,tavoi~ do,; C>On· 
üU <:m pat·te, com as dírniuuiçõ"s que cnten· tril.uin!.~os em ~;r,~s ·• p;ti,; . Sei qu-J '' meu es
dr,r uün~r· LiZCl', até attingir o limite d;:~. taxa !<~rr;') SOI'a etn pura -pel'thl , porqur;, o I'rojccto 
minitun., e;tá. apprrwa.Jo. O S~·. gen<:r·at Ca.mpos .Su.lles 

A1't. :1 ." São revogadas as disposições em dú. a ordem c o exercito p..r!am0ntar obedece, 
contr.trio . mas eu serei u;n soldado desobediente , prc

E' annunciaclo. a vot:J.çã.o das emendas offc
reci·!a~ nn. ::!" Ji~cnsstlO do prGji!Clo n. lGO, '.!c 
d : ! !>!)!). 

E' appr-.. va•l•l :\ ~gulnle e111~nth eb . Com· 
m i~;oil''• :;ub.;rHn tiva. da. •')Ue f;,; df.;redrh ~ol, 
n. 1 JH":h; Srs . Cak•ger::s e outro~. 

:\os Jll ;:tt<: I'Í<J.•'S .J ~ CllStcio Í lll{<'lrt:HlOS d ó:'(:
d ;llllCIIte p :•Jas Ufn[JI'C!Z:J.S 1\IJ :ui::cr: ; ~ÜO [';:ti'U 
c• m!iUillo proprio, cfJmJir!'helJIIe!ll ~6mente as 
:su l•iitt\JJe h~ chímic:~.s, e:;pl.;lsi \'05, o; met<,.Eoi
de$ " mdaes simples e m·.;tet'i:ü de cxtm· 
c.:ã.o e tr:o.n~porte.' nas minas, neccs;ar ios :LoS 
t J·a.balho:;; de mineração, prcwdr!ndo sempre 
autol'isação tlo MinisMl'io dtt Fazenda, a 
quem dev·em as emprezas requa~er taes fa. 
Yores. 

testanelo, corno no\·amcnte prote~to, contra .. 
e;tc pl·ogr<tmm" ins·:! iiSat o de ímposiçiio ele 
novo,; imposto.s ~"in uma compen;uçiio qual
qu·•r ofiore•c!dn, ao po;ro, q ae é chamado <~ 
sul>mctt•:r·s<~ ;l03 prw::iVJS l·~gaes, que dc
en:turn o~ IP•V r.1S ti•;l.Jutc;:; . 

:\fi : (Jnr!t·. ~ rcr;w~ u· ·~te r~a::dn:w tortnr ,so ·1 
Um il l u~tr·c eocripto.or j;l tlit. i<• rpw no rundo 
,,,, i.ou~s as the<J<'ta> óOrern:wJ<mtar_-;, tio t<r. 
1!\.! .•. ')~!') ulop~:u;~ hêi.Vi :o ~etn}):·e uma qucs tã.o ~t~ 

ímpo'to, 0 'I u~ a. llistm.•ia 110.> ea,;mava q ue 
qua~i todns ••S se•liçõe:; popu la r~s l.inha m 
ermo cau :>a a c;JOt·snitlarl() das taxa;; exigidas 
i>" i o tisco . U :na r;ue:;tão da tlm\nça.s determí· 
nou a convoc::.çii.o doõ E.stauos ger-.\<lS na. 
!.'rança em 178!J e decidi u em parte a r evo
luçiio, que j á. vinha trnbul ilada lla mui<.os 
aur,os . 

E' COUSÍÚ(H':Ula prejudicada a 
emenda sob u. 1. 

E' approvatla n. seguinte emenrla. 
oll'erccida. nelo Sr. Possidonio do. 
outros. -

A r evolta. t!.t Am<>rica., q ne trouxe u. sua 
indeiJCOdaneia , foi provoe:tda pelo:> impostos 

sob 0 . 2, sobt·e o chá, e a. insurreição uo Masaniello 
c unha e explodiu principalmente da lut<t t raYada con-

tr:t a imr!osição elo impo;to s<lbre o s,tl. 

referida 

No a.rt . 2", § 3,1 e na. tabuUn. A, n. 4· 
2" p:ute, ,;upprimn.rn-se as pala Yl'U~-e:cctusi
vamcnte para ,.,.i,lr<To. 

E' a.1'provada a seguinte emend•• sob n. 3: 
A clo.sse 8", n. ·540, onde diz- snccos de 

gro~sc.ria ou canh<\maço e sernellln.ntes , um 
kilograrnmtl, 700 niis , diga-se- SOO :eis . 

Sito cou;;ideradas preju dicadas as emenda 5 
solJ n~ . 4, 5, 6, 7, 8 e V, po1• _j;i. e~tal'em Pl'G 
v istas uo projecto n. 160, de 1899. 

São successivnmente postas a votos e r ejei· 
t adas as eme ndas sob ns . lO, ll , 12 o 13. 

E' o projecto "l . 160, de 1809, appr_ova.do 
em 2" <liscu~ .ão, : ssim ern:mdado e ennauo :i 
Commis~iio ,;e T:,,,,if<\51 r•m·<t redigi 1-o par•t a 
:>·• discussão. 

E:;tes tuctos eshlo :provando que os poderes 
:puulícos , representan tes immediatos elo povo, 
devem tee a 1naior c<l-utela na üecretação d os 
impostos. 

O Sr. Dr. Campos Saltes caieu la . talvez., 
que a lei l;ÓJIJ~Il te basta pa.t·.~ tuuo rege1 t0r~r, 
quanuo ~ cel'to quo muitas v e:-:es os costumes 
l'epmsentam o princip~l p::.rel nas soluções 
dos pl'oblemas sociae.> e po líticos . 

S. Ex. est.i1 satisfeito, j)Orque ou ve Oil ap· 
plauso~ <lo mundo official do uosso p~liz, mas 
estou a vresumir e talvez n. gat-antir· que o 
quadro e muito ditrerente . O Sr. Presidente 
da Republíca r eceberá as fecilítações dos 
Deput:!dos, dos Senn.dores, do:; governadores 
dos E:;'Ça,los e da todos os ~lementoo officiaes, 
mas affirmo que a. g ratídi\.o popula.r não lhe. 
pertence ainll" ; o opemrio na s tta ltumitde 
ln Lieação, o capitalista no seu pala cio, . o la.~ 
vr:~uor nas sU,J.5 ter ras, o industr hll n<~sua. 

O S1•. Prc:;r~id.cnto - E~tão íind.a s Dibrica , todas as ton;a :; l)rod.uc.tOl'~\'S da naç.ão 
as votações. esp<:'t'nm com ~o!l'L·egu idão os ben,,tlcios de um 

Con tinüa a 3> discussão üo projccto n. 177 B,. goYcmo s;tbio e en(:lr:;i~o, e j ú. ~·ã.o f?::lrdenc~o 
de ~899, estu.beleoondo o ptoces.;o ele al'l'ec.J.· l' a.s •• espe~anças .de um futuro ma.Js feliz e maiS 
daça.o do imposto de consumo, pwspero, 

'Ca,m::ttll V, V! ~~! 
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O rle;;.,ontcn t.tmer,to ,·, g•:l'"l Jeo.ntc da ·eos- 1 mna lei qne consulle os o. !to.~ ÍIÜCL·o~~c~ ]•H
terilidade ·l~stes ultimos :•Hno~ 11~ i?•VefiiO ; llilkos. 
qu:•nuo o bom geral ,]e,·i~. , e1· qua"i 11mf'anrt- Ao w•bro Dr.put;;_,lo r•or S. Paulo, que tcr
tismo para to•Jas as conscicncías, as combina-I minou lHL 1,ouco o ~en di~cm·,o, eu 1levo :ts
çües da po!itic:tgem ano.rc.ltisam o got·erno e :>cgurar que , si o pt·ojedo contem t'«alment<' 
,,tropllio.m "' m<~.rcha rla admini,;tr:11;rro. alguma,; novn~ tax:ts sobre gcneros que antes 

Doantedc>tedc"m"rcnamento gcral,affirrno não estavmn o<ujoítos ao illlpOsto •1e consum•1, 
CJUC a obra de Benjamin Conslant, rúi.o pere- l'l porque as circumstancia.s actuacs do paiz o 
cera; podaá o Sr. Campos Sallcs n auCr;lgar exigem. 
com os seus CJ'l'OS, mns os J,ons J·epni,Jicanüs, O Governo, sem os recut·scs que rea.lmelll,J 
no mom<:ttto da extrema dcsgraç::1, h~.o de de vem proumn:u· do. ie:i do consumo, niio 1'0-
sal\'ar a. ltepub!íra. , I dcr :'1 t:llvGz ter todos os meios de que carece 

Gibl;on, na sun olJrn Jfi, ro ,·ia d(J. ,lcc,ulcncin p:n·a r·etomar, em 190!, cs pngamcntos e:n 
c 1ucrlo. cJ,; lmz,e:·io Ro;,,n;w, excl::lmr~ quo a CSJ d 'íe. l·'DJ' outro ladt•, a Camam conhece o 
'''ll'''gcm e a decisão rle"eohrem logo rc::ur~o~ qnc se rslú. pa~'ando em reln(iio :uJ Liescnvol
n a~ si tun•:•:ioo ns mais •l•~>cspet·ada~. Esta sen· vimet1l o da indu;;tri:.t tt:tcional. 
tcn<;a nüo sct·a eóqueri lo. pP-Io; patriotas que A Camn·;~ õ&.l•e, pela LeituN que f'<:z do o:·
n.rnnlll ;\ lêrro. J , ,·az;lei r~\. (M,,ito f,e;u . O ~N'· ç:a.rnc11to da R0ceí:.a, qu·3 varias inspoclorcs 
tf,,,. ,: c •''"!"·inlt.:Jd.:t!o.! 11.\t! allilnde;;as mo;;ti•:m.m q. ne, 1'11_1 t·do.·:ií.o;t 

\-t·,~ru ú. \TI~:-·,, :--:";u Jidtt~. :1p• J j;~,.,~Ia;:-; e euvj~~-- c~r·t.o~ 1; 1letet'llllt1:~dn~ g~.~l:_(~l'll~, a UnJk)l'!at:at) 
Lia:-; ~·L J"t'S.LlL'cliv/l L\J J u~nis.~.:.-ln as St"''nitJt0~ . llHIII!Hl!ll , e e;;;:-1a t111nllllllt,'ê.to pru\·<.~I_:J, lli.Vl do 

' "' ta:>:t.<; elt:vadas, m:cs di! deoenvt•lYtlJlélllo ,l:t 

li art. :1" ,Ji!~õ"t : nspomr..Yd 
lí~C:tl'S do ,.C!H.Il:UOl'. 

índus• t•io. do paiz. IJahi, a ner.,"sidade •k 
C<•m!'en,ar os pr~}uiz"s que twe : L t·uJtd« 
:uluaaeira, com r<Jcursos quo ltão de "dvít· 
das nova~ taxas ('stabclecídas. Nilo Jm, pu i>, 
nada de odioso. São os pro pri<1S ÍIH.l ustriaes, 

pelas Liivi,b::; as proprias classes intere~sa<hls, que pro

Suppríma-;e o ;ut. u", por inconst itu~ion;~l. 
Sup])ríma-sc o pa1-c1grn]Jho un~co üo :-,r·t. 15. 
Accr€sccntc-se ao art. I U: ~aivo fJU'-' i i'.:o se 

tratar de ven!la on lransferencia tlo esto.be
Jecirn~uto co mmerr.ial on tabrica. 

Suppri:na-se o art. :!4, porque c rcdun· 
dante e conlcre attribuiçii.o fJUe r<Jvo;.;a tcdo 
o projecto. 

cur:t 1·am o Governo o li te tli~seram: rn:J.n
tenha-se a pauta n.<llta.neir~ em rclar)io aos 
prottuctos que r:J.IJríc:uno~ e acceitam·Js tl\X<i~ 
uu consumo 'JUc.l compen;,cm os prcJ uizo;; quCl 
teve o Thesouro. 

Este desenvolvimento intlustriul,quo h•ouxe 
em resultallo a. diminuição da rencl:J. não b 
um mal , pois taml~::m nos ti'PUXO lltcnos l\:
spomabilida:!es a pagar no e:;.terior, o qtw é 

S:ila. d~s ,e;;s,'ics, :(3 tle outubro d~~ 18\.19.- um:t gmnde vantagem, quam!.o os lH'•111uctos 
t iafe,~u Cm·rallwl. de noisa exporta.<;ão estão t1esva.l.,rizado;:. 

Isso quer dize~· deson v·oh·imento de novas 
O Sl·. §erzcc1ellu C:urr~~a- ti)ntcs de r·roduu;ão, de. novas fonte., •1e ri· 

St•. Pl·Csitl,,n[n: e ap!:n:ts pu.rn. dr:clar:1r ú C;1- qn<.·za; quer diz<:r tli::;envulvimunto •h jn·o
JJJaf';t que tit,ll;t ouv·ido tOill a ln:voralten~,,~"lo du:;~·:':.o, trn.l.Jallto :1. milh~a·e:J t.le upei'al'i••.>, 
os diir.,I·entes ora<lorcs rJ tW ;-:e teem enc:WJ'e· qum· dize1·, po:s, enol'me:;, extrau1·d i11arbs e 
gado do discutir o projecto '"'C cousumo. Pro- esp•t!ilGSJd v~ntagens para o nosso paiz,qna.n· 
motto á Camara. e a SS. EEx,. não uma re· dll temos meio~ de compema.r pela. bxa de 
sposh aos diseursos que fizeram, porqu~. jiL consumo o qne per,len o Thcsout·o U<l tux:~. 
adeantados üS nossos trabalhos, já. em 2" pro· auuauoira. 
l'Ogação, ternOS urgoocia tie fazer menos diS· Quando Cert<JS objr~ctos ueix<"~m tle ser im
CUl'50S e tle tornarmos realidade pratica as po1-tados, deíxa.mos de remetter para. o cs
medillas de c1ue carece o Governo para trangeiro os valores uecessarios po.r·a o seu 
cumprir o seu dever e Iev•tr a eff,;itu a pu.g·,•mcuto, c como esses Yltlores ~a,tJm d<~. 
missão alt:tmente patr!otíca, que tomou a si, no~oa propria producção e como essa pro
de recon3truir o credito publico e manter o ctucçiio é na. maior parte de caf~ a está. 
equilihrio orçament<n·io. Eu us'ef;uro a dept•eciada, a. vantagem qu& temos em 
ss. EExs. que vou !il.ZOi' das emendns que I dispensar a imuortação desses creneros e 
e3l;"lo apresentudas o ;•studo m<tis serio e e:::.traoràinar·ia, quando, como Eah~mos , pas
illjts cuid:1do,o qi!C me fôr possivol, no in· ô:tmm elles a ;,er protluzidos dentro do p:tiz. 
tmto '1e apurar us agrm:as do pro1ecto, ~e I Julga ter clito o su!lí.cieute pnra que" ~tl.l~l:tro. 
tom~l-o v:<:.vel, de acccJtar a col!;tl!Cril ~:;LO 1 cmnpenelre->e q ue o dever de patnottsmo 
(:Oll sc;ieudo~a lltj iuJos a que:Hes 1..1ue ~ftLeliÕ-~:~ral' "Yl1ltü' UIJ!~t I~~i (!LLd ..::un~llite u;S lu~en:~::;es do 
dcYer· eontl·ibu.ir ).>a.ra qut: ~aia di\ Camara Tl.:.e~ouro ~em ..:rcê\r cmbv.:caços (lO dcsenvol· 
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vimento economico do paiz. (Muito l.llfi11, 
m Hilo hem; · -cari'JS D,;pu/(td(JS CUIIIprimc:ntam 
o orudor .) 

O Sr. Luiz Adol.pho começa. di
zendo qua o reJa to rio do Sr. Ministro da Fa
zenda nlio s:l refere, como uma necessidade 
publica, ás taxas que depois o Governo veiu 
pedir á Cama r a. 

CClnsura o modo pelo qual o Governo o fe?., 
não se servindo para isso do meio constit u
cional, que e a. mensagem, e diz que a com· 
m issão pttrece n ão ter estudado bem as me· 
didas e:;t:ttuidas no s"u projecto, porquanto 
taxa. preuuctos sem a. menor equidade, sem a 
menrn• .iustiça .• 

E' a ssim '}ue o chapéo até 10$ é tax~do em 
200 réis e o que fôrsuperior a esse preço, em 
2$000. Onde está. a. equidad () desta medida 1 
Ainila mais: atú lllltiio o. taxo. sô recahia sobr~ 
os oujedos l'Xpostos n venda . Agora, não, a 
Commi~são mant.la. que SPjam tnudos mio só 
este~ o'bjcctos, co1no os r1uc se aclF\rem guar· 
darlos em caixas ou moveis. E uão Jica aindn. 
a h i. 

Quantlo se pensa.va. que a Commi~são tra
zia ao voto da Camara um tral•alho llefini· 
tivo, vê,~ que não se tem mais do que uma. 
lei passageira, pois que a Commissito falia. em 
um r egulo.mento que o Governo devcrã. fa1.er 
sob1•e a rnateria, alterando o trabal ho da 
Commissão. 

De modo que se teve um regulamento de 
1897 pelo Sr. Bernardino r!e Campos , tem·se 
um regulamento rle 1808 pelo actual Ministro 
e ter -se-ha outro para o exercício financeiro 
vindouro. 

Terminando, diz o ora(lor que o projecto ó 
um verdadeiro presente de grego da1o pela 
Ca.ma.ra a.o Go>'erno, mas nã.o acredite este 
quo levaril d e vencida a. opiniiio do contri
buinte como levou a do E~tado tle Matto 
Grosso, que elle abateu pelas armas. 

pareceram necessa.rías a. regu lal'hlat.le rl·> 
serviço o. que se reloro a iud icaçiLo. 

Sí, p orém, a Camara não as considerat· as
sim , o as recu~a.r, o orador nã.o deixar á de 
dar o seu voto ao pro,jecto . 

De ·lado o interesse quecte>'e despertar uma 
reforma eleitoral, declara que n ada lhe p óde 
adeanta.r a. actnal indicação. • 

As modificações que pret on•le apresentar 
uiio obedecem a certo e determinado plano de 
seu intere..<se. 

Em Pern:tmbf!co, os seus adversarios teem 
á. disposição todas as mesas e jnntas. 

Afflrma. ' lue, discutindo a. questão, não tem 
n. mín ima. c•)gita(,'ilo pe~so~l. como talllbem 
uã.o tem nenhum !H'uposít.o de hostilisa.t' o 
Governo. Traz apeuas o contingente de s11a. 
experiencia. 'Ptll"a p t•eencher lacunas que cn· 
contr:t na indicação . 

ltesumo os sou~ ;u•.::umonto~ .já expund[,f,s 
sol·re :1. ma.tet·ia e111 dtbate e d :'~ as ra~õcs 
por IJIIO illlpuguo)\1 o. l'eior·m•l rog imo.mt:1l. 

Occupll· SC d1 ~ vrcrerenda rlo caso da rlupli
cutn. de r.liplom;'s o determina qual seja. clln, 
porque, não h avendo duplicata., tanto) e legi
timo o di ['loma a~~<ignn.do peht m:üod,~ o.ia. 
junta, como aquelle outro assignado pe. la mi· 
noria. Nii.o lhe p arece curiul desconhcc<Jl' a 
legalidade l\o diploma assígnadu pela miuoria 
da junta quando 11 ã.o il~t contestação . 

Não ho. r azão, portunto, para se fuzet· r e· 
g1'll geral da assif! na.tura. d:t maiot·ia. da junta 
no emp~nho de não considerar duplicata o 
diploma do candidato que não tiver sido con· 
t estado. 

Acha que a assignatura da maiori(l. da 
junta deve ser exigida wrtt legalisar a c.x
p edição do •liploma, em ·caso de contesi.1.çii.o ; 
mns, não havendo contestação, o facto do di· 
ploma ser assignado p ela minorit\ não traz 
como consequencio. ser iuqu inado de il· 
legaL. 

Si passar a disposiç,ii.o tal ~orno está, scra 
inevitavel a pcliticagem das j untas apura-

O Sr. Nilo Pe{•anba responde aos· doros. 
oradores que jiL se manifestaram, analysa di· Ha outra disposição que não deve ser 
versas emendas e, sustentando o projecto, acceita pelos nobt'e3 Depu tados: e a que con· 
otrerece um quadro da tribu tação per capita sídera diploma o que estiver assignado p elo 
de cada paiz da Europa e da America. presidente, quando túr assignado per igual 

Ning u em mais pedindo a palavra, é encer- numero do membros da junta . · 
rada a discussão e adiada a vot ação até que Basta lembrar que o presidente t em voto 
a Commissão especial dê parecer sobre as de qua.lidn,le, n o c3so de empate. 
emendas off~rccida.s. . Todos c.s casos de empate na lei eleitoral 

E' annuuciada a continuac;ão da discussão são resol vidos pelo desempate ou do presi· 
unica do parecer n. 55, de 1899, reformando d en te ou do mais Yelho. 
a lgumas disposições do Regimento interno da O que o orador pede é q ue, competindo ao 
Camara. dos Deputados, sob indicação do 11re5iclente ua. junta o , ·oto de qualidade, 
Sr. Augusto Montenegro e outros. desde que os uous d iplomas estiverem as si· 

O Sr. José l'faria no corne-,::.1 di· 
zendo qtle suas emendas não visaw interesse 
alg um pessoal. Offereceu-as porque el!as l ha 

gnados por igual numero de m embros d<1. 
junta, SE'j a. ·consider ado diploma. lJal':t os 
efleitos do ,, rt,;. 4' e 5" aquelle que trvuxer 
a assigna.tura tlo presidente . 
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Não. i1:ai~ t~o,·id.aUc: _;llgnma; ..:'.i ~or.Jsign:t l l'é_nl, <ptea.S ql;lo s:~ rvlt~l·•~In ~o ra'-.!urthe~itneoto 
co li~ v t·IJJCJ{JíO, c para ~;vJturqucstoe,; lnturas. seJam l:em estwlauas c acce1t.<\$ pcl<~ Cama.t~t, 

Q.;aulo ;l. veri li<;;;~·~o do poderes, <Ji! Í7.era a b<!t:: da. Ieg-itiruldaue e rl:l moralidaue ua 
lJ IW ~e fi t'ID<LS~c um principio, aiuda que lJO· r ep•·cseuta\·iio uacionõJ.l. pr. .. ito úem , '""'i!o 
iitico, lU:!:' qul~ se o lit•nie . fü~w) . 

);fi.o 6 dillicil d;J.r·se :t tlu:plicatr. rlc conse- '\'cem á Mesa., são lidas, apoiauas e 1mstas 
lh<)S tlttlllicip:to:;, üe junt:<s apul'adoras e, conjunctamente em discussão, as seguintes 
poi s de candidatils r1ip!omados; cntret:tnto. 
u lz o ~~r;i dor, a cornnti~~âo u:io diz flU:tl o 
•Titcrio par;\ ·a c•coll<"- .:o can<lidato lc;.<;li · 
m amcnt e tliplo:nado. 

iJese.ia qu<J o nobre Deputado pelo Par~t , a 
'lucm cabt:" rc.>pcn~aldlidu<le m<J.ior •lo pl'O· 
jecto, llre 1lissc:,so qual ~erü esse cr·itm·io. 

O orador apr~s-:>ntai'i~ um<t emenda que 
resol\'crá :t qne;tão, confcriudo ;i. j unta quo 
ti·•ot· ti<lo exercício no tricnnio Jinclo, o Ji· 
:cito <k diplomar o SCL' <'$>C di ploma o l<>gi
~inio. 

Traton d ~ pr.r te yuo se relere :;.os requi· 
!'.i tos cxle;·nos dos diplorotts, .,,assa agoi'a :l. 
e otu1lar a <]U'>stão 1Jt'O.lJL'i;tmente ditJ. do re· 
collll~cimcnto, p;tra ;t qual traz o concurso t1e 
::oua ~xpez-itmcia. 

Acceita em !>a.!'lc o :projecto; accl'escenta
ria. cnt rcw.nto, p<l~'a iwpctlir qne o Deputado 
tlipkruado, m;~ s não ele1to, tome parte nos 
t rabalhos de reco:lh<Jcim~n!o, J:•zendo jogo 
<:<;m o seu ;oto. ;:. di visito <las contesti\<;ões 
em uuas pat tes, aqu ell:<s que forem habeis e 
<ts quo J'nr ~:m inlml1cis pam tmpedir o vnto, 
corno inlluindo ou não no resultado da elei 
çüo. ~endo sorte<tdos súmcote aque!les que, 
•.:cnt est.a.dos, assas contesta~·!esnão influissem, 
mormente quando a Camal'8. tem o direito de 
1n·onunciar-~e sobre o adiamento de recon l!e
"imento, seudo esse requerido ror um Depu
tado. 

Lamenta. que na. légi slatura nctual l1:1ja 
f dto p<l.rto •l<l. Comrnis~üo de Poderes candi
.!ai•J que t inha ;ua ele is;iio conteHa•.h~ ' ' que 
viu mais t:n·te r·asga•lo o seu diplum<!.. 

ne.:ot·tl<L a Cau:ara a pr<:\elh;ã.o q ne a I'C· 
~ 1;ei!o JC::z <HJ SI". Gl i c~1·io, cliele eu li\o lia 
!llaiot·ia, pr.,ven~':io que 1uai~ t;1rd~ reali
""u -~e. tr:t•lnziu·s•· rm iilCt<.l. 

E~IE:'\DAS 

Ao pa!'CCC1' n. [)5, tlc 1809 

Substi tua-se o ~rt. 4° pL)lo se~uintc : 

Xo cn~o de duplicata. ,1c diploma~. en len
<ler.gc.Jta pot• l"gitimo o CJUe tiver· sido expe· 
dido pela maioria. tia junta apuradora. consi
deramlo-s:e como simples contestação o rlo· 
cnmeuto que tiver sido cxpedi(lo pela. mino· 
r ia. Si tiverem sido exped idos d iplomas nm 
dn plicat•>,a~sign;~t.lo cada um por numero igual 
de membros da junta, cnten•ler-sc-ha por 
legitimo o (jll<l tiver a assign;ttura do pre~i
,:eute. Não havendo, porém, duplicata d.o 
•l :ploma~, s.,ró. considenHlo legitimo o quo 
ti ver sido expetlido mesmo pela. minoria tia. 
. ' JUD .a. 

Pm·agra.vho Quando a junla não estiver 
reunida para a expetllç,ão de diploma ao ean· 
diúato e l,:ito . :t Commissão Especial de que 
trata o a r t . 3', fará. a. contagem dos votos, e 
incluirá o nome do candidato mais votado na. 
l ista que tiver de organisar. 

Supprima.-se a ultima parte do art . 5". 
Accrescente-se ao final do art. 5•, depois <la 

pahLvra- apresentarlas:- c destas quaes os que 
mesmo accdtos, não poderão influ ir no resul· 
tadu d:t ~Ieição. 

Ao "' 1" do art. 5", depois da palavra-di· 
plomados. accrescente-H•:- ~que não t enham 
contestaç-ão, ou cuj:1. contP-s ta•;oâo niio possa 
intluir uo resultado d;~ ele ição. 

.\tcrcEcente·se no caw uc duplicata de 
junt;~s , pro'l'enientes de conselhos ou lntcn 
dr.mcjas Mnniclp:\~~. tamb. ,m em d.nplic<\ta, 
serfio considerados legítimos os qnc forem 
expetlido~ pelas juntas forma(hs d;~s lnlen
denci3.S ou Conselhos qu e t iverem terminado 
seu mandato, ás quaes comp3tirão a.s attri· 
lmições elcitoraes . 

Nnda l~a que ma i:; ai,<J.t~t a runcç;'io política 
.i r:dic ial'Í;\ do r·ecoulwcimento do poderes do 
que serem nas commis~ües contemplados, 
.. orno membros, candidatos contestados. dando 
logar ás mais escandalosas trans&cções, pel a 
l'eciprocidado :possível de favores , ainda que Sala ~as sessões, 23 de outubro de 18!l9.-
não solieihtdos . Jose .Mari(mo . 

Além disso, não sabe que e1Tcíto jurídico 
póde te1• um julgamento em que Joi p: ~rtc um 
Juiz intc tn] :ctente. 

Conclue dizendo que conJia em que a Ca· 
rrHII\\ ncceii; <J·;i. :t ern~nd:t flUe , .ff .. ~·ece, pelo 
cun!Jo do alt.;l. JUOralid<J.•le po li t ic:\ <iU~ t raz 
em si mesma . Vot a1·it pelo projecto. 

Não faz grande qucsti:to das emendas que 
oiTereccu, quanto aos diplomas ; deseja, po· 

O §:r • • <.!.nge lo Xcto (t,e!<( ordem) -
S:•. Pl'e>idcnte, estando terminada a h ora, 
f'eq ueiro proro~aç:-to por mais uma hora., a.fim 
de pvo!cr contiml:lr " di~cus~ão do pa.recer 
n. b5, de 1 b'99. 

Consultada a Camara, é concedida a :proro& 
gação pedida. 
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SESSAO EM 23 m;; OUTUnRo DE 18!)!) 

() s.-. Da:rbo!Oõa I . itua ()!Bl ,_, ordem) 
- S1·. Presidente; preciso que V. Ex. me 1or
n cç·t um esclarecimento. 

<.::onc.~dH:\ a pro,•ogação, como ::tclba de o 
ser, só~() pól)e fliscutir o projccto que se está 
discutindo ou, caso seja oncerrauo este, en
tra~n em discussão o;; d emais constantes d;~. 
o ruem do dia 'i 

As juntas apuradoras s:io a g-arantia pri 
mar ia, que nii.o .:xctuc a. secundaria, ua Ca 
ma.r:t. 

O orallor não exclue rlas juntlS a]lura
•loras o partidarismo, mas ilCha-o menos pr~j u
dici:ll tlo que a omnipo tencia da Comrnhs::io dol 
cinco membros do rc~irnen vigente. Quanto 
ás cm:\lJdn.s ciTcl'eci1u:; pelo nour <l Deputa<lo 
~)()1' l 'ernamhuco, a. ))l' imeira ê l'scnsao\a.; :t~ 

O §r. Presidente- A' vist.t d,, duas cutras revelam urna contm,Jicção dn 
UI$ pOsição do nrt. 8S, a prorogação ó sümento no~rc Deputado, o n err.eJHh (}llé consagra o 
para a conclusão da rJ i;;cussíto <lo projecto que dirrloma expedido pela minoria é contra o 
,estava sendo discnt~o!o . rPgimen d:; ímli~aç.ão. não pód~ ser acceit::t, n 

· 1 formula varhs llypotheses P•lra. comprovar 
O S1·. :r .. auro ::uüUer vem tra.?.er [:~. s u:t a5sm·cã.o. 

o. ~lia co! I;thoração á i nd ica(·ão, que não as- Pnns:1 <]Ue .i á c! b~st.an t~ ~r:~. v e o a! vi tro 
si~~:non, po1· 3.usout<' n.o tempo de sna apre- qn r! ~" rr~t.enrln toma1·; nfi.o conv<:>m it· a\l',m, 
scnta(·iío, mas com n. qnul t>.~L:\ <1.e llCC<\l' iio. :t(·. (~cit.n .n •\ •) :• ,),nt.rin:,, < \l"~S :l. r·nwnda .. 
porqu o Ycm preencher hvmna.s scm:iveis no o,.i ua P''S>o:lltnontn ·~ yot;rr:, ··om a Com-
Re~imP.nto. mi~~·i.o. si ella acccít.n r r~sa~ ninendas . 

Emitte s ua opinião sobre a. refot•ma. o!ei- 1\a hypolh~;;e <l a empato dn junta. <lpura-
t ora.l e sobre o projecto do nobre Deput:Jtlo ttora,quer o nobre Deputa.· lo por Pernambuco 
:ror PeJ•nambuco. e diJ. a. razão por que não que vin~ue o diplom:c assignado pelo pres i
fô:·a transformado r.m lei, o iS$0 p0rque se- dente; o Ol'adQr illlpll!{ !l <~ e:<sa thcoria, que Jti 
rodia.mente l'r!rn. aprescntndo. :to p!'C>i ·~cnte umu. funcção c:xtt·nordinari r• . 

Appl:tudiu essa tcndencia. á. >erdade elei· . No regimen da indicaçfi.o, o diplom<\ qno 
toral, sustenta ainda a. necessi•la.dc de :refor· nü.o fôr a-ssign<tdo pela m:~.ior·Ia da j unt:'l não 
mar a le i, mas não foi pcssivel que ella o é, e na hypothese do empate entende o 
se levasse a etreito, porque e1·a. escasso o orador que 11enhum dos diplomados e !egi
tempo p!!.ra a discussão e vota~ão das leis limo, nenhum póie tlgurur lHt lista dos leg:. 
annuas. timos o! devem ambos a.p~llar pa.ra a C:I-

Diz que os intuitos da indicação são o sup· mara. 
primento de alg-umas lacunas e defeitos na. Não ponclc estuilar as emendas oJTerfcitln~ 
lei ele itoral. I sinlo pelo ~ue :•ttentam eote o!lviu do nol:>:·o 

São louv:~.veis esses intuitos e os ap- Deputado que ns apresentou e c essa. a. im
"P1a1l(Hm o nobre Deputaclo '[lOl' Pernnmhnco, pres>ilo que dollas lho licou. 
hypotllecando o seu voto á ind ie"1çii.o o.ind:> Quanto á duplica ta de con$~l[J()S, e pol~. 
qua.n1lo rejelt~dasa.sernenclas que formulou. de diplomado~. pen·:n rpte :~. cmend' pgt:i r~.\1 -

Ncga. que a. indicação dê aos diplom:<dos gi11a roil\'enicot·liMtltl' , pol'IJUC excluo a 
podel·es t!iscrcciona rios, o que aliit.s o.; a.tls. 2. ' p:ti xiio p<~Hi•\a.t ia. Üt\ e:xp<'.d ir;ií.o <lo I\ i ~\nm:~ . 
e 3• do actual Regimento .i<i. dii.o. Ach:~ qne mcJ•rco o.ttellf;~O o estud·L 

No regimen anterior. o Presídent.e nomnnv:1. o or:~dor lidl:>. :tp('nas por Ri, ~em depen · 
<los p re:;entes uma commissão de cin"O mrm- 1'e:td:l. 0u infl uencia alguma t!;t Co:nm i;;:;ão. 
br·os que O!'J(ani~ns.>c a lista dos Jiqui•los e 1\ito diver~('. :n:1s antPS c.>l:i. do pleno 
illiqu\ dos, essas duas listas el':'l.ln upp!·ovn.das accorr'o com :1: indic.,<:í'io, nõo pelvs motivM 
pela. Camara ; no regimer. da indicação sv que c.rr.-receu o nobre Deputa(!o :t qnem re~
h:t uma Lista- a. dos legitimamente diplo· pon•le, lll'1s simplesmun te pelas c0n vcniencias 
mar.los. ua Re publica, q11o o orudor sempre proctn·.L 

Organisadn. n. lísb. em que se etmmcr:~m co:\sU\t.l\1' em todos os s~us actu~ como repre
as contestuções, é tambem approvada peh s.;ntante da nação. 
Ca mara mediante votação . Si a indit·ação ov il a a duplicata. <la. Camn!':t 

A emench do nobre Deputado por I"'ernam- e t:emgat·ante osintfJ•esses edirei!os dG torto; 
buco não adianta à indic:tçfi.o . porque a.s con· quantos aspirem a h onra de rcpr·e '.rntar ,, 
testnções podem ser prese.ntes até renwte a Na~·iio uo ~cio <laC:~.mnra, o orador pode atnr· 
Comm í>s'io e :t !ém d isso, da propri•~ l ista. con-1 mar ao nob1·o Depu tado pol' Pernam ou co IJ' "J 
stam as contestações e p ol' e!las póde a ca- l a. conta á. quP. ~e !'~!~riu S. Ex. estil. ce!'t::l. 
rn:u·a. dech•l'l1r nu !lo um diploma que lro ja. i tJit! i!o bem, ·>>•uilo /!em) . 
si<Jo ma.! expooit:o. I 

A indic:~ção vem remediar ttin mal, que O §I".i'àugeio ~úto - Dapois, S1•. 
csti no Reg imento actual, a possibilidôd~ de Pr~sidente , da, immed i:.ta e cnba l res nos< a 
uma duplicat a da C:~,m:;.ra, que entretanto, o I que o i llnstre roprc.>cnt a.ntc de f,l a.nt:\ C:Atil;o
or <Idor acredi ta que não se daria . rina ua!m de rlttr ao noh:·o navutiiJ.o l)(lOJ l " 
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ui~tricto ti•' Pnrnambuco, julgo.me dispcns:~.do 
de, <lm nome ela Commi~;i.o de Policia, accre· 
scenta.1· qualQuerp:.lavr<t mn.is em tlefeza no 
Jln.recer em (\eb9.\e c quo tão brilhante e com
petentemente foi sustentatlo pelo orador que 
me precedeu. 

Por isso, Sr. Presidênte, e mesmo par<\ 
ni'i.o tomar t empo á Camara, sento-me CL>U· 
fiunta na approvaçã.o uo parecer da Ct>mmis· 
são de Policia., e bem assim ll<t emenda. a pre
sentada. peln bonrado Deputado pelo Pa.r:'t, o 
SI'. Augusto Montenegro e outros e n a. rejei· 
ção das emendas offerecida.~ pelo Sr. José 
Mariano, com as quae~ níio está. de accordo a 
Commíssü.o de que r:wo parte. 

Ninguem mais petlindo a palav1·a, é encer
rada. a d iscussão e adiada a votação . 

O Sr. Presidente - Ante~ de dar 
a ord ,~m rlo dia. para a p roxim:l sessão, cum
:Pl'O-me eommunicar à C.LmnTa r1ue a ~lesa 
eslndou as emend:\S oiTer ccít!ns ao orçamento 
do Min istcriv da ~Ia.l'inha, e não acceitou as 
segulnt.-~s : 

Do Sr. lferedia 1le Sá: 
« Accrescento·se onde convier: 
« Os cirurgiõEs de 2• classe da Armada, 

que contarem mais de quatrv annos de elle
ctividacle no posto, não tendo sido compelli~ 
dos á satisfação !la clausula de clous annos de 
embarque, iicarão dispensados do cumpri
mento ila referida clausula nas futuras pro
moções.» 

Não a.cceita. por sec-disposi~lio permanente. 

" AccrescClnt..:-se onde convier : 
«Art . A etapa dos invalides da pa.trin 

da Marinha será. a mesm'\ dos in validos da 
p;\triado Exercito .» 

Não :.ccafta por augmenia.t• vencimentos. 

Do SI'. Coelho Cintl'a : 
A' verba da ta.bella n. 8 supprimam-se 

11l5:840$ d<:>s tinados ao COI'PO de engenheiros 
navaes.» 

Nãoacceit.a. por supprimir empregos . 

Do Sr. Barbosa Lima : 
« Ao :trt. 1°, n. !0: 

«Corpo de infa.ntería do marlnba 280:000$, 
aupp1•imam-w.:.. 

N(io acceita por sup primir empregos. 

Do Sr. Irincu !>!achado : 
~A.o n. I , Secretaria {lo Estodo : 
~ Inclua-se : verba dest inada a c<"•Sll para 

o pot•teiro da Secretaria d o Estado, a ex em-

plo de igual direito de que gozam os func
cío!arios de igm:.l categoria de tollas as ou
tr<l S rep:u·tiç,jes e ministerios.~ 

Não acceíta. por augmenta.r vencimentos . 

Dos Srs. Enêas Martins e outros : 
« Ao n . 8- Corpo da armada e classes an

nexas : 
Conservan:lo a mesma verba proposta. pela. 

Commissão, accralc~nte-se as palavras se
guintes : incluído o soldo de um pr imeiro 
tenente cirurgião dentista, 2.006:90~000 . » 

Não a~ei ta por consignar vencimentos. 

Do Sr. Irineu Machado : 
« Ao n. 21-Municões de bocca-redija-se 

do m odo seguinte : 
Aos oftlciaes do corpo da armada., classes 

annexas, reform;tdos, etc. , tndo de accot' •.lo 
com os decretos ns. 2117 A n 277 C, <I e 15 e 
22 <l<~ março de 1890, e n. 474 B, de 10 do 
junhode 1890, 5.900:000$,isto é, a mesma 
verba fix:ada. pelo projecto da Cornmissão., 

Não acceíta por traier augmento de des
peza. 

A Mesa julga. não poder acceitar estas 
emenrlas, as quaes. em todo o caso, vão ser 
enviadns á. respectiva. commissão e elln, si 
assim entender, :poderá emittir parecer sobr e 
as emendas que forem acc;;itas . 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJEcros 

N. IGO B- 1899 

Re~lacçfio p tra 3" discussão do projecto n.160, 
deste anao, que alte1·a· 1:ada.s di<posições >Ta 
tc~rifa dus Al(andegas e !Jfes(ls de ReHdas, 
mandandas exacutar pelo d(C/'eto n. 271.3, 
ele 17' de d~"emu1·o de 1897. 

O Congresso Nacional deereta 
Art. I. • O Poder Executivo fará. executar 

em todas as Alfandegas e Mesas do Ren.Jas 
habilitadas da Republica a tarifa e suns dis
posições :preliminares que acom panham este 
projecto de lei, com as sagulntes altern
ções : 

r. Os mnchinlsmos e seus accessorios e ma.
teriacs de costeio importados directamente 
pelas em prezas de minemção po.m. consu mo 
proprio, ;Jaga.rão somente uma taxa de r e
g istro de 5 ··/. do valor oficial dos objectos 
iotroduzidos, ficando isentos de quaesquer 
direitos alfandegarios. 

§ I. • Ficarão sujeitos á m ulta. do dobro dos 
direitos quo deveriam ter pago as emprezas 
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(juo tiverem impor·ta.do IWtchinisll1os e mate- •

1 

qucnt,; •lcs,lropo.ro (o. rtur: o projecto procura 
rL•e> par<t 11>0 <>llicio. tht· r(·tn<edio) a r1uc se veem rerluzirlos og 

§ 2." O~ mr,t,r•riac~ de cnsteio importndos , la.vt·:~·lot·es •tue s~.o c serão, nín•la por muitos 
<lirectarnente peLts !!mprez:ls de min0:·a•.•iiu I annos. r,~ !.!"l'::tn<les opcrax·ios, os operarios 
paro. consntliO proprio, comrrehendern sô- pm· cx~~llcncia da riqueza pnblic>t, nacional: 
mente as substar:cias chimicas, cxplo,;ivos, os constituem materia que, sem duvida al
met~tlloidCl~ o rnCJtaes simples e m:,tolial lle guma, se impõe, com imperioso cnrMter, iL 
cxtracç:'io n ir.~;1Sl:ort•! nn> mín~s. neces;aeio,; consitleração, n.o ~st11do e it solicitude dos 
ao;; tJ·;dJalhos de minoraçii:o, prcce(!enr.lo sem- pocl{;)t'CS constitucionaes da Republica, cxigin
pre anto1'iZ:1ção do Ministro da Fazen(1a, n do soluçã:o condigna de sua re!evancü1. e gr~•
quam devem a~ cmprezr.s reqnet·er to.cs Jn- vid:\t.\e. 
vares. O pt•ojecto sujeito ao exame desta commis-

ll. No art. 2", § 34, e na tabella A, n. 1, são e, J< .. ra de toda dllvida, a consubstancia-
2" parte, supprim::~m-se as palavras: exclusi- ç;";.o dos elevados intuitos a que vimos de 
vn,meilte p~m cl'iação. <•lllll1ir, n a. expre"silo de um :,ystcma regular 

[[[. A ' clesse s~, n. 540, on•lc diz: SaCC•JS de pl'OVidcncias ler;islativas ()UC attendem de 
do gl''-'~Sa!"ia ou can!J:.maço e semel)lantc:s, modo pl<.'n<wwnte satisfactorio ao pl'Ob!ema 
1 kilog-ramm<L 700 rei.s, diga-se 800 réis. "'~ lavont·a, sob o sau a.<p<!cto col!ectivo e 

Art. 2." Na exe•~tlf;rv, dt referida t;u·ifa, o ocl)n••!nicn pelo favoneamento á maior ex
nov<,rno clcterrnin~,ri•. ús re1 ~.:·ti<Jíes ::d11a.- p:l,JI"~" dn cre<lito r()a], e sob o seu a:;pecro 
neír:t-; •1uaes os pa.ír.••s cujoJs producios lic:un individual c ~odal, pela instituil)ão de ga
su.icitos ;,, tax:t. ge1·al e especial, pvdewlo l"ailtias que se !los ai!guram elli·~azes como 
tambem o GI)Vci·nn altet'<U' a h!X;~ gerai, no •.·stimhln das energias tlo individuo c que se 
todo O!l em part,J, com as dimilmições qu,~ caNctcPizam como prccios;t ineorporaç;r.o ao 
cntendet· de1·er· Lze1', até attingir ao limite cunjuncto geral dos direitos da familia. 
1a t.txa minima. E pois. r1ue se torna 1nanifesta e iadiscuti-

At•t. :;." S:lo revog<J.•JM as dis~osiçües em vel a utilidade do projBcto, ao mesmo tempo 
contrario. · q_ue uma simples inspecç:lo sobre o respect ivo 

Safa elas C.>mmissões. 23 de outubro ({e !S'J\l. texto deixa. de~Je Iog·o ve~ qtie . nenhuma. 
Jost' NttNinho, presidente.- Elias Fmt <lo, controv,Jr_su:t _pode_ ser s~scüada ac:rc~ de 
reLttor.-Fntllcisco Sâ.- Rodolpl!O A!Jrcu.- ma ~?llS~I!UCJonn~~:]a,,~, e a Commtss;<o de 
Ale»cm· r.. ,.;,,a,·<ies.-S"do Pe,,~nha,- Vi cio- ConstttUtçao, L0gtslaça:o e Just1~a de parecer 
;·ino JJ,mtciro.-F,-cmcisco i!•íqa que. S5'.:;J. o mcs1~1o [ltOJecto <tpp1ovado, sem 

c · · P''e.Jutz,,, como e claro, de quae;;quer modtfi

N. 174 A - 1899 

AHtn•·i~a, de;•fto de rlo >>s annos da (tula t(<J.•I•! 
lei'} c. conslilu i~!·'7'o d,; sociedades a;UJ1tyn11H 

de c;·edito ;·ural nas condiçüe.- que e,·t :/;e. 
lecc 

O pro.)ecto de loi ::1.presento.do a con~iL1era
ção do Ctm;rresso Nacion:tl pelo Sr. Cincinato 
Braga, i![ustre Deputado do Estado de São 
Panlo. em :!0 d:J setembro ultimo, contõm, 
lliL sua pt•imeira parte, medidas Jegi~lat.i-vas 
ten<leute~ a desenvolver c regu!2.r o cred it;) 
real. e, na s~gunda. parte, pro v,:, com grande 
elevação de vistas e superior criterio juri
d\co, a. i lU po:·tantes t'elaçõ,,s de ordem civil 
quo ('t1tendem muito d o perto com o in:;tltuto 
da f:tmilív.. 

A situação penosa e slllicti l'a em que a in
dustl•ía agricol<t naciou,;!, por elfeito de cau
sas intrinsecas e extri11sec~.s. na;; qnaes ~e 
0l:sorv:t hem acc~ntuatla snpremacb. desta>, 
_j;cz h a cerc:t de tres nnnos, s!tn :tç~in qne ho,i, 
ao ry,esaJo t:;mpo que resume a c1·be ccn
nomica. do p:tiz. actúa cffediva e JlO<lernsa· 
me11te sobre a crise Jioanceira, ap-gr,tvamlo-a 
sempre l]e modo considemve1 ; e o cons,:-

ca:;iíes ou de quacsquer medidas complemen
tares ou <1.Ccc>sorias que a Camara, em sua. 
sab.~dori:\, ,iulgue conveniente adaptar. 

~:Lia das Commi,;sõcs, ~?:3 de outubro de 
18()!1.-Jfm·fi>ls Joníor, pt·esidente .- Xavie1· 
a<t ·"ilt···i1·n, rel<>tor .-Lui:l D:>mingues.- Al
f h/<; Piil lo.-Ednwndo ria Fua.,ec.! , 

?I. 174- 1890 

Art. I. • E' autorizada, dentro de dons 
annos d;t data de,;ta lei, a constituição de so
(:Íeflil.•\cs :1.nonymas de crechto rural, nas ccm
diçues seguintes: 

§ l. • O Citpita[ dessas soci,rbrle.s poderá 
attingir, para 05 eifeitos dest[l lei, o ill<1XiiUo 
de cem m i 1 c:)n tos de r(ji~, repax-ti-l:::.men tr. : 
-~.tú dous mil e quinhentos contos, para as 
aue se fuadarem ern c:u.la um dos Estados do 
.~ mazoms, }!ar:lnhiio, Piauhy, Rio Gt•ande 
llo Norte, Parallyb:-t, Alagôas, Sex-gipe, Espi
ritn Sa.l1to, P a.mná, S<Hlt<L C,ltilarina, Güyar. 
c }I,, t to Gl'r•ss<• ; at(: cinco mil contos, p<Ll'a 
üada. U!H do~ Esta~ll'~S rlo Pará, Cc.at·á, Pf!r
lJambuco c leio Gral1:lc do Sul ; ató llez mil 
contos, para. cada utn tlos Estadus da Ba.ilia, 
Rio de .1:mciro o !llínas; atd vinte mil contos, 
pat':t o EQt:ulo t!c S. Paulo. 
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§: :! ." :llct:Hlc !la. ~.u~\~~ti:J. :t ssín~ . u t tl"i ht ~ i d:. l 1lc pt't>]' t:ictarios.ag:·icnltores, . cuj., pt·incip.d 
~\ cH.!4'.. Es::lllo cou~ttlu11·,, u c:•.rn:al !U~Xrtnu prupn(·uadc a;ç;.'ll.!oln., Jn ~~ccctt.a.u t·~~ o r1o eu 4 

(1c ~mo. t_ '.: :·.q:-~ CeJ~t ,·u.t __ ·!~ ~t·e .. l it':) i \.::~T i~.~o ~ :L na. li do~sa~1 t.r. , !-l'ão l':Steja nem u =na. n<•In 1 1atr,'.. 
c:t}Ht,\1 r.ln rc . .: yv~c~t \'n f.:..:.r.~:·ll) : r; ot: tr;t U10~ g:·.~,..-~_J: t ''e o; T -i rf"~~L 
ta.>lc consti t ui r;\ •?:l. pí l:tes o! o) ( 'aí:rM Ri'~,tio;"!<'·< i )i I'.! . o prar.C\ das opOl açücs a c credit:J r u
Ct>l11 sédc ·~m tnt!.n ic\pios, r~Gd ; t lUli!t t~rn rl o c:l ... r !t.l nfio exc:r.::dt~l~;·t de ntn anno o o montante 
p i tnl tJii..-. cxc;::.ll;tdl·. •h •l<;cint:•. I""J?tt· ~tt de e:ttla. um:1. ;1ell ns Ilã n exce,.l~ l'il do qnan lo 
mesma wel~\• 1c . 't':t1.C;tvclmont.c par<~<:•t á <lireckt•io. nN·i'.Ssv.rio 

§ 3 . • A tlu rn.ç-ão rl:B Ctlirca s seri de 20 prtrn. cnstcio d:ls Ja.YCUJ'<ts do m rrtu:u·io dn-
1:\,nnos, conta de;; do inicio de suas opcr:1- r ante e~se período. · 
ções . § 1:) . Nenhum m ntunrio :poderi; constilu-

§ 4.• Tall to as Cab•m Centr,•cs como as ir-se devedor, no rlccm·~o de um auno com
R cgionaN s:io n.ntonom~s c independente' merciul. de qur<ntía maior de 80 :000$ a um:\ 
umas •la~ on!:ras o podfrâo ~<!!' in;,t;Ll l<Hlns e (>úm C l;;•rrol, nt•m de qrmnti:\ maím• rle 
operar transf.<: l'encias de i':t11!S a•'•;õe;:, uma :)0:000.~ n um:\ (:.,;.,;" R. •g iiJnal, a'nda l}lle por 
vez realiz•rdos r.kz P•' '' r:rJ; •I) •.~ o C'l [' it ~ l no- ti:n lns ott ~ontr:\ ctns di!f.•rent es, t:\e!'\ r.nmn 
minA.l de f':n.~1 :t n :~ 1 n. . penhor !1~ri~81:l ~ Dnnr::a .• P l _: dA~~o. ~f c. : -p"~l :'l. 

~ ~-" N r!flitnOr'!. qn:1 n t.i:1 f: .-.. ~·il. l':-1 ~.,- ~..-,, ; 1:'\ dr· ll1 11 lf:r. ~~m fa.vn t• d ,l fnnr ~l) ti~ l'~ ·:o:-(11' \"~'- d:l, 
bonifir·.aç;in. tl !J : ! ~t il f.!", , ti t.~dn~ l tor· · ~PI'Vi ~:~~~ ,.,,;,,.~, ., ao di rPr: t~~r flll ,}i t·~.·L · r ·, •g q r u~ tf).iJh;,_Jil 

de illcnt·por::c::i 0 d<:st:tc 'nr.:í •:rl:ttl C!; . :\utoris·ttl•' :L npf.lt'il.<;ii <,, ru\l!t:t i.c; u:tl :\<) t· :O: 
i'i 6 . '' As prostaç.1~s C\ U cntr::d:os Õ•• aec io- ec>so tlo creJ.ito conceuillo adru;; do oli lo !i

nist'ls nil.o po(\erã.o consi;til' s.•não <'til tii- mil•l. 
nhciro . ::\ 1-1. A disposição rio ult imo parag raplto 

§ 7 . • As Cai.n .<, seus gerent•)S ou direc~o- n.nt~ce•lcntc n ã.o ê applicavel ~t onu·as (•,,;,,.,.,, 
res C!U tal quo.li<lade, ;eus rlivi.Jerl'los e n ·!tn a Banco3, q uantlo se con;;tituircm em 
a.cçiie.-<, c a.'> tt-ansfereacía~ destss sii.o isentns ' mutuo para. com um:t Caio·":- neste c-aso, a. 
de impostos fcdcraes, esta1caes ou muni- CH :.•'7. po:lerá emprestar até o ter(,.'O do seu 
cipa.es. c:t pit(tl realisauo . 

s 8-o OS meznbt·ns das d ír ectorias e con- § 15. Meta<lo, pelo menos, dos lucros liqui
~elhos ft,:;caes das Cai.,·«s só perce!•erão ltono- do;; excedentes rle 12 •:, ao anuo oobre o co.pi
rarios (~i nos esta tutos fo1·e!n concedidos\ t ::t.l J•eali;ado, set•á :tnnnalmeotc levada :í. 
or iu ndos de commi.~,õo de a.àminístr aç;io, e: cont.'l. d e !undo de r es:1rva., o qual será con
sendo esta il!sufficiente, 'le pow:entagem os- stituir1o em apolices ouro rle melhor cotar;ã.o 
tabeloci•Ja sobre lucros liqu idas verificados da Uriiãc ou de qualquer Estado d:\ Rcpublica 
de contado, excedent\)s d~ úez por cento ao at é que seja reconstitui(lo nessss títulos o C.'l.-
anno sobre o ca pit~.l ;•calizl'lllo . pital da C'.aü·a. 

§ () ." As Coü:rts n~à polrlt; ri'i.o coltmr com- fi lG. Finda esta J'()consti.tuiono, a quotn. 
m issito maior de um po:- CClJto sobre o mon- t10 lucros, quB pelo ultimo paragt•apllo anb 
tante rle catl::t emprc~timo, pa.1·n dcspczas rlc cndente t e:·ia rlc ser ;1ppl icado. ao fundo de 
administrnçi!o , n~m jum m:ti0!'0~ <1e 1~ "/, l reserv.,, pa.ssari< , ernquantu ost~. s~ m~n!.i ver 
ao a o no. d.urante o prazo do empre5tnno. completo, a set· empregada na dtmtnu\Çao th 
sobre rlínhdro fornecido pam cu~teio das In- ta:xa. tle juros, por meio ele rateios Jlrl•por
vou r:ts . . cionaes a.os debites dos h vrado!'P...s mn;;uari•Js 

~ 10. As C• i.>;·(< C' mpregarã:o S()mpre, sob <lo anuo anterior, que ltajam cnmprillu pon
pena de rcrc1:t dos 1\l.vores desta lei. pelo tualmentc seus cGm promissos com'' ('(<ion. 
monos, t res I}IIa.l't<l ~ pa.rles do se~ 1 capital § 17. AS (:ç, i .• ·as po•lerão estabelecer, 1\nJ 
realizaflo em (•;:Jct·açiíe~ ti.e credito rur.:ll, mercados CfJ!lVenientes, eutrepo,tos ou arma
mo•;cl ou não . zens para tleposito ou vendt\ de productos 

§ 1 I. ,\s oper·açüas ,Je que t1·ata o ul:imo agr ícolas que lhes s~jam remettülos â. çonsl
para.g-rapho ~mteccdentc só poncri'io ser con- gnaçlío e commis~ã.o . 
tra.cb~las sob garnntia. de pr'tmeira l•r;:o- § 18. Metade dos lucro3 líquit1os anfcr~dos 
t hN,\ Jnscriph sem concur;·encia; pr imeiro ]lC\1' e~s·?S entrepo;;tos ou n.rma.zen1.0, sera no 
peuhot• t mnscripto sem concurr·c:1c.ia; cn.udio tlm 1!0 ca.o:laanno rateads.mente divirl itla "Pelos 
de letrn.s ilyp\lthect.trias ; de acçücs de estt·n.- l~vradorcs <]Uil no anno íinuo tenham sido 
das <lo fer r o c <1e a.cçoes d~ o t11't•a;; c<"d. .·ag, • mu tn:n•ios pontuaes do. Cai:ca , r ateio esse 
um~~s c nn trn,s _ ~ot~d<"~ na pr-a.<::" a.ci~::, .'lo I propo:·ciona.l ?-O..~ \'a\t'l·~ 1las contas c!e ven~n. 
par on bçnelb:<<bs pc,r ;;:wanttC. '' e .)are>s rins mercadorias que caJ.il. um delle~ h:l.V'· 
púlo G-;;vernc rln. J:niilo 011 do Esí::r uo; de rem~ttiüo á. consignação e cnm missuo do. 
apolices da di virht pul,i; ~,\ ft:•lüra.l ou est:làcal Cai.ca . 
1carranrs ; bill1H~S .1() n:;e~ca.dori.;\ ,; ; cou h\:ci- § 19 . P a;·a o e!Teito elo rateio de que tratn 
mentos de despaci1o li O.S estT'i\d.as ,f ,~ feno o ult imo pat·<\gra.pho antecedente, putlerá se.x 
e letras acceitas c 0niio~snrlas por b ><ts fi rmas computa•lo o valor das cont3.s de vendu de 
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qualquer committente em favor do mutuario 
pontual indicado pelo mesmo committento no 
verso do conhecimento de expaclição. 

§ 20 Niio serão appiicccdas as disposiclíes 
dos dons ultimas p~trngraphos antecerlmitos 
quando, sem os lucros a que olles se referem, 
1ique impedida a Cai:;;a de distribuir dividen
dos até de 12% ao anno. 

Art. 2. 0 No caso de execução judicial, o 
objecto do penhor agrícola celebrado com 
qualquer Caicca poderá nn, constrmcia do se
questro ou penhora ser vendido por corretor 
oillcial para continuar a execução sobre o 
prod ucto da vencla depositado nos cofres da 
Caixa. 

Art. 3." Todo o proprietario ou administra
dor de immovel agricola, lavrndor ou colono, 
chef0 de fami!ia. ou maior de 21 annos, cilla
dão bt•azileiro nato ou natur·nli~ado, ::tinda 
que propriotario de importancia maiol' em 
acçlíes, poderá. sep:-trar ou adquirir quanta.s 
bnstem, para,, até 12:000;.; do valor nominal 
dellas, constituírem uma 1·eserv ~ de familia. 

§ l. o As acções subscriptas ou adquiridas, 
para esse fim, expressamente declarado no 
acto dá subscripção ou d::t acquisição, gozarão 
do beneficio de isenção absoluta de penhora 
por quaesq uer di vidas anteriores ou posterio
res á sua acr1uisição. 

§ 2. o A esse beneficio, uma vez estalxole
cido, não se poderá mais renunciar. 

§ 3. o A reserva instituída em proveito de 
mulher solteira ou viuva é exclusiva de 
communhão de casal por posterior casamento. 

§ 4. 0 Os rendimentos dess~ reserva de fa
milia só gozarão da isenção alludida para o 
effeito de poderem ser despendidos ou con
sumidos livremente pelo beneficiado; nflo 
para serem accumulado.s, gozando da isenção. 

Art. 4. 0 A isonçào prevista no artigo ante
cedente continuará. depois (1a morte <la pes
soa em cujo proveito fôr·a instituída, nas 
condições seguintes: 

r; I. • Si a pessoa mort:t é um3. mulher, a 
isenção continuará em proveito dos fllhos 
menores sobreviventes, até a maioridade do 
mais moço. 

§ 2. 0 Si a pessoa morta é um homem, a 
isenção continuará. em proveito da viuva o 
dos filhos menores sobreviventGs até maior
idado do mais moço e até a morte da viuva.. 

§ 3." Si a pessoa moi't::t era solteira, a 
isençfio continuará em :t:'1vor da mfii, Pi fôr 
viuva, em favor do pai, si este fúr invalülo, 
ou si tiver a seu cargo filha viuva, ou fillw:o 
ou netos menores. 

Art. 5.0 Em caso ele divorcio ou Se]xwação 
tle corpos, terá direito ú reserva de famiiia 
o conjuge a quem o Poder Ju<Uciario tiver 
conliado a guarda dos filhos. 

Art. G." A reserva ele familia e seus ren· 
dimentos se conservarão em estado de in

camat·a v. v [ 

divisão até a morte da :pessoa em cujo pro
veito se operou a successão beneficiarta, e 
até á maior idade do mais moço, si eram me
nores as :pocsoas a quem essa succestl\o apro
veitou. 

Paragr::tpho unico. A' meclida que me
nores lieneficiados vão attingindo á maior
idade. os rendimentos da resel'Va de familia 
vão aproveitando integralmente, e sem ele~ 
pendencia de reposição ou restituição pos
terior, aos menores mais moços, até o ul
timo. 

Art. 7. o A constituição de uma reserva de 
família completa·se pelêt assignatura do ad
quirente das acções no respectivo livro de 
transferencias, si já não constar da lista no
minativa dos snbscriptores ; e não poderá. 
SPr snnullac!8, ou rescindida, nem por acçR.o 
orditmria.. 

§ !. 0 Exceptua-se dessa regra, sendo nulla, 
a acr1uisição de reserva do família com di
nheiro, por sentença criminal passada em 
julgado, verificada proveniente de qualquer 
dos crimes enumerados pelo Coc1igo Penal, 
contra a boa ordem e administração publica, 
contra a fé publica, contra a propriedade pu
blica e particular e contra a pessoa e a pro· 
priedade. 

§ 2. o Tambem a reserva de familia des
apparece, e ele pleno direito, q uanclo no do
virlo uf'azo não forem realisadas as entradas 
de càpital das accões não integralizadas, 
ob,iecto clella. 

§ 3. o Para obviar-se ao caso do paragrapho 
anterior, é facultada a integralizaçfio ante
cipada dessas acções. 

Art. 8. 0 Em proveito de um mesmo indi
viduo, não pócle ser instituída mais de uma, 
reserva de família, pena de nullidade da quo 
fór constituída além do limite fixado no 
art. 3". 

Paragrapho unico. Dentro desse limite, a 
reserva poderá ser subdividida em acções do 
mais de uma Caixa. 

Al't. g. 0 No aeto (1e subscripção das acçõo> 
para. a constituiçào cbs Caixas, qnalquer sub
scri ptor wi juris póde reclatnal' em seu pro
veito o beneficio da reserva ele familL1.. 

Art. lO. E' o Governo da União :tutol·i~ndo 
a garantir ao capital effectivamente roalis:ulo 
dn,~ C•ü·as Centraes c Regionaes, que se fun
darem sob o rcgimen desta lei, juros de 3 °/o 
ao anno, depois que ao mesmo capital tenha 
o Governo do respectivo Estado garantirlo 
juros, ao mesmo capit:_\1, não menores ele 7 ° f o 

aoanno. 
Pr:.ragrapllo uni co. Essas garantias se cn

tenclet'ão devidas uma sem prejuízo da outra, 
q nando ambas tenham de torn:11'-Se e fl'ectivas 
por toté\.l amoncia de I ucros da Caixa ; c, 
qunnclo tonlta havido lncros que sejam insuf
Jiciontes pam um dividendo mínimo de lO "/o 

70 
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ao anno, as garantias se tornarão effectiv::_s, 
pro rata e proporcionadamente entre a Um~o 
e o Estado, pelo que faltar para aquelle di
videndo. 

No n. 35-0bras-accrescente-se : inclusi
ve a quantia de 5:000$ para a installaçã~ da 
illuminação a gaz acetyleno no hosp1tal 
Paula Candido. 

Saladas Commissões,2l de outubro de 1899. 
-Alcindo Guanàbam. - SerzedeUo Corrêa . 

Art. I I. Tanto ao Governo da União como 
ao Governo do Estado, assiste o direito de, 
sempre que o julgue couveniente, fazer exa;-
minar por pessoa de sua confiança a .escrl· Ao n. lO-Elimine-se as quantias desti
pturação e transacções da Caix<t , a CUJO ca- nadas para consumo de n.gua no Instituto 
pitn.l tenha garaotid~juros. . . Pasteur, Asylo Santa Maria, Hospital de 

Art. 13. E' desde Já autor1sado o Governo t · t A 1 s ta Thereza 
da Unl·a-o a abr'I·r os cred1'tos nxtraordinarios, S. João Bap 18 a e sy 0 an . · · ~. · 

" Ao n. 16-Elimine-se a quantia destmaaa que se tornarem preciso~ ao pagamento dos ao consumo de agua. 
juros de que trata esta le1. Ao n. 2 l-Acci'e3ceote-se a consignn.ção do 

Art. 14. Revog·am-se a:s disposições em con- l:500$ para um escrivão do juizo seccional no 
trario. Estado de S. Paulo. 

Sala das sessões, 20 de setembl'O de 1899.- Ao n. 23-Elimine-se a consignação para 
Cincinato Brctga . um conservador. 

Foram apresentadas na sessão de 23 do 
corrente, ao projecto n. 171 B, de 1899, 
fixando n. despeza do Ministerio da Justiça e 
Nego cios Interiores para o exercício de 1900, 
as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n . 177 B, de 1899. 

Ao n. 7 do art. 2•, accrescente-se : bBm 
como abrir o credito preciso para p:tga
mento aos Drs. João Vieira de Araujo e José 
Isicloro Martins Junior dos premios e gastos 
de impressõo a que teem direito pela publi
cação dos seus livros Di·1·eito Penal (lo Exe1·. · 
cito e A1·mada e Cocligo Penttl Commentado e 
Compendio da Historia Geral de Di1·eito, con
forme o arbitramento feito pelo Governo uos 
termos dos arts. 38 e 39 do COlligo de Eu
sino. 

Sala das sessões, 23 de outubrJ de l899.
Alf1·eclo Pinto. 

Ao art. 1 ·, n. 8 Secretn,rüt da Camara : 
Onde se diz publicação dos debt1tes da Camara 
durante cinco mezes, diga-se dur,mte quatro 
mezes, fazendo·se na importancin. consignada 
de 212:500~ a precisa dertucção. 

Faça-se igual moJificação no n. 6, Secreta-
ria do Senado, no mesmo artigo. ' 

Sala das sessõ3s, 23 de outubro de 1809.
Barbosa Lima. 

Ns. 20 e 21. Supprimam-se os angmentos 
de vencimentos dos sub-secretarias e ama· 
nuenses. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1890.
Barbosa Lima. 

Ao n. 37-Elimine-se· a consignação pttra 
um desem b~lrgador. 

Sala das sessõ3s, 23 de outubro de 1890.
Angelo Neto. 

Ao n. 30 : 
Reduza-se a 4:800$ a consignação de 5:000$ 

pJra serventes. 
Supprima·se a consignação de 280$ para 

gratificação a enfermeiros. . _ 
Augmente-se de 400$ a cons1gnaçao pn.ra 

illumi nação . 
Sala das sessões, 23 de outubro, de 1899.

Aleinclo Guanabara , 

E' o Poder Executivo autorisado a refor- . 
mar o regulamento da briga!la policial do 
Districto Federal, estabelecendo que os offi
ciaes aggregados elo corpo de sau~e da mesma 
brigada ser::Lo considerados eifecttvos, com os 
mesmo.s postos e vencimentos actun.es, con
tinuando a ter o posto de tenente-coronel o 
c h ele do referido corpo de saude. 

S:t!a das sessões, 23 de outubro de 1899. ~ 
A?~gusto de VasconceUos,-Xavier da Silvei1·a 
Junior . - Sá Fl"eire. 

A' rubrica 26 (Gyninasio Nar.ional) - Sup· 
primam-se as palavras - cl urante qua.tl'o 
nu~es. 

Sala, das sessões, 23 de outubro de 1899 .
Jotío Lopes . -Jotlo de Siqueira . -Josd Ave
tino . - Vespasiano de Albuquerque . - Sá 
F1·ei1·e .-Anizio (le Abreu .-Arthw· To1 ·res. 
- Jl:lcwtins Jtmior . 

Ao projecto n. 171 B-Onde convier : 
Artigo. Fica o Governo autorísn.do a re

ver o decreto de férias forenses, de modo a 
estabelecer como regra o seguinte: 
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~s ft!rias forenses, no Districto Federal, 
ser a.o r~duzill~s unicamente ao lapso de tempo 
que .vat do dt:t 2-1 de uezembl'o (inclttüvc) 
ao jllfl 3 de fevereiro. 

Sala das se~sões, ~3 de outubl'o de 1899 -
Jose A velia.o . - s,; Freira. -Jo,ro Lopes •-
Alfonso Costc1. · · 

Ao projecto n. 171, de 1899. 
Os membros do Supremo Tribun,l l Federal 

fic:1m ~qui parados aos juizes da Côrte de Ap· 
pellaçao, . pa~a os elfeitos do decreto n. 31l3, 
de B. de .Janeiro de lS!lô, em relação ás re
spacttv!ls a posentadorias, revogado para esse 
fim o dtsposto no par:·tg raplao u uico do art. 1• 
<lo mesmo decreto . 

::lhciel e Arlhu r Antune~ Ma.ciol n. quantia 
de :~q5 :5'JO~ . ímpor taneia do n-ado vo.ccUJn e 
cavallar fo t'necitlo ás !'orças legae;; durante o 
p~riod.o revolucionado de 1893 a 18D:) ; 

Nova. ui~cussão do projec!o n. 103 G, de 
1890, em virtude do nrt . 133 do Regimento 
inte:no e :-elativo _á emenua approvado n:. 
3·• dts~ussa.o do proJecto n. !03, ueste anuo, 
au tonzando o Poder Executivo a abrir a.o 
Mini~torio da Ju~tiça. c Negocies Intct'iores o 
cre<l!to n~cessttr!O p:~.ra pa.gamento.ao lente 
cathed t'<ÜJco d!l. Faculdade de Medicina do 
Rio d e Janeiro DI'. Hilario Sonres de Gouveia 
dos ordenados que lhe ,;il.o devi<los durante o 
tempo em que est(n·e privado riO exercício 
:las. suas f'uncções, por a.cto do Governo, [103-
terltlrmcntc annullad9 ; 

S1lla dns se38Ões, 21 de outul,ro de 189'J. - 3• discus.,ãodo pr••.i<.'cto n. 7i H. de t s~9 . 
.losd At•elino.-&; Freire. rcuacçitr) pnra 3· discussii" do ~ub; titutiv<l 

on·or~o~b lo IH ... 2:• tli sr.u~s:"1.0 tio Jll'•d et:tt~ n. 17. 
O S•·· J.ltt•ej;!oid•~nte - Níi.o li>lV~it 'lo .1\l~\t! <lltno. cr,•:tnúo no Di, t,J·ieto Fr~,_lfll':ll 

nada mais a tt·atar, designo paro. a1mnhã a mais dou8 ollicios " " t:lbelliãcs do nol :1.~. com 
saguínte oad·•m do •lia : 3. denominação de 9 • o 10" ; 

I• parte, a.tê á.> 21.toras ou antes: Discussão unica •la pt•ojeelo n. IS$,•le IB!l~. 
Vota.cão do pnre~r n. :í3, de 1800, r•.:íor- t~-ntori7..ando o Poder Executivo a con••eder 

mau do algum~~ disposições do Rcg-i'mento in- ao 1• otllcial a.•ldido da Secret:~.ria da ln•lns
terno dl\ camara dos Deputai.los.~ob índie<lQfi.o tria., Viação o Obr,ts l'ublicas Anto1tio Manoel 
d9 Sr .. Aug usto 1\Iontenegro e outros (discus- Xavier Bittencourt, um anno de liconça, com 
sao umca) ; ordenndo, para t ratai' de sua s.tude on,le lho 

2' discussão do projecto n. 181 A, de ISD9, convier; 
com parece\' sobre a;; emendas olferMidas Dis~ussão unica. d" projccto n. 194, de ISOD, 
para, a 2• discu~são do p rojecto n. 181, deste autor·,z~ndo o Poder Executivo a concedot• a 
anuo, fixando a despe?#'\ do Ministerio da ~Ianoel Joaquim Ferreira, porteiro a.ddido da. 
Guerra para o exercicio de 1900 . extincta. Inspecloria llG Fisca.lizaçã.o de Es· 

Discussão unica do projecto ~. 170 A, de trade.s de Ferro, um anuo de licença, com 
1889, com parecer sobre emenda otrereci<la ordenado, para tratamento de saude; 
na 2a discus<ão do projecto n. 170, deste 2" discussão do projecto n. 2!0, de 1899, 
a.nno, que fixa os vencimentos de ri 1auns concedenuo a Alcxandrn d' Atri e Raul de 
funccionarios da. Directoria Geral de s~ude Sampaio Vi:mt~a, priv ilegio por 60 anno3, 
Publica e crê:t a lguns legares na mesma re- para constt-ucça.o, uso e gozo •I e uma estrada 
partição; de fer ro de bitola de um metro. que, pa.t'tindo 

Discussão unica do projecto n. I :lO A, de de $antarém, no Pará , vá á Cuya.ba, c.:>m um 
1899, com parecer sobre as emendas offere· ramal para a fronteira boliviana, e di outras 
ctdns na 2" discussão do projGcto n. 130, proviclellcias; 
d.este anno, autorisa.ndo o Poder Executivo a Discussão unica do projecto n. 200,de 1890 
abrir ao Ministerio da Guerra o credito ex- autorizando o Poder Executivo a computar 
t raordinario da somma necessar ia pa.ra. pagar todo o tempo de serviço presta;lo pelo enge
a~ capitão de fragata. Alfredo Augusto de nheiro Augusto· Teixeira Coimbra, em di\'er
Ltma Barros, capitão-teneute João Max imi- sas commissões dos ~linisterios da. Ind us tria. e 
l iano Algermou Sydney Schieiller, major Fazencla, para. o e:!Yeito da fixação dos -venci
Alexandre C~rlos Barreto e 1• tenente da men tos de inaetividade do mesmo engenheiro, 
~rma.da ThemistoclesNogueira Savio, os ven- aposentado por decreto de 12 de f~vcreiro de 
c1mentos integraes qne deixaram de receber 1895 no C<lrgo d~ i ospcctor do i" disb·icto dos 
no periodo comprebendido entre a da ta ue portos marít imos; · 
su_a.;> demissões do p:ofessora2 do Collegio Di8~ussão u nica do projecton. 100, d e 1899, 
Mthtar e a de suas remtegraçoes ; autonzando o Poder Executivo a abt·ir ao Mi-

Cootinuação da discussão uoica. do projecto I nist,:rio d. a Gu err:J. o credito e;dt'aordin;rio 
n . 201, de 1899, com parecer sobre emendas de I :l\66:';'\G6, para pagar os vencimentos ao 
o!rerecJdas em 2• <liscuss~o do proj.,cto ~ majm· ~t~oorario dó ~xercilo, profeJsor da E~
n. 20v, de 1808, que uutor1sa o Governo a cola IIIllttar do Bra.~ll, João nerunrdo ue Az'.!
mantlar p&g::J.t' a.os Drs. Francisco Antunes vetlo Coimbra; 
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·: · ,1i~ · 115.<:i" do PI'O.icct'J 11. J :}.~ A, d(' lí\VO, 
(f~·· la.!':! udu i h·n~~ iln ]l:L;!:'llllr·ll l •• ;h~ quncsquer 
d!n ·ilr•> 1111. .\.lf,tn•!ll : r. ,J:t r." pit~ l Fodc:-a! ou 
ll:l d · ~O lltO:\ c ::; \·o(u :n•!~ fl UO enn t•••' ltl ll !U r P.
;.!Uhih.>r ptt' •i ico , i(-~lill •ti<> a turre 1.ht u:af;·iz 
d'.:! T ~ Uct':d.l \ ~ 

=~· d i:>cms:ío ,Joprojecto n. !R~ . <lll 189", 
autorir.ando o (;on>r no a :tppl ic;n' o'1s olJl'~ ' 11 " 
salii.o do expctlíentc •la. A l l"a nrlega 1lit I :apita! 
Fc,lernl :J. quantia. tlc 30 :tiiUJl;, a que :;c r e 
fere s sab-consignn~íio-Conscrv;tç:Io dos 3.1'
mazens -<la mesma al!b.ndeg-a, rio n. 32, do 
art. 53, a.a lei n. 5Gil, de 3! de dezembro de 
1898; 
Discu~sã.o 1m ic:1. do pro,iecto n . 152, de !809, 

e<11l<:edl'UdO a Y i ll V:'l. rfo juri~COOSIIJto C OX·SC· 
11:\o!Ot' .Joaquim l'f' lir.io dn~ S~n l o.< a penl"ii.n 
ll\Pn ~al d<~. ~1(f4t3nrtl i~ 

I ti~crr :-;~ ã.o nrri,.~; t . d•> prc•.i(·c lo n. ~)1\ 1lc 1 :--: ~):·•. 

autori7.il nrlo " P o,h•r E xcr;Htivo a conccd•·r no 
bl"'I:n·el !Jeu.iam in Ar·an lia de !\-loura , I" c~
crip~urarlo d~. Dt'](:g~ci a. Fisc.1l rio Thesouru 
F ed.:r·a l, no Esta.Jr, do !l!in•anhiio, u m annu 
de licC':J('[• com orcrmarln, p·lr:\ tr•atar de sua 
saudc ; 

N <> \' <\ <lÍôCU!'Sii.o do proj8cto n . Hl:': H. tle 
l ~Cl~ . :tntoJ·iY.anrJo o Poder E.x ecuLi vo a ab1·ir 
no Ministc r io da .J nsti<::J. e ~ezo:oios Inter iores 
o c;·e<Jito exiraordi ua:•io de 4:2!/IJ.~. ao c;~mllio 
de 27, para premio a•' bacharel Jost\ Augnsto 
Barreto de l\Iello Jtochn.. de aceordo com o 
n.rt . 2-!S d o decreto n. I !59, de 3 de dezembro 
<le 1 8~)2 ; 

2" discussão tio proj~cto n. 102, do 1 8~10, 
:mtorisan.J,, o P oder Executivo a reverter 
par:t o serviço activo d:.t A1•rna.dn o c:\pitio
tencnto reformad''· ;João Augusto Ddphim 
l'ereira; 

3" discussão •lo prP.iecto n . v·,:\, d-3 1890, 
antor is:t.ndo o Po•lêr Executivo a lii~pcnsa.r 
os ili l'eitos rlo im porta~~'io de 4:-,0 toac\a<las r1e 
matcrj~,\ meblliCD d:\ Rmpr;,za Parahyt.a 
'\V;ücr Company, tlestin:u!.o ao altlstedmcnt') 
de agnn d:t cidade rl:l. Pi\rahylra. ; 

:3• tliscu ssilo do p~ojc•cto n. 157 B, de 1899, 
do Sena.úo, r egulando as prJm oç•:ics ao po;t·> 
d :: alf~rcs do Exr:rcito ; 

2" discussão do proj~cto n. 156, de 1890, 
conceclendo a Loure nço da Silva c Oliveira, ou 
il. em pt•eza. que organlsar, o dir eito de con· 
struir em n ma das ilhas d o littor~.l dest~. c1-
tlade um t rapiche c!estinado a r ecebE:r, du 
rante 30 annos, inflammavcis, explosivos e 
coi·Ns;vos , nos termos c:a proposta quo apre-
sentou ; · 

1" discmsão do prCI,i ~eto n. 205, do 1899, 
au i.,Jr i s.."l.nno o PV<lel' Executivo a con tar ao 
t .:;nente ~ianoel Jo:\l'plim :-.la<:\.:ario, pam. touos 
o:> e!Ie ítos. o tempo r1ue lhe te n ha. sido de~· 
contado 1nn virtude na. c:o-particio:tçflo com a 
revolta de 6 de setcm bl'O (com voto em sepa· 
rado); 

!·' •l iscussão •.lo p ro.!ec to n . 18:~ A, do l t11.1, 
ma.nrla.nrlo cu!lFerü· :10s o!liciacs :~lumnos da. 
E~e. r l ;~, Milit:u· tio Bt'li7,ll , que concluirem o 
cu t ·~o de cngcnh:u·ia pelo actual regulamento 
o~ mr:·smos t itulos sciontificos pas;;a.dos aos 
rp1P. o :ir.cram ,,elo regulamento de 1874 ; 

Di~cu;;si'i.o uniea. r lo pl'ojecto n . 1\)5, ile 
1 ~' '.1~1, :1u t orisando o Potl ct• Executivo a cou
coJcr um anno de liccnç:t. com o resp~livo 
ordrnado, a.o praticante cifectivo da ~gencia. 
do correio da estação central da E~tra<h~ li e. 
!>'er ro Central do Br·azil, João das Chaga;; 
Ros(l Junior, pa.ra tratar de sua sau dc . 

2• parte, ás 2 horas ou antes : 
Di~cuss."io unica. rlo projecto n. 27 B, da 

Hm!l, cnm p:tr€cl)riJ~ sobre ememlns on.'ereci· 
das na. ?:• r\i ~r.n .... ~:i.n d i'l JH'( I,ÍACto n . 27, des~.o 
n.nw•, 'lrl r. n.11t.r:wio:.\ o ' 'O\'~rno a reinte;:mr 
110 >cl'vi<;o a~ti\'0 da Ar•ro arh . com a pa tente 
de \' ice-alllli ran te. sem pr<·.iuizo d o respcctiro 
quadro. o v ice-almirante 1·eformado .\rthur 
de Jaceg1tay; 

Olntinuacão d" ~ • d iscu s:;ão do projecto 
n. 8~ . de l z:o9G, reorganisar:do o Poder Juili· 
cial'io no ni~t1·icto Fed,~ra l , e Ó<lttdo outrn8 
pr o \"itlc ncias. 

Vem it Mas~. a seguinte 

DECLARAÇÃO 

De<:lar:unos que votámos contra o pro.iccto 
n. 1r.o A, •le 189?. que a.lter n. va rias tl lsposi· 
çõcs tla.s tarifas d;\s AHi\ndegas. 

S:\la dns s<"ssl.'ics. 23 d<'\ ontnbro de l S90. 
Lu;; A:lol1,lio. - nale<ío Cana!lw l . 

L'!va.nta-sc n. sessio ás 5 horas 1]:1. t3rde. 

128' SESS10 E)! 24 JJF. OUTUBRO DE 1809 

Pre.~íder.c ia àos Srs. rcr.: uc MeUo(P1·eside;1te), 
Ev..fJ~nin Touri>~ho (s:.<pplente d~: -i'' Sec;·eta· 
1·io) e Caí· los de N ov(!e> (i• Sec1·eta1·ir>) . 

Ao meio dia. :procede"'Se á chamada, fi. qu~l 
respondem os Srs. V<~z de Mello, J ulio de 
Mello, Carlos de Novaes, Heredi<c de Sil , c\ n· 
gelo 'Neto, F.ugenio Tou r in ho, Amor im Fi· 
t :·ueir~. Aug usto Montenegro, Luiz Domírl· 
gues, Viveiros, Cunha ~·v .. rtins. Henrique 
Vai ladare~. ).I<~rcos de Aranjo. Pedro Borges, 
Helvecio Mo01c, Frederico Borges, Ta vares 
de Lyra., Francisco Gur~el , Eloy de Souza, 
Ermirio Coutinho, Teixe1ra de s,·~ , João Y:eira, 
'Mnl:tquias Gonçal\'es , Barbosa Lima, Cor
ne!io da. Fonseca, Juvencio de Aguiar, 1\Ianoel 
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C.wt~mo, .João .lJJ.utas Filho, Adalberto G.' ui- ~pit;tl Fc• lural, cujo llUI!IC ! "~'·';' liccn~~t par;t 
JII<UC:tes, Gald111o Loroto, Pinheiro Junior. dedina.L·, o Sr: H l.!rcdiu. t],~ C>à, corro pt<.:~,;u
O.<car G.o•Joy,_ Alw:s de Brito. Silva c";:tro, ro;;o ;t viL' úa1· a S. Ex. as <:!Xplicat;Õ·JS 11ue 
Decelectaoo ue Souza, May rink, Joi).o Lu ir., petliu n;; ses;:ão do lJO!ltem . 
Carvalh~ MOU!'iio, Gonçn lves Ramos, Jacob Sr. Presioente, v. Ex .. ~abe pr~rfcita.mente 
rla Pa!x:..o, -~l!ret\o ~mto, A\V•l.t'O Botelho, qne t\ Commis,i'io de .\iarínha e Guerr::. ú 
Leonel Fi lho, Lamoll;r~ter G<fdOlr~rlo , Rod~lplto urna daqu ellas sobre a~ qua.es ,1mue uma 
Al;~;u, _A_ugusto "c,c~~ntmo, Th<;.ot?:n1o de quantidade extr~orllínaria de; servic:os, n. tal 
:\~a.,alhae~. , Elluw·''?} ln ,e,ntel~ Ol~on.llo Ma.- ponto que o sctt lllustnJ.<lo pre:;idcn tc, o anllO 
Cl~l, Ro~o.pho P<~J~ao. 1: adua. Rezeud~. Ga- p:J.Ssarlo, teve o ensejo de ~ubmetter i~ consi- . 
leao ~rv,,lhai. Ln12- Flacquer, çasem1ro d!l l.leraçã.o da Camar:> uma ínrlicação, pro:Jvndo 
Rocha •. Bueno de Andratla, Ces::mo de Fre1- que nessu. comrois~íio Josse el<Jva.do 0 n~moro 
tas, El~a.s Fa~s!o. Lu cas de 8:\rros, Fra.nc1sco o.te seus membros de cinco a uove . 
~~ycHJO! Ovrd!.? Ab rantes-, Aleucar GuiJ?a· A pao;ta. da. Comm!ssã.o se acha. cons tantc
I..Ies , La.u_ro M~t.ler, Pau!a l~aJ~Jos , Franc1sco mente cheia, os S! \US membros tr·abalham 
Tolc~tmo, Pedro Ferre1ra , D;ogo Fortuna, constantemente e diio pareceres sobre todos 
~esp:tsia.no de Albuquerque c C<\Ssm.no do o~ assump!os. quo lhes são affcctos, com" se 

asc1mento. púde r,erfdtt\mentu provar· com a:; Jlag'mas 
Abro-se~ sessão. do Dicwi,, do Con;vevo , que todo;; os t.lir.s 

1 - d v cem cheias da pareceres Ia vrnr.los po1· css:L >ouam c cnrnp;t:·cccr, com causa p:lrtici- Commis;;ão. 
1nht, os :-i t'ti - l:iilv ~L \íar!z, Silvet•io Nerv, 
Carlos M&.rccllino, Pedro Cherzooat , Tlloo- O projeclo. Ol'g-ani:c:mdo v •J Ua•ll\> ,f:L ar·· 
to ~1 io de ~~·iLo, .Matta. Baccllar , H.odri"ues mada. veiu, ti O Scua.do, com ou. 1 ~-1. do :tuno 
:Fernandes. Ouedelha. Mourã.o, Edmrrtl~ de pa.s~ado. . 
:u.errê<l?, Elias Ma.rt in~ , Tvrres Portugal. :-,1a,. Foi sómcntc graças M <lcst•jo que tc uho 
rmbo (lll An•lrade, Jose Peregrino, Appolonio tle pra:;tar u m pequeno '"Jr viço, principal· 
z,ma.ylles, coelho Cintra, Pedro Pernambuco. mente ao meu pa.ir. , olha.n• lo pat·a u:; in teres· 
Hocha Ca.vnlcante, Euclides )falta , Araujo ses da arm<\da, que, sobre meus llorobr os, 
Góes, Oly m pio Campos, Rodrigues Dorin., tomo í a respousa.bilicbde de lazer estudos 
Noiva, Jayme Villa~-Boas, seabra, Aristides I:'inucioSDS e detalhados rlo todas as necessi· 
tle Queiroz, Vergue de Abreu, P::tranhos Mon- darl.es. atlinentes á marinha IJrilzile ira, e 
tenegro, Torquat o Moreira, Xavier d<t Sil- submetti ã. deliberação da Commissão do .illa· 
veira, Pereira dos Santos, Fonseca. Portella, rí nba. e Guerra úiver5as emendas, que modi· 
Erico Coelho, Et·nesto Br azi lio, J ulio santos, cara.m completamante o plano do projecto 
Urlmno Marcondes, Campolina, Monteiro de n. 184, do Senado, todas ellas acceitas pela 
Barros, lldefonso Alvim,Henri q ue Vaz. Octa- Comm iS>ão. 
v iano ele Brito, Ferreira Pires, Antonio Za.- Uma vez s uiJmettidas <~stas emendas, con
charias, Telles de Menezes, Nogueira J unior, juncbmcnte com o projecto, á illustrad;\ con
:Ml\noel Fulg~ncio, Lindolpho c,\etano, L:;.- si•leraçã.o da Cama1·a, soffrera.m largR discus
martine,Al varcs Ruhião,Domin gues1le Castro silo, na qual niio tomou parte o Ulustrado 
Dino B uen o, Gust~vo Godoy, Adolpho (;ordo: representante da. Capital Feder·al, mostrando 
Alfredo E!lís, P,tulino Cax·los, Cincinat o us;;im que nü.o tinltu tanto intel'esse por este 
Braga., At•thur ])ie,le t· ichsen, Rodolpllo Mi- prQj<Jcto como o que om J'evelõ.\_ 
rani.l,\, Leopoldo Jardim, Mello Rego, Plínio Essas emenrlas, sr_· Presidente, fol'a.m es
Casarlo, Guillon, APl>aricio Maricnse, Aure- tudadaspor rJiver5o~Deputados, IJ.Uetcmaram 
liano Barbos<t, P into da Roclla, Py c respo e parte n a. discussão do projecto, e tod:LS ellas, 
AzevetJo Sodré . sab;~ v . Ex ., tinham por fim reo1·ga.niza1' 

completamente a ma.r inb.:l. nacional, em um 
plauo novo o amoldando se às necessidades 
actuaes . 

E sem caus~ os Srs. Albuquerque Serejo. 
Francisco Sá, Arthur Peixoto, Felisbello 
Fl'eirc, Lcovigildo Filgueiras,Rodrigues Lima 
1\hrcoliuo J\ioum, R.11ul Barroso, Agostinbo 
Vi,lal, Almeida Gomes, Antero Botelho, Ar· 
tilur Torres, Costa J uniot·, Al ves do Castro, 
Carac~iolo, Possi.tlonio da Cu ntw. e Fr·o.ncisco 
.Alcncas\ro. 

E' Jid;t e posta em discussão a. acta. 

O Sr. A ugus&;o 4~lemerit.ino
Sr . Presidente, chamado hontem nominal
m e!?-te a !J'ibuna pelo Sr. Dept(l<t.do pel~ ca-

Diversos represnnbntes, poróm, submette
ram á considere.çêto do Camara em!lndas que 
moditic<tm completamente o plano primitlYo 
do oq;aniz:aç;:(o e, entre ell<~s, uma elo 
íllustr ' • !'OpresontJ.ntc do Rio Gra nde do Norte, 
o Sr . Au:;usto Severo, modilica o quadro t.la 
a rm:;.da, e uma outl'a, apre;entada. pelo iiln s· 
tr<~:do represeu~ute da Bahia, o Sr. _D<lput:l.do 
NeJV:!., reor ga.ruza completamente o corpo de 
engen heiros navaes, estabeleeendo b:Jse:> no· 
va~ e div.e~as da$ pdn:ütiva.s, -
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A ai'mada, c;,mo V. Fs: <·the Sr l't·esi
ileu tc, nit.u ~c ccomp<o•) a'í)(;ll;~ d~ qu'uúro de 
oUici:tc.; combu.tcat~~. 

Além d.e~te, que o mna J•O.rte capital_.essetl· 
cinJ cxb lcm as clas:;es :~:mexas , que S<tocom
·plc~Clnb n~; do primeiro, e :boi rn for•mnm ~~~~ 
ltlllO f[ UI' C O que CU chamo-a (l,l'!fiül\it.; ~a?, 
Jl<lÍS, parcellas Lào impol'tante~ como a prl-
1111~ i I' D. • 

ura, do~<le que mí lil.amem f:tYOr _do quadro 
dt\ a rmada raz,··es r1u~ levaram u ~cnudo ~ <1 
Camar <l il mouí lic<l.l -o, estas :tJ?CSma s l 'U)\U(lS 
impeli ir·am a Commís, ão rleM;\l'!l~ha e Guc;·r;l 
a a.presnnt~r en;cn•las, moditr.cnn,Io _c?m
pl<:tament.c, mas no me:;mo Sc:ubdo, t.od.t, .1~ 
cl:L<;,:es :mn cxas. 

As •luas emcn•la-;, Sr . Prcsillente,merecem. 
não ~,·, d<) humilde orador qu<~ neste momen to 
!;C a.r:Joa nn. t t•iloU II:l, <:OffiO l~1m iJetn oiC ÜJ1ia 
a Comruissáo do ,\ lat'iu ha c: rl:w1'!'8, c:sltttlo 
m inucioso, m nito priu.:i palrnontt' q nano~o 
c.•:;as <'lll<:llolas \'eeln a~al'l'clil l' d f-sper.rL lli H> 

· 1~" 1 ucmt, c1>•rsa rpu~ d~•vc ""I' oth:ula com a. 
lllô\X.i um a lten<;üo. JH'I Ilei)HIIineule ua qu-
dm ao:l ual, qu1'L' pela. Commb:;i" ' du ~l.nt· . uha 
o Ut1•:t·;·r1, qu•:t· pl' lu··ipa ll•l(:lt le J•da L am:1ra 
tlO.> ) lo:I<Uf.aLlus. (,\1' <i- r. lo.<.) 

!!:' 1 •rinc i pnhnonte, Sr- Prc~idenle, olcl!:,ixo 
dl•:; te ponto tle vista que u hU1111Idu ll ~ J "'tadn 
qnrj occup<t a tt•il.una. no:;te _rnom·.'llto. _o. 
quem lut·am nll'ectos c~,;c~ JHlpCl S, tc:n r\;it
genchl<IO fazer uma an:tly:-; 1 tlet ir~u srJu!'o __ o 
<lSSI.l iDpto, )H'OCUJ'alldO llJe~!ll() \!UVI !' a liJIIOIUO 
do Guverno, ú su cnlii() ó qu~ •. c<,m o. s~u 
,jniw f•>rmaúo, porlcr:t oll'ercccr n C<>mmJs~ao 
tle Marin ha c l>uet·r.a e <L Co.mara um <· ~ twlt.> 
conscicnciuso e e>claTccidu. 

Niio me c:m,;ou ~urprc~a. Sr. Pr~siJent-:l, 
que o íllu,;tra.>.lo rcpr••seuta.ntc ol 01. Capital Fe· 
der.d sô ag-ol'a, no., ultimas nwr.cs dost"' ~;
~ã•.>, fJ no.n.J•) se a pproxiuHun os ul tunos ll\'ls 
c l~ tluz,JllliJro. ~e inte:·t:sse tanto pefa rcot·ga .. 
;üzaçào rlo ,_,·uauro da a rmarla. 

O Sn. H m>ED!A t•E -s .... · - H.e.5ponderei a 
S. Ex. 

o Sr; . ;\UGUSTO CLl<:~rENrJ;>;o- Affirmo .a 
S. Ex. que o Deputado que so acl _a n~ lr l
buna jú. tem o sert parecer. confecc.on~ lo e, 
em breve, submcttel-o-ha a Comm.ssa 1 de 
Marinha e Gucrr,t, para dep[)!s set' sub:net· 
tido á discuõsão e ao voto d~~o Camara. 

S[o es·.~ ~. sr. Presidente, as palr.11 ras l]t_te 
vinha ·lit,•• em resposta ús do honrado 
Deput<\clo p.Ja C;lpital Federal, o Sr. Heredia 
de Sá. 

Foi a.ntP~ pam umo. explicação pessoal, que 
eu tlesejaY;t tbr, rl o que propriamente para 
1azer consi .. l er;lç-(~e~ sobre a. ad3., que, f l !â.s, 
est~. coneci."-, o q uc me tl'Ou x:e a este\ tri· 
huna. (Jfuilo v~m ; m·•ito ucm .) 

O !!'r•. llea•cdia de Sú-St•. l't•e.< i
•lentc V. Ex. é tcstemLLnlra de que cheguei 
um p'ouco ta.rúe par<~ ouv!r todo o discul'Su 
rlo hr.nrado Deputado pai' Minao;; po l'óm, 
aqn illo qu~ me foi po~sível ouvir merece •le 
mi nlm parte re~posta calJal. 

A minha. I'CCb.maç:iio era. ue to1 lu proce
d,ntc, tanto porque S. Ex. me tllssc partic~l
lo.rmcnte app,~ llo para u sua. honra, flUe t uo 
cedo nii.o traria o p:lrccer relati vo á re!brma 
dos olliciaes combatente~ da armada, como 
ainrla :porque h o. dous longo,:; mozcs flue esse 
proj~cto está em rleb:tte, e, por consequenci:t, 
por mais profundas qtw fossem ns alter<t~;tiH!> 
sobre elte, o digno rcpres11ntan te de Mmus 
Linha tempo p:tra i u t.erpor o seu parecer. 

Ora., Sr. Presiden te, nós estamos nús ulti
mos mez<:s de sessão e parece q ue o assum ptu 
nii.o 6 tl<.l somenos impnrbncía, como se ali· 
"" '~ ~ a. muitos. p•wque d;t S')r·tc <l<ll! lll p]'l)
j:)ct.< • depende o f11turv de muitos ollir-iacs tlu 
m:~ r i uha . 

V. Ex. niio i;..:nor·a oh· r·t!rlo que uma ma
;·inlla niio se or·~o::~uir.a de um dia pur•;t OU~I'O; 
" ollh:ial ,J~ mat·iuh:~ f:• :r.-se om 10 11~.-.s ;uuws, 
c sHà ol c hl~lim:rr <JIW a.mauli;l tt :trrua.<la ~ll 
veja pri v~toh t.lc;~r ·s otnciaes, qu•l t ftu r c.•lu
vnutas ~CI'Y i!,~os teem prestado t.• P'Jtlcm p:·e
SI Ill ' a inda . 

Der o rcspnntler a S. Ex. no pont•1 em que 
diz qno. do certo tom1'0 <testa parte, -vi vo 
nqui pug-na.nclo por este assumpto. 

:--;. Ex. ó injusto, porque si qnizer drr.r-se 
:10 trabalho t.le compulsnt· os A.11a •cs verá. 
quo sempre pugnei :~qui pelo interesse de 
todas as classes. 

Desde o começo deste nnno, com rotação á 
marinha, S. Ex. h a. de tel' me vist'J na tri • 
huna, batentlo-nw <L favor dos operarias, que 
foram alvo de injustiç-as, provenientes de 
p;ojectos votados ncsto. Ca mara,e que det'am 
em resultado <t t!espedida I)ID massa de~ses 
op!lroso.s conc'dadã.os . 

E S. Ex. comprehemle que esse projecto, 
estando de ac;orrlo com o ptJnsa.mento do Mi· 
nistro da Marinha, que era o unieo compe
tente para apreciar as necessidades rl& s ua 
classe, porque, como S. Ex, úisse ainda ha. 
pouco, precisa. va ouvir ~~ opinião do Governo , 
porque é quem tem a immediata respoosa.bi
lid tlde, entendi que não me compet ia. fa zcL' 
alterações su pelo gosto de ai ter ar. 

Qrtnnto a estes assumptos militm•cs, com
quanto tenha pertencido ao oxercíto durante 
ci:lco annos, nã.o sou tios m<tis conhecerl.ores 
de assumptos desta. natureza, e a prova é que 
não fiz questão que S. gx_ entrasse )!ara a 
Commís~ã-o de Ma.rinha e Guerra em meu 
legar . 

S. Ex . sabe (J uando \'eiu a mim dizer qu<J 
não ftzesse questão .. . 

0 SR. A UGUSTO CLI.!:\!E:'ITINO da um aparte. 
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u S1:. 1f1,1:1;zn:. 1• 1·: ~,\-0 que: ü.-:Lil l t. di- ell- • de .' a.tis!iJz•:r· ;ís ':<J:tdir;Gus <l•: Utll<'- i"•JI'':a 
%CJJ •h n~ . ., pt ·c.i tuli ::" , c': r>ar·<' ' ' "''·L·:. r· ![ ~~~ pr:r·rna. ll 0!l(C r·egu f;u •. 
t-·L Ex. ó j ~' ) JdH.~c ~id n ~ dc·s:o;~.~ .:1:-.sump t(;,..;. r~ qu!! · Vord1J.tlc~ ú qae O íJ.Ctll:d :v1i;li:=-::: tr,) daGw., t' L.'·~ , 
si 11 ;-to !.leu P"J'!;<: -J t', 11:Õ " e p<,t•quc Jlt ·J t:d- w·ne:ral l·I·•II•;t., tem re'.'c;h·! •, compdell_<l:o. 
t;o~sc c:oln )lctr: neia . "' :v:r.ivkhrl•: no des·•mpru llu r!c seu lln -

P'>l' l O. l:te cr1t·::o o ties•ruv•Jlvi<lo <:of.jr<;o:; n <' 
O ;-;,t. AUii U5'1'•> l ' r.I-:,11·:'-:TI:>IJ- '!'J·;t t.O.·.~c de ~e:•t.i - io de mr: ll 1 .. ru'· 0 111,,,o l"''lueuo e 

t iiJt prqjcct'> 'JUC ilU~:rt·Jat<J. :t desp .:z:t I•U- ma.! 01w wi 'l. ;l.tl.O e:.;c1·cit•>; S. Ex:., porúm, ha 
í>li ca . <lo ~~~-"S'tt' pe lo di:;~al,or •le V•:t· burlõJ.'ios os 

O ::>rt. HEIU·:DI .~ ''E S.\ - Porérn um a.u- seus d e :.c,_i~s r; i ntui!:-:>~ p~la c:l.~en~i:l. (\os rc
g m e n to i rt ~i;.!;!l i ti • ·ant.~. p1:!c qual túio ~e de ·te I r. u r•os iildi,pc:H;:weB <t cxecuç:w ua;; r e fvrmv.s 
L•r·c.jwlic:Lr uma dr>.oSe intcir·a. c me<lid<Js que tem em vi; ta. 

o ::;R . HEE:'io DE ,\ KPIU.JJ,\ -E (J!lan to é ~ Entretanto, é p1·inci pio corren te c ac~l;ito 
, • c· · - . • • 1 quo1 nenhum :1 n :t<;:i tJ, >ob pcuu. tlc sn icid:u· ""· 

() ~"- ln:r~~:t •L\ n~; .ü - S< \11\0 tne c~o:--; .. 1 o, 1 ,-,.1,, olh:u· C•ím ;neiJCol'ipte:ill a ;.;ua. fqrç·• de 
! ã.o gt J(J:OOO~ ' ' ID"-I'J l 'i!S d!_~sp<:za.s to:l ll ''~ vo- t' ·: n•t· c 1-:•a. le<'u •at· 1·m1

,
1 
... v·

1
• 

1 · c · · · .. - "t . · <Jrt·.l. c r '"' , 1. d. , • ... .... , , .... 
l a•.o lies t·c ;~ -a, eom".t!hC tnHiz:t~'' '~' '-.c. •,c

1
d~nto. (J llõtesq 11er· qnc s '!j :\ 111 :•. ~ snas c ir· 

o ca5'J da ~:c !<:l!l-~ fJII Cõ"tL• do "'-'as t <lCtlll'! ·1.to ~· e CUIII~ l'-'l ••: i:ts ec-;r:n:Hil:o-lii!3nc.:iras . 
ag u :t1 CUJ:t ,"Cl" !Ja_ •_•ê?~.;~~ ~ - ,;~ l·, ;· ~ ~ .1 "":~!:J~~ , . ,· 1:~ \ )~; Vn·~f·, p •,tÚ!!L de.:c-;;;u-:1,[• q u~J o Hr·a1.il ,· .. 
p;1.::-;~ lt'J r~ .:l;.~ur•t '.J.a.u.~l: ~· .. ·.~·.l.l ~ l . L f1.:"> ~•U!,.,~~., 1· ·: .1.~ n 1:i,1·.: :L'4 :.!i'. tltd e.~ pot enei;~;; :LIJJt!I' Íct• ua s. 
J•f'O'•HI_<;W! Io l.;"' I.!X tl~J.IJ I -lllla r.r.t:"~ f (._JI I,, .L .t P.' ·~ tc l íl.' Ji ll• i! a. cu il) f!:\l~ t·d~·.> o_ a. f ll lil.•l a l ~.:..tii,IJ t:Ju 
I 11 1 ;JtH:t•;:•, euJuo _:::-; Jl :O:.•; _tmue.s . ..: -; !azel' l ty.~· U,;lJ~ p.·i1 li' i l ·~ ,p;lLHli) ~ .. -) p=·s~n-, 1 '' Jll ;, Jcrial . 
~· :•u a;.: ua.~ (AJ'v''' ' 'J-: . ) \ :\ \' •l'(:·' ! l (.:t.~~~:n •.ltJ S:• ld:t· lo uu n: : triuh·~ ÍI' tJ 

() ~1 :. . Pl o. f-:81! ·l·::v n; - P•·•:l) :i .•• )J t~ il l'l: lii:pu· ~li, I I'U a rwpu l;)r.~rto d : ;_;t~ va.-.;to lli.l.iZ : :!. qua r 
'· "ti" '/ IW se -r·c~l ri u.i; t :.l .Ji:;:;u;; .. ;ii<) d:t "~ ta. ' c:t!f\úl· •· 11oje, c:m 18 lltilhilcs <h ;1!11\:l>. ú, 

1 > ~1 : . Ül'llilc> .\l:l:.\:o;TI·:;- E h~t\·c 1 ·ú ;Ücl.l !ll:, Y<·!·J;~.,l e iJ', t : :Jcnt •:, i rr i ~r.nü .. Si ;L l ixa•,:ão •h.~ 
C HII :i~l ltl; ,i~ :,él'ia Jo fj i iC :1. p r!., [ C rJtt iJ()J: icõl, '! / : )!'<,::\~ CXv!' l !ll !~.;C a H!r•lll<Jü . p od C!'tiilll<>S ; rJJ. 

J:l~n t:tr n. •locc l'S!•eJ'atl•;:t doJ vel-as l't;p<diJL• 
o i!lilll i.~··> aud:rz e !urtl! que houYcSsf! lll'.':t
diJ, o t1o>so im:ncnso tct·,.itori<J; ma;; t:l lntio 
n~:unl;ec•:. por-qur, :l. lei n. 1-l, th;ste:\nll,, coll· 
':";~~ 1' ~~';. tiY~ l;>~ O::l O~H.e\a~S ~tl:3 r~~irercnl : ~S Chl,:O::SüS 
elo cx cr.::i:o e fix,_t em :2'1 .ll i0 o numero do 
i''l'<tÇl\S I[() \lt'Cl, U[e:O dú~ ::t. lll:U!!OS dl\S CSCOi aS 
J:li li ta t'<J:>, p:.ua se:·em llist:-ilrui,tas proporcio

u :-1:. Hr.:tu -:or.'- PE SA'-:'.Ic.s S31Jt :1.g tt.:. :tQO 
p•'••lc havc;t' l1y;_;-ieno. . 
· T<:l·ruin;\<.lõt" lll :nln c:xpl !c:<'•;ii.<> . m<11~ Ulit•L 
q ·z •.locla 1'U que nii.o tivo " ut•·o iatnito sin ilo 
:t l ~"l·e :;~n r tt ~ ~i~r:t•s~rr,, 'lo p~l.I'C:l :'.!!', o q.u.e. ?la 
m in iln. •) pini:lo, nii ;:.u t·a-se •lc g!·;•,n·.lc u tlll·.lnu '). 
(Jh~;to ÚcJ;Jli muito l)e;~~ .) 

Em 'I.'~U í• l:t. é appron da 
:tll leccJcn te . 

<1. <V!Üt ela se.-;~~LO l! tt imcntc, •le acc(H'do com os quadro~ em 
v ig-ol', <~.•.: pas~o q a :1 o Orçamento tla Guert·(l. 

l'REIH:ll:A 1',\ !~TE IJA Ol ~ l•l•:M IHJ 1>1 \ 

~, <tllll U lil.!iiLU il a~·· tl is...:.i.{ ~3:lu Jl' prvj~lu 
Jl . J;-; ( A. tle i8'J\l, co:tr pa:·ect! i' :;o!)~ e a.s 
em:•noh:o orr~r<'düas }l:J.\<1. " ~' ;l l;s\:u.-;~ao •) o 
Jl l'ojecto n . J ~ l , de:;tc ;1nno, fix:111do a de:~
p.:za l1o Uiuistet'io úa G•.l:•n a j'm·a o exerCI
cio rle 1~.>- .JO . 

11;t!·a o rut.nro E:Xõ.:rcicio consigna, apenas, 
VC1'b:1 CO:'I'CSjlOlld Cil te :Í. d CSj.eZ:J. CO:U !5.0()0. 

Vou a :ém: f:ka pa ra desejar q no est as 
1:->.IJ01) praças esti w·s;e:n fat·Ja,!as, cqui ~ 
l><l•la.';, UJ'f!\:l•l:t:; '~ ::nu !J ici•v.la.s, Jo la! JHoJ•> 
lill·'· c1:1 ll •~· lü nwmcn to, roceiJewh> em s~u 
nucko itMtrui•lo e llis<:iplinado os patriotas
wt·h~· ln~. pwiessc e t\ft•,;;\t:lr um inimi)lO 
re l:t~ :\·am .. nta poder·oso . 

:-ir . Pre~klc::te , r~ lendo, ba pouM, um tlus 
rno.h beilos n s-~nsatos :11·t igos que so t~m 
vuhlicado em nosso paiz respeito a. couS<lS 
Íllil il:arcs, gemma colhida na lavra riquis· 

O S r. llllodoli!)ho Pai xão - Sr . .sim;~ c1o l{uy B:u·bosa-e,sa menta.liclade de 
Pn;,.idcnte, cumprindo u m.m dcv~r •le ~scol, cn j:l, or-ientação politiea. nem sempre 
Depu ta•Jo e de solcl:tdo qlle ~ou_. vont10 UISCUtlr foi ,1 m in'l•n..mas q\Áereputo unm glori:\ iutel· 
o Orç ummt<J da GU<nTa c tle ten. ler a.> cmcn- !edu~l t\1J. Am~rica !atin:t-meditei so'oro os 
da~ qU·J ao mesmo a pr,~::;outOl. :•l;,tum;J,::, J tiS ~eg-nintes topicos f:-i:2ànt6~, que merecel!l •• 
•Jilõl.-.:S nio merec:cr~lm P•t·ece~· 1L voravel ll<• precios.:t s.ttcnção de meus uobres colleg a~: 
il!u :;tt':llh commi;~ão, ~ cuJo exame Jor·~.m . . . 
oul.•meiti la~ . l ,,_.;·tr:t \·~z c~a.s mal$ gra·ve3 ,dtlllcuHldes _fi~ 

(\)~lleç;tU<lo pu~· iaz<:r b •ev<es c:m;;1Üe\·u~;;es ••<'acen~!l:s lli\O ce~,;ou. J<tnm1s . a _Rep:tblica 
g'C't'i"lCB ::;ol.tl"C o OXC'l~cl ~J d~~ ItQ:.'n t·l!~:t. :J!H~'- !ArJe.:1 tlJ lt~ t~O .P~'~):"Ct~ a OI';{~li:?açao~. ~ CX .. 
mü~ tl!!.sa.s:-:>O!Hi;rad:·tr.ú.ciltl::~ ~ J ll•. ~ ~-<::tt t!.:-l~~..·:_'? }l~U~;,i~O e a Cc•u.:(_,~tc.;_,çao tla u.'He.t:v. Ui.Ll:tV?:tL 
t~rio c lt.song-ciro~ que longe, beut [ouse l'~ta \ Ettt tl!JiW r(..J,Htnw do t.;iltj:i !.'SltmoJ -::•l:)t tl tOr:a , o 
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emprestimo Morgan, irmão primogenito do 
nosso Tootal, aos 17 de setembro de 1891, 
consagrava ella um desembolso de perto de 
um mllhão esterlino, para completar as suas 
acquisições militares anteriores. Foi justa
mente em 1889, diz um alto funccionario ar
gentino, á vespera da suspensão de paga
mentos, que alli tiveram principio, e com 
sacrificios pesados, «as despezas coosideraveis 
supportadas pelo Thesouro durante os ultimas 
aonos, afim de completar o poder militar, 
por mar e por terra, habilitando a nação, 
não para attentar contra a integridade ou a 
existencia dos paizes vizinhos, mas para de
fender os seus direitos, quando sejam des
respeitados, e assegurar a paz, o mais pre
cio~o bem dos povos: si vis pacem para 
bellum .» 

Em mn,rço desse anuo o governo daquelle 
paiz, «consultando poderosos motivos de po
IHica defensiva e alvorotado pelo rumor de 
aemas. que se ouvia em um dos Estados vi
zinhos», resolveu empregar 3.689.038 pesos 
na comvra de navios e material de guerra. 
A essa se seguiu a deliberação de I 89 I, man
dando empl'egar na ampliação desses re
cursos a somma de 4.000.000 de pesos ouro. 
«Subsistindo sempre as mesmas conside
rações», votou alli o Congresso, em 4 de ja
neiro de 1894, outro credito, de 6.000.000 de 
pesos ouro, «afim de completar os arma
mentos da republica». 

Em 1895 autorizou elle de novo o Pode!' 
Executivo a se abastecer ele armamentos no 
vàlor de 10.300.000 pesos ouro , aliás já en
commendados antes do voto logislativo. Esse 
movimento culminou, porém, na presidencia 
Uriburu, inaugurada em l895.Logo neste anno 
se despemleram em armamentos não menos 
de 3. 837.769 pesos ouro. 

Foi então que so imprimiu o grande im
pulso á creação da, esquadra. Pelo cruzador 
Buenos .Aires pagou o thesouro 382.758 libras 
esterlinas; pelo encouraçado Gm·ibaldi, pagou 
686.700 ; por trinta baterias de campanha, 
471.154; pelo encouraçado Sm Ma1·tin, 
670.000; por fusis e cartuchos Mauser, 
175.000; por torpedeiras do t.ypo Destroyer, 
142.280; por munições para o material an
tigo, 160.000. «Com todas essas acquisições, 
emfim, e muitas outras ainda», gastou a 
nação 4.205.439 libras esterlinas, ou ao nosso 
cambio actual, cerca do cento o trinta mil 
contos, que o ministro das iinnnças poz á dis
posição do representante argentino em Lon
dres no decurso de anuo e meio, 

Mas, accrescenta o ex-sub·sccretario de es· 
tado, cujo livro nos subministrct estas inror
mações, «OS sacrificios que o paiz deve ü•zer 
para manter a política internaci.onal elevada 
~providente, que se traçou1 nã() se limitam 

ás despezas,que acabo de enumerar.Ha ainda 
outras, de peso não menos acabrunhador. 
Parallelamente á columna,onde se. consignam 
os desembolsos de dinheiros extraordioarios 
ou accidentaes, effectuados para adquirir ar
mamentos, ou os completar, se estende ou
tra, na conta das despezas nacionaes, que re
presenta os gastos ordinarios permanentes, 
exigidos pela organização administrativa das 
pastas da guerra e marinha. O conhecimento 
do importe e progressão dos orçamentes or
dinarios desses dous ramos da administração, 
a paNir de 1890, é do mais alto interessse e 
contém os ensinamentos mais suggestivos 
para os homens, que, aqui, ou nos outros 
paizes americams, dirigem a política exte
rior.» 

E' em verdade notavel esse crescendo. Em 
1890 as despezas orçamentaes da guerra e 
marinha não passavam de 13.673.398 pesos. 
Em 1897 ascendiam, não contando o orçamen
to extmordinario que montava em 18.000.000, 
a 30.814.762 pesos. Tinham passado, 
pois, em um septennio, pelo augmento de 
17.447.364, ou 130 °/o, elevando-se, em um 
só anno, o derradeiro dosse período a 
49.000.000 de pesos. O orçamento da guerra 
crescera 109 o f u de 9. 507.958 pesos em 1890; 
a 19.940.584, em 1897. O da marinha avo
Iumára-se 181 °/0 : de 3.859.440 no primeiro 
a 10.874.178, no ultimo anno. «Mas por 
maior. que seja esse augmento», observa o 
Sr. Martinez, « ainda não abrange todas as 
despezas effectuadas pelas repartições da 
guerra e da marinha. Faltam muitas outras 
ainda, representadas poe trabalhos grandes 
ou pequenos, realizados para acudir ás ne
cessidades elo exercito, ou á conservação elo 
custoso material de guerra adquirido. Assim 
que, adr1icionando as despezas totaes de cada 
anuo, imputadas ao orçamento e a leis espe
ciaes, ou a resoluções ac!optadas em conse
lho de ministros, encontraremos resultados, 
que alteram fw~damenlalmente os anteriores, 
aggravando·OS». E, incluídos no calculo todos 
esses factores, o quadro total das despezas 
militares, naquelle paiz: de 1890 a 1897, 
somma a importancia de 153.000.000 de 
pesos. 

Bem sabemos que essa dilatação do poder 
militar no Pmta não tinha em mira oBra
zil. O que actuava no espírito dos estadistas 
argentinos, era a nuvem que lhes obscurecia 
o horizonte occidental. Mas, a não serem as 
nações tuteladas, já houve, neste mundo, al
guma, que deixasse entregues a sua conser
vação, a sua integridade, o respeito dos seus 
direitos á boa vontade, ao desinteresse, ao 
a.tJecto das outras ? 

Do outro lado dos Andes campeia hoje, 
igualmente, uma potencia, militar, que se 
metle com ~ sua visinl.nt do sul.. ;E;' outra 
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amiga no:>sa. , e, ató certo ponto, nos pode
l'hlrli'J;; lboogear na espcra.uça de que o ttn
tagonismo entre os interesse~ das duas seja. 
para as demais uma garantia. Mas o certo 1\ 
que vlmos a J!car nssim entre dnas nações 
formid<welmeute <~rma•.las, sem outra couui
ç:lo que nos proteja 3lém da sua riva.lidaúe. 
Se!'á. sensato lia r da inimizacJe alhei:~ a. esta
bilidade da nossa segurança ? Nenhuma das 
duas grandes competidoras tem contra nós 
intenções reservadas. Piamente o cremos. 
Quantas vezes, porém, não se vê rodar in
opinadamente o vento no quadt-a.nte intel'· 
nacior.al ~ Quantas, torma.-se a proool!a .~o
bre nma. região, o dt~sabar em outra 1 Si a. 
qucstã.o de limites entre as dua.s repub!icas 
vísínhas encontrasse armada uma dellas e 
inerme a. outra, não se teria resolvi<lo pela 
coni(Uísta. ou pelo esm~gameoto da mais 
fl•aca o temeroso conllicto, que a equiva.len
cia. militar dali 1luas contendor:Is obrigou, 
ainda. bem, a decidir pacilicameate ~ 

Si as trcs ~ra.ntlc:> republicas sul·:tme
r ictma!:> nã" quct•om, ou não sabem, elimi
nan•lo al!crra~;ões anacbronícas, abolindo 
cmulaçõe,; funestas, elevando-se juntas á 
•dtura supcriot· do seu futuro, comprehen
dcr a soa suprema necessidade commum, 
ne~te momento, de se unirem em uma po
lílka. defensiva, em um barmonico modus 
'lliocndí contra o perigo saptentrional, que 
ameaça. simultaneamente o littoral do Atlan
tíco e o do Pacifico, aind~ que pr imeiro 
aquelte do que este.-enxergue, ao menos, o 
Brazii o que a republica Argentina. e o Chile 
tem enxergado com a maior nitidez : a ur
geocia. de assegurar cada qual no seu ter
ritorio. sobretudo r elo oceano, as cr,ndições 
mais elementares de prote(>çáo militar. 

H,, de fl•ito, uma. lei, inevitavel, que, não 
sv o. tranquillidade geral da Arnerlca do Sul, 
m~1s principalmente a nossa. propria tran
quillidade, impue a.o Brazil: não ser infGrior, 
ua. sua o1·ganizacão defenslva. á. potencia <]os 
Andes, n em a potencia do Pra.t:~. Os sacri-
1icios neste sentido s.c'l.o sacrirleios de que 
depenne, par:~. nós, a vida, ou a morte : estão, 
portanto, aâm~t de todos os owros. A J>Oliti
quíce nacional oblitera. o sentimento da. Con
servação nacional. somos um organismo em 
rlesoutrição, que já. se não quer alimentar 
~inã.o do~ vícios, que o espoliu.m. 

Em tal não meditam os nossos bomeus de 
estndo, porque, no Brazil, já não ba homens 
d e estado , nem politica nacional: ba apeoas 
homens de estado&, e politicas estaduo.es .» 

Conclue-se desta parte do notabilissimo 
lld itorial d;\ A Imprc>~sa, de J 9 de ma.ío de 
1899 - « Defesa. nacional : Sua lei», que a. 
Republic~'- Argentina, quando se acba.va em 
condições financeiras iguaes ou peiores qne o 
Brazil, não poupou :la<:J.'iJ!.~i()S em prol d~ ~u 

Ç~marq V, YI. 

bem organiz:1do exercito o de S\la armada, 
quo,·,, índnbita.velmente. amai~ poder<Jl:a. d!i 
Am·,rica. do Sul c que lovlL v:,ntagem a mui
tas das européas pela. superlorHade de seus 
elementod, como diz o Jm-ntJl do Commercio, 
de 9 de ago;;to ultimo, em seu apreciado 
«Bo~~uejo Historico, Geograpbico e Politico», 
a respeito da citada Repub\iea. 

Entretanto, possuímos um exercito desor
ga.ni:~:ado e sem eEtimulo, que não sabe ootlo 
deva .procurar soldados dignos deste nome ; 
um exercito qoe acaba. de ouvir dizer a in· 
fluente Senador Feuera.l que o cilladt11i bra:oi· 
loiro núo pódt se.,. obrir; r.do ao ser11iço militar 
síniio em tempo de guerra ! 

O voluntadado sem premio é uma utopia. c 
a lei de 74-inexequivel; por isso a Commh;
são de Marinha o <Juerr;t tentara tornar etfe
ctiva. a. exccuçii.o da ulludida lei, moditlcada 
pela de n. 39 A, <.lc 30 de janeiro ue lfl92, 
mas nada cou:>e:!;Uiu, porque o a.rt. 9" do 
projecto ue tixa~i.o das forças t!e terra tr:tns
fería, temporariamente, para o Miois terío 
da. Guerra;:~. admíoislra.ç5.o da guar•la uacio
nal. 

Esta disposição. levantando nesta. Casa. 
grande celeuma, foi, alfim, rejeit:J.IIa, com
quanto não conti"''esse medida contraria. ao 
nosso reglmen livre. que não sobrepuja, 
neste particular, o da Argentina, onde tal 
milicia joi militarizada e constitue a reserva. 
do e-xeNito activo. 

O Chile, essa admira.vel republica de ori· 
gem hespanbola, cujo terrítorio mal attinge 
a 776 kílometros quadrados e a população a. 
tres mí!Mes de a l mas, além <l.c potente esqua
dra, possue um exercito permanente de 8. 700 
homens, engajados por dous annos. AJ!j, du· 
rante o tempo de s0rviço da guarda. nacional, 
como se lê no interessante estudo ~e G. von B., 
in5erw em o n. 3 da Revista J\li!it:.tr, deste 
anno, a força tlos ba.talhões de infantaria ele· 
va-se, de modo que os quadl'os 1lxos formem 
dous batalllões em Fé de guerra, pois qne o 
quadro fixo original de cada. batalhão conta o 
numero de officíaes nece:sarios a um tal des
dobramP.nto. 

O exercito chileno está organizado e disci· 
plinado de tal fôrma que, segundo o j uizo do 
citado escriptor, l~mbra. o exercito a.Hcmão, 
de que é o t.ypo na.especie. 

A Republica Argentina. dispõe, em caso de 
mobilizaçã.o geral, do exercito permanente, 
de varios contingentes mobilizados e instrui· 
dos durante fl() dias e da guarda naeional, qne 
recebe iostrucçã.o aos domingos e dias saoti· 
ficados, ou sej~ um total de 200 .000 homens, 
ao qual se póde addicionar a guarda nacional 
da re~erva e o exercitoterriwrial. 

Eis o que é a guarda. nacional argentina 
-uma. verdadeira r eserva. do exercito-, em· 
quaD.to que a noss<J; é milici;l, puramente no. 

71 
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.minai, IJUC nãu se in5tr·u·•, não s-:: lár-cla c !la;; pol"·" o;1iciacs <lo r:xer·ci to tlc ip-!r:t! r•a
fl ('m se ;u·ma, cujo:,; ollic•acs, na ma ioria , i.c ule, El!!l 1:xcrc!d o d~ c;<J·go de c:ü t•;;or·r;L 
.:c:xam •lc t irar''" rbpEclivii:i p:\t<!!J tc.<, <:s· c·:-n·co,pr, rH)I:Illú. 
qu<weudu·>e de qU<', sem r ,;w.s, n:i.o l:u P"~to~. \'<Jil l'<•ler <'S t a idl:lo de H·t·a liticaçõo., das 
l'C.g::-,J ia :; ou pri~·ii~;.dos! Iw .. llí :.1 1·aztlo }JO;' qu<~ ~~u :t.S (·b. ~s.e ; i1.I'tfHu1as1 onde ~c v6 a violação 
a Cummi;"5.o tl~: Ma!'i11!J ;;. e GLH: t·:;L prc~:u:·ou u•j <t:·t. ~5 uc no:;sa :ei J'un.ramcnt;1l, que 
túrnrd-a u m8. rcservn. elo cXC!'r:illi e propoz, a-;~Í!lr estabdee<':, iwper:divanwnte: 
ao mesmo tempo, meuic.lu scmJcl ucwn tc,; a l'•:alí· O.< •·fficit es f.l,, 'Jlw.li·, c ela '-'•"$ ,,;, -
dade el o sorteio m il it;~r e, por tanto, ao J'é~l'U· He:t:a.< c!a an>i(Ot!-' lc n 'i•l a.< mc.~' '"'s 
tmnento paro as forçJs rle terra , d<> acconlo pC<tca l(!.s e ?;(I.HI<iJ en s 'J<<C os ,z,, e.>: .·,·â t" 
com o preceito constitucional, e não como ú >ws. ca• gos d e c<!le!J•,,.;,, cu;·,·csp (l;1 dentc. 
Governo se vê óbr·igado a !azel-o. precnchen· 
do os claros com individ uas catados na lia da Po.rallello cuü·e as :;ratificações do e xcr
sooiedo.dc-vicí(l:;o,;, sem estimu lo~ . inc!l:pazes cici" do exercito e d<L a rmada , jâ por mim 
tle cumprírl!m os drm::rcs l!liLto.ro~ e eivi~o,; , ~~ít:.J no. s~s,lo de -1 de no>vembro do anHo 

LaniAJ<i. Jica o mcl.l Jl.l'ulesto c•wtm c~sa I jlii S~: o.c l.u: 
int .. \ if1'qr~· tH;:l c"· , ·ímit:'J~a., (: x· iH1 <~ de J l~~i\ ·· Pi~ tl'i~l, . 

1 :58:.su:''J 
1 : I~Jú~OOO 

<:01 11 J:ü:-pe lbJ ú.~ t:l:l.:·<.:c:-; :q·Jn: . .f as ; 1'<-, ';!..i-u~ 1Jú .. I .-\ Jaurttlltu! COHlfrl.:j,J!thJ Clll cJu:d1~ 
r i·rn,. COIIIO ya~riol~. v·•Í~ Jt;':,<) ~OU , ,ifit :.,.·i , l« j il!:.t~·echtd, lUem ••••. · ...... , •.• 
~~ n~fll acn·dltcJ 'I IH~ a jfi: U ' II : tw c: (:)' r""•vf~ l f.(• IJa· . .. -----
cillllité!i, rp :~ i.i vcJ·am ciwJ;,, tl" c:~ l<Jlllnt ,[e l.JlllCJCH•;U.l}:•.ro. l!le!l(IS. •• 5S5:;;<J(J(J 
;1orl" 1-' tJ..ulo, !\l; ~ t ~u l'l li'ci b:anJv, C: txi :l ~ , Ta
l iJata!:•rê , Jo. ~ ttUiJn Jo::;ú igrwciu o Ltud(:s on
:t.J·os ~c!lt:r·:te~ ri<:õ.tS tl ü \'a lo t· c J.laf.d rJi i::luO. 
1eul<ll ll irnpl;o.ntar ua. l il'f'c ter·J~\ ú<> Br••t:d l a 
tl ictat!ura miiit~r. J:la.t: t a e~ctica c moli!l::. 
•tu e neile júmaís ;e acclimo11. (.-1p•·hlos. j 

Passo agor:1, Sr. J •res iclcute, á anülyse de 
algumas emew1as que a presentei ao or
o:;amento em debt\te e de outras que me 
chamru·a.m a attenr;ã.o por f'ol'ç-a uo~ imvor
tantES a;;sum ptos tle que tratam . 

Vej<tmo> a que S(• refere á. revi>ão d:ts ia
l•~ll~s .!e gr ::.tiiltaçõcs tlc excr cic io o abono 
rle ajucLs •lu custo a ros oliicia E>.;; t!o ():;fi':·ci to, 
tornnn·l~·a,; m ais eq:.li taLi~·as c appl icavcis 
n.os <•11\..:tan:; do q uat\ro c <:las:<$ aunexas tla 
;t r m :>da , con Cur rJ:c cl i ~l"-,c:n u r.rt. l:iG úa Cvn
:> l ituí çfto fccbr;!l c o~ u~ . 2 e 3 do a r t. :)" da 
loi n. :!-17, de Fi de <lezomlm J de 11':>1,1. 

O :'AnlO p:\ $~i\do, ti z vcJ·, rot.~. is do u1 n:\. vo%~ 

Vi.:c- :d ru il'a ll tC, .::omw;uul.,uLC 
<..' lil '.: IJ~ l;! .. .. . ........ . ... . . .. 

li <.:ucr"l ,,lt; llivi"au, itlcril •.•... 

Diflf:rCllt;'J. r•al'J. lllC!lo:'J • • 

Cuntra-almiL·ante, commandantc 
de fOI\~lt. . , , , ••.•.••••..•. , · , 

General r1e briKuda, comman· 
tlante rle b rigada ......... .. . 

DiJTe.rcnç~ p~r:c mcno.s .. 

Capit5o uo ma.1· e ~uerr~, com
manclante Ú•1 n •tvio .... . ... • . 

Co!·u.!I)J, comm::.n•lante do t•cg-i
mctrtu ou lJa tal hüo . , .. ..• ••.. 

Di!l'et·cnça pa.r:l. menos~ .• 

aos· ll\·•u:> noht'<lS C()]Jega·., ti;~ Ctlmora a •ks· C~\.p; l5o <lo mal' o gn< ·t·r.l , t.:Oin-
i.:.:<.&.a i~Ja.•i•J Y c:x;;! tni: > , i ucu!t~t. i tu cif llta l '' i'l'>'ju-1 ld'•Hihl ll k tio c <> t pu de illlt~tl --
'·' /(~ t:dt ....: .. rwa :! 1_. ,;,; l"c...d r( · .... p n l..llh.:ü ' , l'j lt(: ::,e u l ,;:r-.r , i t, i t:n·t;·, . d 1.~ Jt)itri u lw .. .• ....• _ .• 
t !illt'ú :tS <!'l'ê.U j !ku•;u l'S tJ u ( '.\ 1-: J'f...: Wi l.) {i 0 :-: v 1li 4 'l ~ •a rtH I • ~ l · \H i. tl ~ l ~ t ! 1tlú - Co J ', , I I l) ;., 
•:ht(jS da ll. I'Ul::l'l t n 1.h' c :·: el'~.;itv. O Cnn!! !'<?!)..."iu ç"lnu:a ud.Llilú d t;: n·!!'i lü•:- llU.J 
.i :·~ ' ' (!{<;U \!li! a I<> i orc\i! •:il.;,, , r, n•• ;ua11d:Í eu tn· úl.l lo .. la lh.:i<J. ••••.... _': •.. T • •• 

p!·ir t4 s~l ut:11· <li~pt;s !ção 1jo 'urt.. S;) ci ta.do, 
m11 ~ o ü n-•el·nu a. tC. l11~e nar.b f():~., 8! it•ga na o Di.ffer<:nça 1>am menos ..• 
di ll! cuhla•kr; qtw. nito repu to insuveraveb .j carli!iiu-tcncu tc íim'll tlo cor po 

_,..hc:d nlí'Ht··, >i•n li Ore.:. O!l<.k " enrba n11;o in- de in la !lla.l'i.it 'ele m;:widt<t ••. · • 

J :;!·~ .]:'-;i~Íl ) 

[:1)\)l)~jl()l) 

.~·J~(JIJIJ 

777$1100 

370801)0 

407:3<)00 

448~00 

250~)00 

HJS$000• 

, .,~c,vd i~ " ' i" lf,;u ·;t<;ao '.h s vo.li L:.c g,•t~>; 1lL·:> I ~I;c. jut··fiscal l:c 1·e·•ilneoto ou 
utl!,.r:c ... :; . • ,,). ;:.;·, ,a.:"- n., ,k., n1lk1,,., do I ,:, 1. li ,..0 o J ·r . . )(} · 
n xercltu ! 1..1 :-> \' .(: l: (: il n :: Jl tc ~; du t.:x ~ ~ :·d (:) C• .. n.:~ti- ... . l 'l lc.l ' - . . . ... . . .. .... ~... --~~~ 
l.t.lt:II! ~: ; -~·~· ~ ~~ .~ _.:~ !: ú~~ _ u:) __ l!a u.rllmdu , <::t"J i.ao ~c: fiil 1'1:::·e t1e:~ para r.neau~ ... 
t OJTI (.\ÍJJl! ! l.: • .~ · ~ i ; ~~:~ r ~· jr ·f.~ ' IJt'} ~ l:U ll! lf•:ttl! h_-Stl' t # 

4 ] CS I 'ç~) ·P i.t·~ ~.: ~ -~ 4~s h t:du de ;? I :fe n: ·.-ereJro, ! J'r ; :la •i l'o·t<:Hl f' ll l ~ · .. t oHlUJa.udnn te 
l.{llC na•\ '~ l l'l.i r~ rr~~~r:a, 'l'lé •. ~C\'G :::c r rc!lgiü· ~ d () ~Onlp,!u!tia . ... . ~· · ...... . . 
Sitln;l!l ~e .. ~\~1 ;l:it<lüu ~ . . i Cap it iiú, i•it lU, ue corpo n ão 

E plccJso riue nu o ~e conti ilU <~ n :;•:onar ! montado . . . . . .. . . .... • ...•.. 
a.c.~ <. n, ~·:~;,w-~~ Uv fJUê.uh '\} e cl a~~cs ~nnax\ls r 
da U!'Htil.ll~t V~U!.Lt;f.; lhi ~~hi~'-\'ÍV l' t,j:_: ~~5 ll~.;i·..;çb i · Í 

wu-,::.oou 
60$000 

!00$000 
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A.iut.!aiJlo d<J C01'p0 r]C in(;.~.nta
ria. t.!e Ju:u·í 11 ha .•..•.• • .••..• 

Ajwl;uttc fie regimeuto ou ba
tull.titu uo cxet·cito .•......... 

O mesmo acontecia com resrJeíto ao meu 
íllu:;tto ;rrnigo e CO!llfia<L·c coronel Lu iY. Mea· 
!les de Mor;:,.c~ .• depois c!e i'U.<lo merecídameme 
:10 fJOsto r1e gr,neral de b1·ig<:.>la, quando chefe 
úi.i. alludida. ca rm milit<tr. 

Dífi'•J fCIJ~·n, p~r:1, lilCl~OS ,., 

Sccrct:u·io do corp•, lle infanta
ria de marinha .. . .•.... , ..• . 

Secret::Lrio de corpo nli.o mon-
tado .... .. • ... .. ........... . 

l ô()$00() 

liOo/)GO 

Seahure:;, repito, é p reciso que cesse la· 
manha oiie11sa ü. doutrina. do art. 8::i da. Cou· 
~tituic;llo Fc>deral; é mi~ter quB se não apro· 
funde mais es~e vallo quo a ambição maldieta. 
de alguns mãos bra~ileiros cavou entre as 
duas classes irmãs ! 

Dií!ereuça para menos •.• 100$000 

Todas estas gratiíicaçõcs ~ão menspes. 
O soldo, ctnpi e gTatitiéação rara criado nü.o 
vatiu.m. Fica, por con~cquencia, de1nons· 
tr:>.do, :i. luz brilhante rlos al.~at'is rnos, que a 
força. rle terra., contn1. o e8pirito e lettra •lo 
art . 85 d& CousW.uiç:ro , esti~ ~eilrl•• muito 
l'L~éjuflh~;ad•l. c 0:-) olli~irH~·:' wJ,,, tjll;tdftJ e ch.:5:-iüS 
:uuruxas 1.l<t f<I'UlJ.d.a :J.iw.Ja ll:cu u$tiiO .:;:... tJS· 
fei tos! 

P<mt que ollas se unam, se identifiquem, se 
fortaleçam em bem d;~ P atria, é necessarlo 
qu<3 não se procure cstal>elecer a superiori· 
dn1le <le uma sobre a, outra, super·ioridnde 
incümpativel com a nol..reza. do~ anluos ser
viços que :unhas prf:'stam na -paz e n<J. guerra, 

E' prceís;; :l<:crc~c•'llt;n• q LW ú8 olficí:u.:s de 
JI\ :.LI'inim lltz<.>Jll cuu~t''ll~c~ v iag•m~ a paí:r.o:; 
cstL-a ngeiros, Ollde I'Crcc.l..em to•ios os ~cus 
-v<.>ncimentt•S em ouro, ist•J é, ao can1bio de '1.7 
di nh~iros por 1$, ~o passo qne os seus cama.· 
r;~das do exercito, sal vo rarissimos que teem 
;~fortuna de pisar, neste momento, solo ex· 
tl·auho ao da Patria, os estilo percebendo uo 
irrisorio m•.ml, io do sete d inheiro:; por 1$ ou 
pouco mais ! 

Sr. Presidente, eu me entristeço deanto das 
i t•rohularid~~dcs commotthlas até hoje, no de· 
p:tr~uuento da m;1rinha, as quaes U.csapparecc· 
rão cortameute, aos golpt!S de energia e á cor
rec~~o administrativa do honrado vice-almi· 
t·~uto Pinto da Luz, que tom mostt·aào possuir 
enfiJ,radur:J. p:l.t':J. o completo llesemp~ulH.l de 
seu espinhoso cargo. 

Assim c que, depois de promulgad;t a lel 
ele !804 a.cima citada, cujo nrt. 3" c um 
tent!Jrel<.< cndereç:ulo ao Pudet: E~ectttivu, que 
se ha. esquecido, d,1véras, do art. 85 rla Cou· 
blituí.;:iio, fu i creatlo o COl'po de infuntal"ia 
uc marinha, cujos (rllici:J.<.:S, exerccudo fuoc
ções r1e categoria correspondente :'Ls que si.í.o 
exercidas pelos seus camaradas em serviço 
nos bat;\lhões do exercito, perceLem, entre· 
tanto, gratificações duphs, qu nsi duplas e 
algumas mais do que duplas ! como se veri· 
fiea. das tabellils que acabo de ler. 

Isto à vexa torio, c illegnl, ti desamor aos 
iutereSS<'S do Thesouro Publico ! 

Existe uiJ.Ierença quanto às a.rm<1.s, quanto 
ao modo de obrar em pr•esença Jo inimigo. 
mn.s não p.:.d.e h;wel-a em rclaç;1o U.~ V<Hl· 
Lag-c;n.-:- o r·e:.{a. i L~:; cun~;:g· t,aJ;L8 HrJ cst::ttn to t.l\~ 
2·1 de ten:reiro, purquautu a. illt(;JJ>i<la<lu <los 
~:,crilicio;; é a mcsUJ\\, i;;uijol o valot· Jo sol· 
dado (lo Jo m;uinlu:ít·o • 

. Já quú o Governo ~e tem <le>.cura<lo ,t;, so
l ução deste problerna l'csoluvel, nbordc·o, 
com fi rmeza, o Congresso, que póde c <leve 
razel·O, revelando, assim, intero:;se e boa. von· 
taúe para com o g lorioso e })(l.triotico exerci to 
U;\CÍOll(tl. 

Não desejo, Sr. Presidente, que mantenha
mos, conforme disse algures, um formiuavel 
exercito pcrmancute, mesmo porque as pre· 
carins tinD.uças do paiz t:tl n<io permíttem; 
anholo, sim, pch ciJusorvaç:io dos quadros 
fixos e de alguns milhares de pruças escolhi
óas e disciplinadas, con venientmnente, que 
sirvam de nucleo em torno do qual se agru· 
pern, em daLÍO momento, os defensores dn. 
Patrla. 

Nutro confiança, aclua.lmcnte, na :paz ela 
America do Sul, mas não estamos a. coberto 
de ag~reSEÕ<'S, j<~ não digo de uos:;os visinhos, 
m:\s uc qualquer naçiio curopGa forte o ~e
quioso. de uossc1 gr·•mrlu riqueza natun1l. 
D~monstl".lda fica a nece~sidade que temos 

de possuit· um exercito per-m(l.nente cap(l.z, 
emõora. pequeno, de acolher em seus quadros 
fixos tt leva de reeruto.s que completem os 
cor pos na occasião do perigo. 

Outra clc.>ignu.hlwle : o chefe da caSi\ •ni
litar• Jo Sr. Pr·e~idente da H.epublica, <)tle ú 
um cot·onel c1o corpo de eugenheirus, e Jos 
m<1is di.stinctos, llercebo -vencimento.> me
uoresque os do sub-chefe, o(flcial tt\ mbem 
distincto e de igual patente, mas quedes
empenha cargo !l.ç ~tego.~:iª i,o[erior, 

Não creio na paz universal, dourado conto 
de fadas ou h istoria oscripta para. i11gle::; ler! 
O congresso de Haya foi um~ desillusão tre
menda par:t os pllilaotropos e poeta;:;, que 
zombam <:om o l~m cst.u· completo tlu. hutD<t
n id~\\le, com a otérua. conc:orili<\ entre os pai· 
zes granJes e 11eq uenos. 

A !orça do direito d•~:,apparece dcante do 
direito !la fOl\':1, que ú a su1n·ema lex das 
nar,,Üc.'; fortes. . 

Povos ha que teem revelado como os cu
llfl.P.Q.S, os pllilippiUQ~, Q~ bo~rs, alto espírito 
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d1~ rw .. cion:•-lk~:~l1:'. E[h.·s tc~~:n J·'l :.( rL ~~-:~~ Cl.tlU -~ f~rnlt:;.~·~ ::~~-.~;c:s d~~;:í.in~Lda.s :J.H~ 1lCsSO::J eon1 Ltc.S 
v:1! rn· (Jllf' ; :.~~~ ~ ~rd:·r·•~- l_lffill l i •:( l ! ! lt.•: il' ~-,+_t ·L~-PI'?l ~~ ; I JT<~:·~·:; uJr:!:l;·l~~ '1 +. 

:~~1/ ~:·o ~.:~·',~'-~~.~! ~:~~<:·; ·:~:-; ::: ~:!11/;\ (: t:·i_· ~: ·:~~l::~.- -~\~\ j ·, ·: ; .~ ;~-~ :.::~~ ! ;;r_~ ~~-\/!~ •:·;!~:~:;. ~ {~~·! _;~:~; ~~ ~,~;~~~l~:í;~~~ ~n ~;)1~~: .... l ~~~~~~~;·., ~, l)d~ 
· h[i · ·.,!'!'~ .,.,·; r,.,..,, '··' •> ., _ .. ,., ,.,,l·lnl<;·d \ l""l' '' 'l>eo"·ls'··s·l·"cl'll"m e· '"'l'Ú"r1~ 1'11,. ~ca"'t (..~I,,., :._ .. _. , ,. () ~ .·~ t.. • ih: ~"··· ·• . · '~> •" 'J o -~·.·• .) n""" _;:') Lo 1, ,_u,, _J. ), I U. ' ~V U. •'7~ 

p:t~riotl5!nu ,_:c s~:::~ IU~;(J~; 1JJ :1 ;~ !~a 1:c ~;crde;:,· (1ue ;·1. cavalt~.r·!a ]H~rtleu o seu y;.ll:Jr~ Jnas 
ü·uida, q1.v-:m ~.;;1J,:~ · ~ 7;1:b~ {.T;';!1 l.l J l) ~;:1 Ail.~íon, 'e~ t0:~ (; ·.nn~encid(J d1~ r1uc SlW~ ac(:fi.o aind_a ú 
eomo !üi Cn.rtll:Jg: l ]lC!.:~s lC>g:,-,e~ de Enin::t. i ])!Jdcrm<t ;::ls r·ampani~;1S mod0rn:t.s. N:L culta 

Per!nltt,a. Deus •l~ie o ~lln~ u.'3 g·cn<;ro~o Je 1 tdl~~n.~nh ;1 .~ on:ln a ~-~~cncir. di\ ~ucrva, tem 
tn.ntos b~:J.VO~, rJi.~nos <.ia 1nr]0J ~~~:nr1cnd~l.. do l attrllg'i! 1 0~ ((Uf~i'iii, O -~; ·á.G <ia pe1'1'ei{;iJ.0 1 pt:n
que estflo nv :~·ozo c r1uc nr·a dL· fe::drm1, ;:r:1- 1 :-::a-se~ d t: ~:tc rno-ío, como S!1 ,.:t do ~cg-uínto 
lil::trdos, n~o ~ina., ;1p~nas, J;!lro. ::cllubar o treelto do di:;curso JWonuncin.do p~lo ministro 
terreno owle medre a. ius~•.ci:L;·cl cobiça in- t!u. gl~<!lT~ pt·us~iano, von Gosl:-.r, n<l. sessão de 
g-leza ! 12 de janeiro, no H.eicl1stag, tal como o trans-

U)r S!t. lWl'üTAJ><,-V. E:c é ínjn.>to l'"r'' creve" nos:>a J:~visla j)filitcw n. 2: 
com a In:;la terra. 

O Sn.. Rnl•UI.Pn•) PATX.\.o-N>io f:1çu in_ius· 
iiça ~ :nnç;i.:·, n1g-umn., lJt' , ,t, · ~~tn, :-::ôm<ntc~, 
eoat1·~ a cic,1'/i:;.o.ç/Za 1l.o But d;'* ACrlf~"- ,_:. t.h·os I 
ole t::l.nl::lo e a. IJ,d ;ts l hw< )1,.,, (1·is·.·!. l\w i 
temer 1l ue este .... !l '!,~ iiEt. ci.:z·l:.~- lu!or !:c~J=~ :tppli-l 
eado no 1~o~~ u Braz:! , 6 que r_}; ~.; cjo qnc tl1e l 
}i-!ü.~_te .. d h~_UHl r•er-p::;~10~ ~\.l..S lJ~lll. vr~~l!.liz.:...tzlO l 
~xerc1t') per:nanP::te. 

« Ccrtc, numero ~~e tllooricos -pr-ctcn
ucm tr;l' a cuvalhr-ia muito perdido ue 
sua imporblnciu. e n5-o s:: :· mais pussivel 
C!l!'lpl'(~ga.l-a como uutr'ora. lmp<>s>i rei ti 
l(J~!i:t.~· era con:-:üteJ"a(;ü.o S(!!nellt~Lnte~ tl1t·· 
ori<ts quando pror:.uramo3 prcp:u·;tr·Jio~ 
p:•:·a a ,'.!Ut~J·ra. Ao cu ntr:.u·io do qno 
~uppC:llln, tutlo nos in•luz a 2-Cl'C>líti:lt' 110. 
:wce.s:::t,:~do (je m:~lor intcrvo.llo tle tempo 
p<1.ra concentt·ar no~HlS fur~•:.s no mo
m~ntu opportuno, visto o accrt'S<:imo do 
C'il'•xtívo rldlas, da oxtensiio ua frente 
de seu desenvolvimento e da. l'esnectiva 
profundidade. -

A~~itn, l)T'OY< \r;·~ no rmmdo rpw csb'L rn~ojn
pto para ~ luet&'t ~pesi!r elos J'actort·::3 à!s . ..-r;l- i 

y(;nte~ r1uo o trabc.iil::..:n,_ (j\le ni llf;nçm lhe I 
invadirú. o imrneus0 te1·ritorio se111 vcnce1· a 
resistenci<" e!l'ica/, de seus valente.; soidados, 
que o seu !Javílhüo imm3cula.Jo, rica tle!·ançn. 
de nosso~ maiores, nü.o ll<1 U.c sc1· impune-! Si qnlzermos ter tempo para operar 

I concent ro.çii.o e executar as movimentos 
mente oífeotlido! d ll 1 d t · · tl b't 1 :I!'i<itas c;stas considerG.ções, passo ã (l.Uaty..;e, e a. ( epen en llS, sera m u J ave-

• 1 mei1te mais vast~ :1 zontt de manobra úos de_ algumas cmend<ts qu; reputo unportan-
1 

t'~'· esr1 ulttlrõ ·s de seguran;·a e de exploração 
d , 7 r z c pob mais cliJficil do que outl·'ora o 

St•._ Presidenü~, 0 meu c, c;~, .·\ ,-'<~rt wgt~ 1 par.~cl da c:\vallaria. Limito-me a. recor-
mt tr1buua. c na Jmpi·en~a t cm.sJdo, u~ t1·es 
<1nnos, 0 estab~:ec·1111e 11 to tle c0w1·.•laf'i~~ mi-l d:ll' a ncc<;ssidade de proteger os flancos 

- 1. · · , · ~ dessas m:~ssas e de assegurar'-lhes com-litares e a protccç:to ra!>e:J. c u<cclll:c.,l. :...os\ , . ~ .• , d· ~ . . 
,· ~ , n·• "otl'->N"' jl'l'S 1"'"'<0 nnn ~ ll iflUS· 1 .nU.IlC~~ JeS, n,. VCJ" UdC t~O lndlspensa-

CllUuOl'e~ ,.C! --~~, ' • J, .• -- . , "~ '" 1 · - t' t j · 
trin. p:1.storil pertcnc:l <1" numero rhquellas i veJ~ qm~o pra Jcamen e vu ncrave1s. » 
rr!Je se_ dovf~:~ c••nsii.~l3l'_;!)·~--1J~~pr·esd_u•:~vei~.; Poi·.b!.H lo, a ca,_~~üb.ria, mcsJno.ua EuroDa., 
1\C,:essa.;.·w.s, ~or·que~, u.~ .ltl\.il.!Ct.:~s'~ o;llllit!.O .Uo I onde Ludu ~0 10.dlita, aiud.a. 0 uma u.rtna.Lle 
lllustrad,, _re~<ttor t!o uJ'çam_enw, da. l'C081~a! sllbith impcrbnci:\, QuantD it America do 

.
«uma n:~Çll.D mdcpenJ.en. te nao. pude SOl' tn-~ Sul ftwa i"noranci:t supina dos a'sum·ltos 
but[lria deltas no est rangmro, sem gmude míltares dizer ao contr,trío. No ltio Grn1ide, 
per1go.» na.;; republicas do Pmta e do Pacifico não se 
Preci~amos de gaü(), d.~ muito gadu, paro. i'o.z gucrro. sem cavallos e mu:n·es, soliper1es 

0 nbastecimento r.ie noss:ls gr;.~ndes cidades e j de que estamos U.esprovidos, graças á nossa 
de cavallos c muares para o SC!'>iç'J do ex-' incuria.. 
crcito, ,\a lavoura, Ü:J. coucluc\:i:o ele carg-as! Hoje, poucos ou quasi nenhuns C!I.Yallos se 
para os hwics scrtõe~ e Guti·os mist~t·es. i criam entre nós, e quanto aos muares, nem 
Caso a i nd t;stria -p:Lstoríi desapp(lrcça entre 1 convém que disto SG fa.lle: o j)roprio boi de 
nos, h;wemos de comprar por IJO!fl preço ll<1.S cúrtc, o iudlspensa.vcl boi, (lã. prejuízo aos 
republic<\S pl:ttin:.ts, e súrnentc nellas, o g-aiio criado1·es c inF.:lizes buiadeir.:s, orajungidos 
de córte, cavallos e mu~\res üe que houver- ;;,o üe~a,;troso monopolio da matança. tle gado 
1nos nccessiUa•1e. nesta~ gi·o.n(l.c Capital.. Ali! l')Í contlnua.r a 

Pergurrtu~ pu:.·Óli!, ~ C;::.ll~ú';.l: ~v~H~u it·tHllo~ situaç·:~lo 1·niuo~tl tl:J .. industria p:lstut•.il na
buscar esses aninu~c~; Í!'n]n'escindivcis, si os ciona.L como h;".. vemos de a.ba.stecer de ca-1•ne 
:portos do Pr((l:J., I>Ul' fo!\11 cl.:l qu:1~squet' cir· O$ centros populosos uo paíz e deteuder as 
cumstancias nl\o p;:evi~tas, ~e fecharem á~ ~uaJS dilata.das fronteiras do sul g -
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Eis o. razão por qr1c tenho a<lvoga.do o ad-r 
vog0, c1rcio de ardor J:la.tr\oi.ico. n. Cnnna<:ii.•) 
de coudP.l:.trías núl!tarc.j' Dnl divel'::n~ E.1t:.,.dos , 
d:J. Uuiiio, hJ.:·:a. do }JU n1uito :::..vcHl ad:! ~;-;Ic~ I 
~-Hnist.t'<J:) que .se ttJe:n suceodtrJo nf,, p~st(.l. (L. i 
G m;J'ra, en tr(• os q, ur,e:; o d1cle Jo E;urlo l 
M~tiOl' do Exercito, meu di~tincto ;ttoigo ej 
carnarada,geneml CantU<Lria, c o Sr. g.;neral 
Matlet, en,ja. :r.ctívid;~ile e _Lles~jo tle algo fil.zer 
ern pt•ol de sua. classe nao podem ser po~tos I 
em rluvi,la. por aquclles que, r~stwlan<to dcs
apaixouadarnerrtc, n. sua administraçoão, al
guns e nos lhe debitam, mas nã.o llrc deixam 
de crediü~r os acr:l'tos c sorr>mo. de tro.lm.lho 
de:;nnvolviuo .no desempenho de ~uas fun
cçiJes eleva,Jas. 

Diz o 1-""neral n:l:ltu~ri;t em seu b·m1 eb
borailo r,,lator·ir, rlc l.'i!i'l ( just.ir;~. q11~ '~ lh<>. 
ll•jf"\ 11,.,., )\("l<t:) TI '\ • ••• , .• - •'" '. • j 

<•,Julg-o de meu tlever clw.mnr vos~a j' 
l).tl~n<;::,o jl(l.t'a o estado de C<lrll pleto :tb;ur-

1 ,[onu em quo se a.c!Jn. :c pror!Hc·;'io n:t
cion:tl dr) animal c;tvallar o mrrar parai 
o:; serviços rnil.itares d;~ monüria, tt·ac-

1

. 
r;:ro c outros. 

E' e~te as;;umpto cuja importancia jXl
rece de~necessario encarecer; b''stamlo 
dizer-vos que se r~fcre a um elemento 
de guerra, e tão es>encial, que. sem ella, 
si não imJ.lDSsivel, <tO menos diílicíi set'â a 
realização de aualquer opei'ação mi
litar. que, porventura, se tenha de 
errectu<tr. 

A remonta. do llDSW exercito tem vin· 
U.o. em geral, das repull!kas [llatinns. 

Oea, si até aqui era. uo; merc:tdos 
tlP.SS>.lS n~.çiJes amigas !J.UC io.mos nos f'o r
necer do~ animaes nece%::trios ao no~3o 
sorvi~o militar, daqui em (1iante, c;:m 
mais Jort0 razão, Jlc:.remos ness;~, dc
pcndeJJcia, porqne a raça C<l.Valbr in
digemt, outrora tiio norescente, defint?.. 
Alem de que a gum·r'<c cic-il, que~ tle~(l~
tou o Estado do Rio Granole do SnL <til· 
níquillou, qu<1si por comQleto, a indu~-
tria pastoril «lli - I 

Pot· outro lado, o> onimaes impodarlos 
do Rio ua Pr·a.ta chegam-no;; por :prer;os 
e],~vadissimos, o, ma I acclimados no 
nosso p;tiz, pouco rasistem, sawio ox-1 
traordinr.••io o ltumero de pt!rdas quel 
annualmente se dão. 

'S6G 

nos colloca,r no. élepondoncia rJe um con~ 
c:E'Sfl, ('OtC, c ~ m. lt1.1.Jlll<:n rn (1adi1, podc1':1, 
f;tlkt~\ ~ U·:i:-GtTliir;.nns 1!:"1 r;ou trngll•; ia. de 

!J:tgl i-~0 ~::!~r~:.;:; (~~;i;:. N~ :;~~;-~~:: 1 ~~ !;it~ · tod~ conveni-
r:nc !~L ~r~~t:.~r .. ~:3 d::;.:·.-x.: tdti!V.mto de guer
ra. indi~pen~a vel ao cx•!rcito, Cl'eando 
cor;clela.r·ra~ mílito.r·cii, r;ue, \Jem il.dmi
rli.s!.r·;.v: :cs. :po<lor·i:o pro·luzir exccllentcs 
résu!tad(Js. 

O~ Est:trlo;; O:e! T•lin r.s, Paraná e Rio 
Gp;:t~Hlc do Sul otr'"''cr.ern excõ!lentcs con
t1i<ê·'C3 f!ilt2. es~e~ estn.beic.cimentos J? :l.s
toris. 

.l:i. temos rll(;~mo no ultimo destes 
E:-,~,H~n~ o c~.rüpo denqrn.i.na.do Invernaíhl. 
de ~):1y~;a:J~ ü(Jin :nai~ de! novd l~guas de 
r~XT.Gll.'-;:1.n, t~~daS fie eXcnJlente~ IJriStagr~nS, 
t 'lH •_:·~ · ::1·:n f'.'í".d-0 rf:11ito :T.j"tl'Opt'kVJO~ Ú, 
i'U~!~ ~~~·;~iu~ l·:·l~ !.:: .. !'t;a._ e.;.;calí1, ~e Ul!l C.3tD.
))(:!r:(.;t~ r !~:~;to {~ ~ ~;-;.s~: !--:··~uo~·o. 

:c !ri 1\::;,;·,1,::: \l!l~:1 cou.[::: \ari:•.· llíilit<.t."t', 
de.~~r.k· q:1· · ~ ~-~.i~:.. br;nl UiJ·igt(la, o re~ultado 
sot:i ~(~~~ru·o~ ar) n:es.n1o t.-~\ltpo Ct\\e nos 
Iil.:e;·t:~r:J. da dcn~ndenci:!. estl'a.ngeira-

,\choque o a~sumpto é tligno da rnc
tlitao;iio üos que se interc~sant pela sorto 
ua. nos;;a. Pa.tna. ; JH)l' íss·J ou;o insistir 
na,s mod[J,1s pmpo,;t;;~ pelos meus ante
tcccs;crcs. Cc) t~stantes de um ]Jl'O,jecto 
que, desde 189;), foi :~presentt1do á Ca
marrt àos :Srs. Dcputarlos. 

Si esta. ~ rt ll<ll'!T.çilo !id (l::l. UOSS:\ pr~· 
ca l'itt situação com rdaçüo {~ remon t.n. do 
exercito, não menos dc~aDimador é o os ... 
tado ;)m rJUC nos achamos com relaçãCt aos 
meinô de ti''li1;:[Jorto àe mntcrial. 

SolJl'O ESte ímportan te n.rno rle ser>iço 
milit~r pód.c-:;e mesmo dizel' que tudo 
c:;t:t por org<tllizl>r-se, a começ.w peh 
n.dopÇil·> tlc ur!l typo d~ via.tnra adaptttào 
fts n0C'Cssida.J;.:.s da guerra, organizado de 
:1ccor(\o com a nllureza. accidcntrul.a de 
n oss\1 hl~to. 

O corpo p:;,ra Gsse fim cre~ulo, detrans
pol'tc ~<i tsm o norD.o com que se en~ 
fcik. Sobn~ :tclMr-se completamente des
IH·ovi<lo de . tudo que pÓi.le servir ao fim a 
que .<c , Lestin·t. pN' Sll~~ defeltuosis~ima 
orgn:l1zílçâo, nein como unidade tactic(L 
pollcrú. ser aproveitado em uma opera· 
ção de ~·Uí;r·t·>~-

Urgo '·da~'-ib.e novi\ organização, rnrn. 
quo JiO caso de qu:J.!q :wr emergenci~, n.ão 
sej~.mos doloro;;n.mcnte surprehendít.los 
SGlU nu~: o:': 1le rnohil1z ; l~·ão de trooa e tne
nos de t~·;u!sporte d.e m<1terial b0ltico.<~ 

E' assim que, de 1.700 aulmrres, en
tro.dos dessa. pl'OCeélenciu, )ia r• a rcmon ta 
dos regi;~;entos e~taGiona.clos uo Par:tná, I 
de 18\.1:3 par•• cá, existem apenns 7ú0; o 
que a.ugrncnta. ainr!a. rJJ.ais o preC'O: ji 
por si e:x:>1ggerado, por· q ue são obtidos, 1 Por- su<t vez, exprime-se deste modo o St'. 

Parece, pois, já ser tempo de irmo-nos I g;;ncral Mallet ú pag. 13 de seu rel:.tor!o, 
Iibertauuo Lless<t su.ieíç-So estrangeira, onde colhi diversos e importamtes dallos a. 
t:l.nto m:üs prejudicial, qur.nto ú certo res-peitr, de varios ass:U11ptos milit~res: 
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dW' ,. · E 'C'' X '.,.,...C ·ac ........ ...... c . . 
''Pelo :wt. 20, leltl'a IJ , ila.Jci n. iilõfJ, ccptund:l. :1 exdn~ão r]o sul do ~f i na..~ e Trian

rle :·!1 dn 1lczcmhrn tln•lo, roi o PodPl' gu i<J 1\f in~il·o, que sii.n. como dr·monstrtoi em 
ExccutiY•) :lt;lo•·:z~do :-. provirleuciar tncu dí$t;urso p1•uferid.o a 4. rk• n ovcml.r.) rio 
S(JIJI'e o csts.1Je!ecimelllo d·~ cor:rl ••l:.rias anno passado, duas zona$ quo ~e prestam 
nos E;tarlrH rlu ll.io c;,.([ JH(ro do Sltl, la.•ln Ji;•a.velmrmte a cs;;o. ordem de serviço. 
S:uli;J. r·a.l harill:l, l'tu·n r:ia e ~Tinn.s (ó(l- A <:ommissão elo Orçamento u iz quo <<quai 
J·n.rs, suj,~il~.n d•' :i ilPJ•t·o,·:u."in rio Cem- IJU<H' Jncr!i<l:t n~s,;c scntí~o deve ser adhr~n. 
~\'~S'o o plann ()1111 porvf!n1.,trn. Jur- pn.r·n. melhores t•:mpt)s l> tsto -porque s upp .. e 
mnl:Ll' !;Obre r,,J!' s ·' l'\'Í•;o. ns recursos I q IH! a minha emen•l:\ acarrr:tlwá. n.ugmento 
pccnniarios li< · ~>tin:: >l o~ ú.-; rc~pl'cti\·a.s de rle:<pr.Zl\ . N•lo ho. tal. No meu o em •mtro~ 
instal!açües rk•vom p•·ovir, ~";:un•Jo a Estar lo~ do conl.ro c sul cl a Uniiio !Ja campo" c 
a m~s!lla !ri, do arronflnmeni,o dos famnrlns qnn, vendi<los ou annnrlados, pl'O• 
cam,.. JS nncionac>, 110 Rio Gror.t:dc elo iluzirão. ccrtlmnntc, o fJH,mtt'm necessar io lÍ. 
Snl, · .,xcopto o rlc Sllycan, e do arrcn- 1 f•mrla~:i'lo de diversas cou lelaria~ rml itares . 
d:tmento ou vE>ndn. <1:1.,: Jazmv!a;; (l:\ I Em l\Iinas, nos municí pios rle P;\bs, •I.\ 
Cniii.(), no l·:st'l.•lo <le ~l i nas Geraes . Campanha e ontr·os, exi;:tr;m ra.zend:L.~ rtue 

I;;;te minis!erio t:·atn. dr; obt!·r in- v:Llem QUi\nt.ia igo11al on snpcriot• iHttwlla ne· 
form~u:•">cs ,let.alha•la~ . qne o l1n.bil item C•'Ssarin :1 fund.1ção õ.e u m rlos (<,; t,, bt•loei
a :tl·r·ir nppor·tun~.m ·'1ll0 <!OilClt rrcncia. llli'O t (S a que me tenho referi rio. 
]'UI•licn., T•:ll':t os ::rTcndament(,s r'u A C~mar.'\ ~~bc como se a.v:d ín.m os T> ' 'C!· 
venda :dltu.liuas, j ul::ando h;.vcr ío:la. prios naCJiontl.cs; a.pcza.!.' disto, a fazenda sila 
a convcni•!llria. em ~e1·em cxce;•tuados l no município de Patos, appa.recc nn r •d .. tot·io 
c1:l ~lien:11;ilo, tcmpor·aria ou delil1itiva.

1

1Jo ~linisteri" da F<tzenda. com o va lor .lc 
o rincilo de S. \"i conte, por s"r a Jlo~ 124 :000$1JOO. 
sir:iio que mais se p1.'e:;b. :i. concent;·a- O meu •li stincto cnlle;p , Dr. Ole.~.wio Mn· 
(.'.â.o r! e uma parte da.~ forças no G·' dis- ci•.•l , quo é eng-enheiro e !•eside no município 
tricto militar, c o r inci'i.o de S. Ga.- citado,a11lrmaquc ess~\ Caz.mda. va.l nSOO:OOO$! 
hriel, onde mollJOl' ~e ínst:tll::n•it um Porqne niio vendel-:1 o noveruo, a.pplicamlo 
dos estabelecimentos U(l remont<\ plra o pro<lucto da venda á funda(.:ão de uma cou· 
o exercito , rlelaria. militar no sul üe ~in as ou Trian!!ulo 

Cube.me consignnr, d.:;sJc já, que Mínoiro, pois que ell\1. se achrl o.cl,'alJncnte 
são os Estados co Par aniL e Rio Granrle devas tarln. par m tis de 2 .000 1less·Jas com•) 
do Sul os mais apropriado3 a. essa in- diz o Sr. :\iinistro da Fazend:~ em seu t>e -
stallação. Iatorio 1 

Nos primeiros arSnos , c para ac- No Rio Grande elo Sul ha. pt•oprios nacio· 
crescer os rc;svl ta.d_o:; de:;ses estabe - naes de muito valor, como o:; l'incõcs do 
looimontos, con ,·irá a.pr·ovei tar·se o S. Vicente, de S. Gabri<?l (que fo i por mim 
conctwso dt ind ••stria parlicula ;· (g-r·y. llxplora;1o c mcdido),os campos de Saycan,etc. 
pllo este tnpico do relator:o citado. Estes ultimo'>, os c:\mpos de Saycan, não se 
que traduz, tambem, o meu morto d ~ prestam ú criação de gado mn:\r e ca vallat', 
pcllS<ll' a. t•t,Sp{'ito da$ C•) ndelarins mi- Inli.S servem pat·i\ o gado vaccu rn : porque, 
lítares), cump;·ir.d·J ttO (;r,ve;·;u, p;·oro · tambem, não ven,lel·os ou arrendai-o~? 
.._,,cto- o estimulo e íntere>sc.< do.~ c;·i11- Sr. PrE:~ i , !r.m t(), nutro a doe(~ esperanç:a. de 
,!ores, co,c.:de;;clo-Zhes o au:dlio de que o illnstre rehttor do Orç~tmento do. 
elcmeMos Cit/U>.;es de yrrop"[J" r c apcr- Guerra, lrv.ma;li~rmdo-se 1~ ;,1 povco, consinta 
f"ciçl)o;· as raças, p;·e,;,irmdo o~ que na. approv;lçiio do minha. emenda acldit.iva, 
arn-es • .o ,;ta'rc;;~ meiJ.o,·cs !!Jpl)s e com.pro · l'espeito a coutl•~larias militares . Com tnl 
m ctlendo-<e a ad1ui;·i;· , c.l• •ranle nl;;um ;;ervi~~o não haver-a angmento ile àesp :za., em 
tC'J».jlO, Indo.< os p;·olÜ!ctos em cnntl.içr~es que JlCiie :L opiniii.o de S. Ex. , pois ser á feito 
de 'crm;; utilt;wlos r~o scruirc' cspcciaZ com o pr·oduct<J do. venda ou arrend11mento 
" fJUC se tlcstin.a>.; . ele prnprios nacio:taes (em sua maioria. de-

Logo qu~ sejam ultimados os es!u- V<>~tados por pnrticulares). e ma~1tillo pn_r 
dog nece>sar•ir,r;: a r ealização ueste r·ro- ofhc:aes e _praça~ do exerc:to, CUJos venct
jecto, o> apl'esentnrei á vossa consiue- · mentos cstao cotJStgnaclos na ta.belht qut.! O J':O. 
r<1Çã tJ. ~' ,:e d:scute . 

As f!Ott·lelari;IS milita.r es. ~lém de altcn-
Jã. vê o meu i! lustre cc>lle!!a .. relator elo derem á p ' lpita.nte neee:;si<lo.de do ex ercito, 

Orçamento ~.1, Hu ·~rl'~\. que o Se. f:enet•al concorn:rã•"J pa.ra o desenvolvimento (la in· 
Mallet n:1o cont•·a:·ia. o estai.Jelecimenlo de tlnstritt p•>stol'il, Q.lte c~ta esperando o tiro de 
co~delarias mtli~:'lres, nntr:s d seja que se misel'icordiu, que lhe será clispa.rar!o quando 
effec~ue esse me;ho-::ament,•.< recla11Jatlo. sob I o Congres~o commetter o erro gravissimo de 
cood1ções com a.s qua.es cu concoruo, ex- isentar o g·atlo pl<Híno tlo imposto de impor· 
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t:v."io. Nesse mom~nto, que n(,ua r<\ln:;ue ús 
e:llund.n . ..; gr·ogas ~ scrã. c:ri gido o mon tunento 
brun~.:m tlu IH>~-'· ' ili;prc vi,Jr:nci;1 c:oio"s.d; 
morta.. de ve~, a inrl nsll'ia pa~t01'i l n:l':iún::ti 
e fecharlo~ os portos uo Pm ta pela pt>ste ou 
pela guerr~, romo se h~ úo ::wir•, p~!'f.(tmtr> 
eu, a Prefeitura :lo J;istl'icto Fcrlera l com 
e:;ta população l!;lrnivora, 'JIIC, em ! Ire f;Ll
tnn<lo o &i(e , ô capaz do rcl:_ellar-se? ( W.<o.) 

Senhores, a inrhrstria past.oril não ó uma 
ind.ustri<J. ph•1n tasiosa, nilo pel'tcnce o.o nu· 
mero rlrtquel\as qur.. á somhrn de exug~et ad;,. 
proter:~:ão rlas tari fas aduanei ras. ilfl{mr tam 
tO<!t1s os mater ia.es nccr:s:<.'\rios <V),; ~cu.~ pro
tludo . .;, qne s:lo rotular!os c.orno nacionac.; o 
•rene! idos por hom JH'e<:o pulo,; ('eli:rwt/us q 1111 
o,; cx plrJr!l.ll), l!otn imrueu,;o prej ui'l.O pum o 
T hn~011 f'> Fetlcl'a.l e vu.n l.:l.gcrn nulla n<•.ra 0s 
cnnsrnni :lor·es. · • 

El la. se acclímou 110 1•aiz, ó !l(·e•·~s:wia, ú 
impresr:in.J i vel; por isso nwsnw ai.\o !,,·,, !e 
ser a bandonada. s"1n gru. v o p<)rigo e fu ne;, [;~ • .,; 
conserptencias p:tt~1 o f11 t nro. ;,rerecc, não ha 
negar·, a protecção do CongL'Es'o e do P ;ui:·1· 
Executivo, porqua:1to, si a >na renola directa 
n irnmecl iata é de pouco ''"lor, out.ro üurlo 
nV.o ;tcontet.:c com a inàlrecta ;,: mctliata qu e 
prO<luz. 

O pequeno l'avor que recebar pa~o.L-o-ha. 
com usu ra, au.~·mentando c n,per!'ei çoatvlo a 
sua prorlucr,:ão, dc.scnvoh·endo o comn:ercio 
nas zonas onde florescer e prep;1!'3.U•Io uma 
reserva de que o Governo poderá. lançr.r mão 
n;~ rmergencia de guerra estr;wgeim ou 
luct~Ls intestint\S. 

Espero que as considerações que acabo rle 
ft~zor calem no lucido espírito de meu cama· 
rada, Dnpnlado por Sa.ntn. Cath:trinll., a cp1 om 
peço de novo se I1Mmo:ni:e wn JiWco rcs[>Cito 
á~ co~tlel~rias militare_s; nãn me furto. pc
rem , n. lettura d•J seguwte to;->:co do tlis.~n·:so 
que pt·ofcri na ses;;,.'io d·~ 4 de novembro <l o 
a.nno passado cole uma carta minha eluci:la- 1 
ti v a do assumpto, pnblicada. es•e rumo em 
um cios num<:ros do J ornrtl tlo C tullme1·vio c 
tr:1.nser ipta. pelo Múus G··~·,w.< : 

«A ceei te i a ementla tlt Commi:;são ri o 
Orçamento, porque el la alguma c:onsa 
mai3 _promette d o 9ue o simples c;stu~o; l 
e a&lm procei\1, nuo com o mero JntUit o 
cle mandar um cart•lo de 11isila.; ao nohre 
e i:J.d.ependente eleitora1lo de rica e 
:vJ,lant:vla porção rle m•:u E;tado, mas 
})OI'que e$tava. como e:;t..m, con vend•lo 
de que noss<t patria carece, a hem do 
sua bom•a e intc~ridarle de seu immenso 
territorio, que ~~e runt!Gtn coud·~lari:\s 
militar·cs, das qnae-.s uma ln1 de sei' f'or 
çosamcnte Ioca lizat!a no Tr·iang:ulo \I i-l 
ncim ou sul de Minas.. 

A primeira courlcl::.ria nacio n:~ l J~)i 
fllndarla •'m t >l::fi,no a:·caialrl :L Cadoor~ i l':J. 
d·: Curnpn, E:>lado r)c Mi i,JS GCl'<lC>; 
pr~flro, cniret:!.nlo, ;;g •ln .• , l'l)gifíe.; inrl i
ca•las na minha emenda, pela circurn
st ancia. valio~a de qrre era n ~nhuma pa1·t.n 
do Hrazi l S) encontram melhores pasla· 
gcns, melhores torras par·a o cultivo de 
tor·ragen;;, melhor<:s contlir;iir..s climate· 
ricns c t!lpograpllitas , n()cr::'.'io1.rias ao me
lhoramento tl:l raça c:wallw. 
. Além cJísto, como solJl:trJo, quo ~011, 

tenho os o lhos voltados p:n·;~ Miltl.o 
Gro.:;>o, euormo E:;to.;Jo indefeso, que, em 
caso rle !:fUena, prcdsará do prompto 
sn~cror:-o, o qnal lhe não ~er-á levar.lo put· 
via llu·;ial o ~im t<:rr-a8tre. 

Si nssin"t ú, a t,r im~íra hls~; do op~t·a
(ik;:; lta. rlil ser, quer qu!llr am, qncr não, 
nr1 Trhn:;:ulo l\lineiro, on,[e se ostenta. a. 
lJ~l! :l , .!:l':ur•l eo o I'iC!l. citlado <l•1 Uhcl'aba
o. princ•1r<t do scrt:!o-o cmpot'io co:n
mel'(:ia l ue tli!ata<la. zona. e nror·ca•lo por 
onrlc lransila.m, arnlUO.Ltnc!d.c, ma.is de 
150.1100 l'I!Zi~S , 

De;;tas co:Hi~llra.çGos resalta n. couvc
nicncia, <lebaixo rio ponto do vista estra
tugico, r.l n. e;colha da zoua mineira 
oD<lo so tlcve fun·lar u m:J. courleia.!·ia 
milita.r. 

Sr. Preádente, u m exercito amerlc.ano, 
sem ca.va l!os c mnarc~, é um exet•cito 
manco. 

A Re pnblíca. ,\ rg:entina. que não dorme 
em as~ 11mpto de !O'H:r;•a, possue, 00010 
aca. l~o de ter em u m j Ol'nD.i desta. Gil.
pital. I I .882 cavallos e 2 .000 o tantos 
mnares; além disto, eada cor po receho 
de 20 a 25 mil peS')S pa ro. C)mpietn.r o 
numaro fie a nimaes 1le que precisa. 

Aquella fiot·esc.'ntu nacionalidade l•os
sne c:w:1 llo~ c muares. de mbrn, p :tl'(l. 
as suas necessirbdes; ella nnl-os fornece 
e tambem á Eur.)pa, se-gun<io atllrma. o 
íllustre gc 11et·nl Leite de Castro. 

Srii . Dcpnt':\tlos, cnremos deste im
por tante assmnpto . Porventura, a ca
vall:~.ri(l. na Ameriea. do Sul é arm:l. sem 
valor, quanclo os velho~ pa.izes gnet·reiros 
ainrla :l. ~oJsicle r· a.m Ílll r rcsciudi vel y 

Como disp:.makt em caso de ;ruerra 
com os Estarlos fr·onteiros, 0nde ne
nhuma batalhrt se poder:\. Í'~t·ir, cvm es 
per;tnça rle victoda , sem a sua inter-
venção effi~a í\ ? • 

NiiQ ! n~o se <iescurn, impnnemcnte, 
t~e;:.<c po·ierosl).element·) dt! >Üaqne. 

Tamanho erro não h :t co!llmetti•in o 
velho munçlo; e lli. 8âo optimas as es
tt•anas, !':1vo1'avcis as condições do ter-
1'f'l10 para. <l.s marchas céleres, outt·os os 
c;;stumc3 rlc SlUt po::>nlltçiio set.lcotaria. 
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O exito de 11ma guer m depende de 
vn.rios ractores, elementos que v:triam de 
naciio a nação. Um 1í\ctor. positi vo aqui, 
será ue"ativo acolú., é preciso que se at
teod:t á~ cowlições geograpbicas,. topo
gr-apltir.as e clim:ttcric.1.S de um jl'l.IZ, bem 
como a.os ca.r~ctr;rcs ethnolo~icos do po,·o 
que IJ habita , iLs suas t c•Jtlcneiu.s, aos 
sellS hnbitos; que podem sei' erradios, 
que podem ser scd•\nt:\rios, ao3 Ncnrs?s 
ele que é c~.ra?; tle dn~envolvc~ e ~ mi
Jharc,; !le circum~t:~.nmas aprecto.vms por 
quem h ouve•· o; olho> de estadista e de 
sold:vlo. • 

Ora, eu r eputo a cavallaria factor im· 
port.'lntc d:~o víctol'ia nas guerras sul· 
ame1·ican :~.s. por í> so entendo que é nm 
crime rlll les;l·patri:>. priv:tl·a do ele
men to oue a c:tracte r iz;J.- 0 cavallo; pois 
que sem e~~ nãO \1:\, do certo, <!:\V:\1-
laria ~ » 

« Cowlcla ria.• mi/itarc<-0 Deput.a..Jo 
F .,,leral p t'll' e3te l~ta.do,tencnte-coronel 
R.O<lolpiiO t!4 Paixiio, dirigiu ao Jorn"l 
do Con~mercio e. segUi ll te carta: 

«Corre, com visos de verdade, que o 
Sr. Minist ro da Guerra. está providen
ciando sobre a funda ção d e uma coude
laria militar no Triangulo Mineiro: sl 
us>ím é, dou os meus par:~.bens aos nu
merosos babitan!e.> daquella vasta e fu
õurosa.regiãode meu Esta.do,tanto quanto 
a S.Ex. o Sr. general Mallet, cuja <olici· 
tude em estudar e resolver os negocias 
concernentes á. sua ~mportan te pasta 
merece lou vor. · 

Advogado accerrimo, na. tribuna., da 
fundação de taes estabelecimentos pasto
ris, como o teem sido. na. imprensa, o 
general Leite de Castro e o cap itão Assis 
Brazil. rlef~ndi na. Camara, calorosamen · 
te esta. idéa. e tive a. fortuna de vel-a 
vencedora. nas duas Casas d o Parlamento 
e expressa na. autorização C do art. 20 
t1o Orç&mento da Guerra para o e3:ercicio 
-vigente. 

Entre os varios problemas de mór re· 
l ovanci:t sujeit03 ao exame d0 Estado 
Maior do Exer~ito, e carentes de prompta 
solução, occupa logar distiucto, não In 
neaar, este de que ora. trato; pois en
nerra medida a ltsmente poli tica, eco
nomica e financeira, alta.mente patrio
tica e previdente, como fucil me s 3ria 
de rnonstt·al-o. 

Elle diz respeito á. g uarda vigilante do 
n o;;so immenso territorio, á protecção 
aos entes que nos são caros, ao dcsag 
gra.vo de nossa bandeira , quanr!o ma
culada e lla fvr por inimigo poderoso e 

iosolito, bens valiosos o sagra.rlos. que 
devemo~ zelar com a va.reza e deíeodet• 
cvm heroismo e cOn$t:lncia. 

C0nven cido está d<t verdade desta. a.s
~ercão quem sabe que o p ·:queno exercito 
hrazileiro 1lepenrl.l cxclustv;~mente das 
Ro.publicas do Pra ta em mater-ia de for
n ecimento, por alto pr.1ço, dos ca vallos 
e m ue.res rle que prcci;;n.; porquanto a 
industria pastol'il nacional, outr 'ora assá.s 
florescente, b0jc em lucta. com a morte, 
desespera da protecção a que tem incon
testavel direito. Crime será de lesa-pa
triotismo deixa.l-a. <!esa.pparecer, sobre
t u!lo agora que a reconstrucção eco
nomico-finanr;cir::~. •lo pai:r., atacada, com 
animo e galha.rd'.a, relo Governo nctivo 
e competente elo illustre D1·. Campos 
Sal l ~s. reclama nov.,s e abundantes fon
tr,s rle J\~nda, como ;u; po!lem ,·re:.~r, nii.fJ 
:ts int.l ustri<~s phnnt:~.stica!l ou incompati· 
vei s com o nosso clima. raça, costun;e~ c 
nptidiieo, sim a pastoril c outms, P·~~ ·~ 
leltamente viaveis, que procurdm bebe.
o necessa.rio a lento na exullerancht p:~.ra
disiaca de noõsa vegetlLção tropical, na 
for,.a viYa e abundancío. dos cursos de 
agua qus r egam e recortam o n osso fe· 
c mdo solo, na. r iqueza infinda que o 
sub-solo avaro esconde, nos caracteres 
ethnologicos de nosso povo - pacifico, 
intelligcnte, sobrio e generoso - cuja 
fama. de indolente perderá, dia. a dia, 2. 
dóse de verd<Lde que a. justifica, si desde o 
primeiro magistrado da n ação até ao 
mais l!Umilde dos o perarios, todos labo
rarem pela. ~randeza da. patria, pela sua 
felicidade perenoe, garantindo o.ureo fu
turo aos seus filhos ; pois, .iã. o d isse 
algures, não ba. melhor herança, maior 
ventura na. terra qu e possuir a gente 
u m cantinho, onde possa. viver tra.nquillo, 
independen te e li vre, á sombra. de paví· 
l hão querido e respei lado : que Deus no:> 
dê paz e juizo para o conseguimento de 
tão bello desidera!t<>n ! 

Concluindo, fico n a. espera.n~,~ de v~r. · 
breve, realizados os meus ardentes dese
jos, porquanto, «idé:~s ha que não mor· 
rem, silo como as sementes dotadas de 
grande poder vital, a.s qua.es se conser
vam sob a terra , durante muitos annos, 
c depois, sobravintlas algumas circum
stancia.s physicas ou ch imícas, gerrni· 
nam e prod u zem arvores fron,_dosas». 

«Certo de que da.ra a. estas linhas ue.~
pr.1tenciosas bondoso ngazalho nas co
Iumnas do decano da imprensa indígena. 
sempr e abertas aos que algo pensam e 
t mbJ lho.m, a gradeço-lhe, desde já, a gen
t il eza titb!ga do acolhimento . » 
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Sr. Pro.~idente, não posso deixar de oppor 
alguns reparos a e menda do nobre Deput:11lo 
pot• Perna.muuco, a. resp::ito ua. r c!'Ol'ma. cou· 
pulsoria. 

Sinto esta.r neste ponto em completo des
nccordo com S. E :c., p~is eotendu que sc
mell.umtc matorl:\ é por tlemais importante e 
melindrosa. para ser tra.tacta. em uma. lei 
anoua.. 

O SR. BAnno3A. LmA. dá. um aparte. 

O SR.. RonnLPtic PA.txÃo-Mas, a suspensrLo 
a que o nobre Deputado se refere, nnnulla os 
e (feitos de lei orclinaria lle subitl:.t ímpor t:tn
cia, em lei a.nnlllt. Est t'anho que o. Me:n hou
vesse acceitar!o cst<\ cmenfia., p~is niio me 
pa.r P.CC fJast:1.nte dizet• «n·t 11Íg8nci n deskc ld», 
par:t se tirat• o cat•acter permanente ole quaes
qner olispo~i~;jes que .se ·J.~SP.j"rn enca.rta.r UI)S 
o~ço.mcnto3 . 

Como V, Ex. sa.be, Sr . Presidente, a rc
fol'm:l compnlsori,~ o uma. d·•S melhores leis 
quo a Republícn. tem docNtudo com respeito 
ao exercito o á ll.rmatla. Atlopta.ram-n:~ quasi 
todos os E:>tal.los da Europa., onde ha. l>oa or
ga n ização militar. 

Na pt·opt·ia Inglaterra, pai7. de clima frio, 
habitado por uma raça vigorosa, cheia de 
vida, que tem conquistado gra.nde parte do 
mundo e se esforçil. por conqui~tal-o todo, os 
otnciaas goneraes e superiores são rcl'ormados 
compulsoriamente,de accordo com a seg uinte 
tabella do idade, que pouco dill'ere da no;;sa. : 

General. .......... , .. . . 
Coronel. .•.•.........•.• 
Tenente-coronel. •.••• . . 
Major ••• • • •• •• • •• ••••• • 

iO annos 
G3 » 
G'l » 
55 » 

0 Sa. BAll.BOSA.-•Lll>iA - Elles não toem o 
obsta-calo da Constituição. 

O Sn. . RonoLP!lO PA.IXÃ.o - Discutirei este 
ponto. 

A ta.\ reopeito, diz L . Coati- Vecchi em sua 
a orecia.vet monographia-Le Pensioni Ort>ili e 
:J!ititari~Romcz, 1883: 

«L'importan7.a, chCl il governo br ita.
nico dá nl r ingiovanimento continuo dei 
quadri dell'esercito, ci e dimonstr :t.ta 
<1a.Ue dísposizioni ema.natG col\a. regin. pa
tente 13 agosto 18i7, sulla nomina., n.van
zarnento e retiro degli ulficia.li. d'arma. 
combattente. colle q ua.li vien sanzionato 
il principio cl el retiro (orço:;o (o gripho é 
meu} d egli ufliciczli che lv.mno raggitmto 
.t.m dato lim ite di etd o di anai cti SCI"· 

'D i.::io.» 

Em Frmça, diz a.intla L . Conti- Vecchi, 
t t•MunJo da.s « p cr.sions mitilaires » : 

c,..,a.ra Y . V f 

« 11 ma:ximo corri$p1Jnrln n I in ~t i 1 • r • n rl in 
intero net gJ':t.<lí in fr. r iori, " ci~(,J'!'~cu P"i 
gr;vhhrnente n vv iciuu.llllo.;i :L :nel.:l :-.! i 
pendio pel gencrale cli divi~ i onc. Nc<sn:JoJ 
]:c r,·, pw·, c,mse;;uirJ(J, rc Jncno di u. vc: t· 
fo.t l•J un gJ•;m num':l'•l <1i c:u np1 n"'ne, in 
c:~u~a. dei limito di eU1,, dopo i qua li 
divienc oúv lig<tlm·irJ (sublinho) i/. r clir11 
d .tl scr~i;;io al tivo: t ali l imiti sono: 

Generttlc di di\·i?.ione.. . . .. 65 a.nni 
Generale di hriga.ta. ... ... 6~ » 
C v lo nnello. .. • . .. .. • .. • • .. 60 » 
Tenellte-colonollo • • .•..•. , 58 » 
Ma.ggiore • .. . . . .. . .. .. • • . • 56 » 
Capitano ..... . ......... .. 53 » 
Tenente e sotlo·tencnte ... 5~ 

N•t Austria.-1-lun::!l'i~ e n:1. Allemanlta nií.o 
hn. o m··:-mn r'i;::or IJ.ill\ ~m J:o'ra.ll ç.~ .. m •1.-< , n~~, . 
S'ls pai~C.'! mí li l.a :·i t.:dt~.;, o ;; re.~pcctivos g•J · 
verno,; Jl ilSSUern meiO'! para renovar conat:~u
t.emcmte cs rtu:·,u:·c.s 1lc sna ins t.rnidil. o!Hcia.li
düd~ . 

Quanto á. Austria-Hang~ia, :tccrescenta o 
citado L. Comi- Vecchi : 

< Il minist ro della. guerra, [ler rego
la.re le eliminazioní a secood::t. dei bisogn i 
<.ie!l esercito, non ha che da raccomen 
darc aue commissione (verifica,ioras da 
invalidez dos officiaes) di essere p iu o 
meno nei loro guidizi. E' Cjn ques to 
mezzo che ha. pot uto L' Austrla.-Ungbe~ ia 
fare una larga epurazione dei quadri 
dcll' esercito, senza scosse, senza solle· 
v11re risen temr.nti e senza. attirnr-sc 
1' cdtosita d i provvetlimenti eccl3zionali. » 

Na. Ha.lia., onde se tem escr ipto muito 
sobre pensa.es civis e mUltares, pondera. L. 
Cont i- 'Vccchi: 

« 11 go'l"erno hl facOltil di col!ocare a. 
ripo>o un milit<n•e seuza tener conto 
de;li indicati l imiti di e t.á: il militare, 
tJari>, ha. in t :1.l c(ISO il diritto di canos
cerne i mo ti vi. >> 

Alli . a conce:;;s.'io de rerormas obedece ao 
pr incipio satntar do. combinação do t empo de 
serviço com a. eda.de, primip io que nos con
vem muito adopto.r, quanto antes . Assim o 
que os officiaes genera.e;;, su periores e ca.pi· 
t<'ies s<'l teem direito á reforma rlepois de 30 
annos de serviço e tendo a idade constan te 
da seguinte tll.bell:t. : 

« I generali dell' eserci to !ld i lenenti 
geoel'ali ... •. • . . . . • . • . 60 a.nn i 

I maggiori generali.... . 55 » 
Gli ufficiali supet'iori .. . 52 » 
I capitanL . . . . .. . . .. . . . . 50 >> 

'i2 
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---·----------------------------~----
Depois de :?::> annos de s-~rviço, podem ser 

co lloc?.li '" riposo: • 

<< Gli u mciali subalterni di. 48 ann i 
I militari di tropp :l. di ... . . 45 >> 

O velho Portugal creou <'m 1897 o Qt.«T.d,·o 
aux iliar d<> e,:;; e?·cit~. com o se v oi da seguinte 
correspondencia. in~crta n'O l'·ti• ~e 20 <le 
j>meil'O 1le ló"J,') : 

« Qu11dro aux il iar do exerci t·J-f'oi pu· 
blicndo j :i o decreto a.. que desde m~tit<;> se 
vinhaalludin do na. unprensa perlnthca., 
tl·~tcrmina.ndo qur' os gene1-ae~ e dcm<tis 
orncines, tanto da armada como das 
tliJfe t·ontes armas do <)xercito tle tm•rn c 
do corpo do ostndo-m IÍOl', que, p1w lct·cm 
:'lf.tingiolo o Jimi I~ do. od:<dn,, fi xa.• lo n~ 
r.·;<fl('.ct<va lc1, <lo 'I x:u•cm tiP i:l~·n· P" 1·tn 
dos respectivos f) U:l d r o;;, o•.Jnsttt\larn ll ill 
quadro C:illecial deaomi na.d.o rprat/·>'u ,. ,n,·i. 
/iar. 

Os officiae< do rptndro :1.uxili:w não 
tcrlo U.ireito a n.ccesso, nem podct·:<n re
gressar aos qu:1dros activo> da armaua 
ou docxerc\to. 

Os officiaes do quadro auxiliar perma
necerão dur<1nte cinco annos ne;;ta si
tuação, ;1. disposiç5o do governo. pa~
sando, findo este p.-azo, á clas ;e de re· 
fo:rmados, si a.ntes não t i verem sido 
julg~dos absolutamente incapaU!s 1le 
ser vtço. 

O tempo que perm::mecerem no qnath•o 
au xiliar não sera con tado para. os etrdtos 
•la reforma. _, 

Ernquanto pertencerem ao quailro .au
x ililtr poderão, t anto os gen~raes c:>rno 
os demais officines, ser empregados no 
serviço da r eser·va., d:\ mob' l iZ<IÇão ou 
em quaesquer outrn.s com missões d~ ser· 
viço para '1 uc sejo<rn h :t bei:;, e que não 
estejam des tina1as p:tm os officiaes do~ 
quadros activos t.la armada ou do exer· 
c ito . 

Si e3tivorcm omprega<los clll q ua.l'111"t' 
commisslo de serviço, cstttl'fi.ll dc lJaixo 
tl<LS immodiatas mdcns do;; que super· 
intcn•l13m ou dit·i::;em o serviço quedes~ 
ornpe nltem.» -

OB E~tados Unido;; ela. America do Norte a~a
bam de recoubccm·, na recente guerril. com a 
Hespa.nb:L, a nccel:siu;t•le do serem rcfor mn.
d"~• compulsoriamente ,. os ol! iciac~ de suJ. 
armatla, desde quo att inJam a ulauc mcompa
tive! com o descrnp(!nho de seus penosos do· 
v eres de homens tle mar. · 

O Pai: pnblicou um resnmi·lo. porén~. 
nln·eciiwel cstu•lo so~ o t! tu!o - Co~npnl s?rra 
f.lv~ gencraes-que nao !elo para. nao fatJp:m· 
;1, attençfio ole rnen' i! lustres ~:ollc:-(a,ma~ q ue 
mMula.r.d inse t·ir nestn di :.:<~UT'~o : 

«:: Cú u t jnlf.\.,-,rift t/,.,-s .lfe,1P.n tr.c - Com cr;tn 
tit.ulo .c~r.rrw• •-n .. s CDIII pc ten {!) l~ ~'<•lml:~d o 
omcial do nus;;o exerci!.< •: 

" A Commis:>iio de ~I:u·i nha c Gu •1•r ;1. 
doS~na·lo a pre:;cntou, c:n sessão <le quin· 
ta-feira ui ti ma, umo1. propos ta , qnc bre· 
vM1ente scri\ disc11tidn , no sentido tle 
isentar da. reforma compulsoria. os gcun
raes do ter ra n mar, que attingircm os 
limites da ida.dc esta tuído no decreto 
n. HIZ A, de 30 rle ianeiro de 1890. 

Essa. proposta tem por fim , diz·se , m e· 
lhora.r ros condiçi>e~ das classes :u•madas, 
mas um ligeiro estudo •io a.ssumpto re· 
vela que ella e contl'aprodt<cente, pois 
em vez de beneficio~ trarit. as mais úesas
ü·osa.s con sGquencias, n~o só para o _ex· 
ercito e ::nar inha.,como ;')llra a Repubh c:t. 

Os officine3 do qtladro nuxiliar terão 
as gr adu n.ç,ões e percebeJ•ão os sold"s 
que pcrteuccm aos officiaes reformados, 
segundo a. l ei vigente. 

Os olficiaes genera~s do ex f3rcito, na 
situação indicada, estarão diractamente 
subordh1~.dos ao m inisterio da. guerra, · 
os de inferior gra.uua.ç.ã.o !le:trã.o debaix o 
da$ im:nc-1iatas ordens · dos comma n
<l:l.nt··s dns divisões milít:ues, do com
mandante d<J~ ,\çorcs ccntraes cu 1\a au
toridnda m ilitar rl:t localidade em que 
e~ tiverem residinrlo. 

A reforma. compulsoria. i mp:>sta. aos 
officiaes qu e attingem o limite de certa. 
idade loi a mais a.cer ta.da cie toda.> as 
provid<:ncias allopt.adas após a procla· 
m::~.ção da Republica , no senti:lo di! bene
tlc!ar as fileira..> do exerci to e at·mada por 
conservar nellas tão·sómente os offici:le> 
que pelo vigor da sa.ude c da hlarle po
dem prestar á P;t\ria. a m:~ior som ma ~e 
ser viços que ella tem o th retto r1e ext· 
g ir-lhes ~ por prol!O_rcionar a es~es olli
cines mmta p robabtlldadc de g<1.lgar to· 
tios os postos r.la. nos;~ hiera.rchül, aspi· 
ração s uprema e legitima que emb::tla. a 
t odos qu antos l).braçam a . ;tr .lua. profis
são ria; r. rmas; mr..s essa IP-I . que e a. ca.
rinhooa esperança de todos os offici,es, 
deve set• imperativa, imparcial e se1n ex
cepções: ning 11em devel'á es•:apar á. ~ua 
acç-ão f:l tal. rtes<le o alteres :üé o rnnrc
cbal, tle~de o offida l de inLa nturia ate' o 
do corpo de saude. 

Os o!liciaes da Qrma•la, qualquer qae 
seja a sua gt>Muação, ftcarão sob as 
ordens do Minist erio da Marinlm. 

Pretender della. iseutar os gc!leraes 
constit u e uma meJido. ele cxcepçao que 
n ada justifica c que vem aca.rretnr o maior 
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•.lc:<:tn imo p0r p:wtc nií.o i<Ú ti os r.llron•:i~ 1 P<1lo ilhHI rc presi•l'!n t" rl:t Gnmmissii.o t! <l 
qun O!lJ •Ir~ m clcvnr-~e a .. wmer·a!;ü•J. >hl'inlm e rõr l <~rrn. m·: {oi dhtr ilJIIirlr.> o p~o
co~o tambem aos Illilmbros úes;e qu.:ulr t>, I jr:el.o ..lo noln··; l.l•lput •uo [JOI' .\!:J.tto Gro:;~o. 
ohzrgDndo-os a. ':-~pcrar pacientemente gcner·:~.l ~!ello R·:;.;o, so!, rc o qual r,rmularei 
que a mo~· te ol•m•no os cr,rnpanh<jil·os de par,,c~r. rl0sde CJUe conclua. o demorado es
postos ma1s elovados. turlo comparativo quo estou fazendo a respeito, 

Tal exccpcil.o, aliã.s, nii.o so encontra na pois que o ass11mpto, sflntlo de incontest:n·el 
!cgisl:tçã,o .rlo nenhum pniz, occorrent.Io importancia, não p<ide oor trntado ,; ool 
mesmo r1ue nlguns. como a Republiea rl'oüea•1. 
Argentina, adoptar~Lm pam a reforma <le Conclue-se <lo exposto qu~ ·a reforma. com
seus ~enera.es um límite de itlu<le muito pul;;oria. ··~ ueces~a.ría :lO Brazil, como a. todos 
inferior :\o da nossa legislaçrLO. Recor- os E;tat!os que procuram melilorar as suas 
damo-nos de qne na Eu1·opa. os n-euei•aes rorças r.lo terra. e mor. 
Moll.ke, Mac-Mahon 0 Ga.llifet: actual Diz o meu ' listi neto cam:\l'atla., Sr. l3arbo~a 
minist ro da g<~orra franeoz, /oram (<ttin- Lima, cn.b nome <l~clíno. data 1Jmia que a 
g-itlos pela lei milir..1r 1lc ~eus raizcs, citada relorma t\ inconstitucion:J.I. Niio con
<~p·,za.r dos het·oicos serviços que por co!'do com tal opinião, em r1ue pe~~ ao seu 
ver.e~ lhr-~ pre~t:~.rarn. reconhecirlo talent,>, pois que ,; vel hlco mo· 

J:~nt_!'C ll<:>s. :L ;tllOJ ".dill ol:L proj~ct:ld.'l !'C- lcst.in. f1\l ') inv:-. li,Ja,; 
st.I·Ict;:ln VIra tt'<!7.!ll', certamcnt.), o dos- « S~neci••s est "''iib••S .» 
a.lcnlo e a inr1uieta.dora interro,.,.ar::lo dos 
motivos que a úicta.ram. "' • O S1~. lhRIWSA LmA.- Quarenta e dons 

;uma:; é velh icn ~ 
Somos franca.ment~ adeptos •los g.)ne- 0 1, raes moços. Napole;LO 80 foi extl'aor- Su.. "oDOLrrio P.\IXÃO-M::l.S V. Ex:. sahn 

din~rio on t.re 0~ 25 a_ 35 annos. A partir que um alf·~ 1·e; nã(} exerce as mesmtts !nnc
dalu o seu br1Jho unmemo começou a. <;ües qnc um genllral ou ollicial superior . 
eclypsar-se. O Sit. BArtBoS.\!LJMA. dú:um:apartc . 

E' sabido que a idade avançada provoca O Sa. Rooor.l'lro PAIXÃ0 - Um marechal, 
h~'lbi.tos de repo~so e commodida.de, que mesmo no> 70 annos de idade, póde dirigir 
sao tncomp<Ül ve1s com a acti vir.lade de as operações de um ex:erdto: não precisa de 
que hoje precisam dispor os generaes de de~envolver a actividade, produzir o trabalho 
qualquer exercito, porque os modernos plly.>ico, intenso e constante, que é exigido do 
aperCeiçoa.mentos da arte da guerr•a. ex!- official superior, ca.pitão ou sub:iltel'no: da.hi, 
gem aos genera.es uma ·actividade e um a. razão pot• que a idarle pa.ra. a reforma com
sn.ber só compatíveis com a idade ro- pulso;'hl vm•ia. com o posto em toda a. parte. 
busta.. c saurle perféita . Deixar que no Senhores. é crível que um coron~l, mesmo 
exerc1to e armnda fiquem decrepitos os na.s conlições do illustre general Mello Rego, 
ge~er,tes é. suffocar as aspit·açõe3 dos de- attingido pela com pulsoria, que é· dotado de 
ma1s r; tfleiaes n exp<er o paiz ás mais eminentes qualidades ci vicas e militares. 
lamentaveis decepções. Na guerra tlo Pa.- pos;oa, aos í5 ou 80 annos 1le edade, com
rnguay os oíB.cines e generaes rnocos mandar um batalhão ou dirigir serviço tc
foL'<1ID os quo melhores serviço.~ presh- cl!nico em Cfl.mpanh~ penosa, como foi a. do 
r;tm; na revolta da. esqnadra. o gramla Paraguay, ou me5mo em ~1ce rle inimigos i!a 
Marechal teve os sem melhores a.u:olia- ordem dos ja..:.;·unços acocorados nos atitros e 
re~ n~ mocidade euthusiast.a.; depois dos covis de Canndcs? Como fazer. nessa idade de 
prnnerros revezes das nossas fvrç:ts em desca.nço, marchas forçad.1.s, resistir :1 innu
Ca.nndos, o arriseado com mando da nova mnras privações, aos rigor~ do tempo, às ]"le
n temerosa. ca.mp11nha s:, l JOderia. ser ripecias <lc um combate 1 Onde o estimulo 
acceito eom expl,>sões de enthusiasmo para tanto sar.rificio ~ 
porumgeneral moçocomo Arthur Oscar. o Sn., B,tRBO:>A. Lnn dá. um ::tpa.t•to. 

Não, Sr. redactor,não consint.tmosque 0 Sn. Rooor,puo PAn:Ão-V. Ex. sabe 
no exercito e armada figu1·em generaes 
dccrepitos como na epoco. da. monarchia. perfeitamente que os officiaes do exercito e 

da. :n·mad<:L c:t.t•ecem de estimulo, qu~ é a forç:J. 
O exercito e arma.•1a compo:;tos de venceclom de mil dillicul•la.d Gs c contra

of!lciaes moços devem ser commandad0s tempo';. 
por generaes moços. E' isso o que <t lJm alferes ou 2·• tene.1te, d rJ 45 annos de 
actu;t! lei da t-eforma computsoría. g:\- idade, (limite para a. compulsor i t neste posto) 
ra.nte . Estlm~e!llo-uos _para qt~;: . não _se é um 1:tilit~tr s~m estimulo (salvo honrosas 
f<19~1~ oxcepçoe3 a tao P<ttt•totlca dts- cxcepçves), p-J ts que o seu nobre desejo de 
POSlÇUO.~ I ga.lgar p<O~tO$ foi a.mortecido velas preteri-
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ções que solfrera com a promoção de seus 
camarndas, feita por estudos, serviços rele
vantes ou actos de br:1:vu ra . 

Os decretos n. lOS A, de 30 de dezembro 
de 1889, 193 A, de 30 janeiro de 1890 e lei 
n. 18, de 17 de outubro de 1891, teem, não 
contesto, alguns SElllõcs: por exemplo, o da 
r erorma voluntar·ia aos 30 annos completos 
de serviços, que reputo i.nconstitucional, anti
disciplinar e onerosa. 

0 SR. BARBOSA Llli1A-V. Ex. · está em con
tl'adicção com a doll.trina que acaba de de
fender. 

0 SR. RODOLPIIO PAIXÃo-Não estou em 
contradicçlio; o nobre Depntado verá. 

Hrt no exercito e na armada o!lieiaes ge
nrraes e snpp,riores ain1la moços e robustos
como o general Carlos Eug-()nio, ll'IJIW.l,tendo 
4H armos de idatle e cerci de 40 de serviço, 
póde amanhã reformal'-se, de accot·tlo com o 
art. 4° do segundo dos decretos citados; isto 
porque o t~mpo de campanha é contado pelo 
dobro. · 

Um official em tacs condições, sendo no
meado para um<1 commissã.o difficil, perigos<1 
ou que lhe não convenha , dcix<1 de seguir o 
seu destino ou segue, e em meio da viag~m, 
atira ás faces do Governo o pedido de sua 
reforma, quCJ lhe será conced ida por força dn 
lei. Depois, arrependido elo pa~so que deu 
ou porque deseja subir postos sem nenhum 
sacrificio pela Patria, requel' reversão c se 
julga, erradamente, com direito a ser atten
dido! 

Ess:t diBposiçilo deve ser derogada em be-
.. neftcio das clas>cs aemad:ts , do TllCsouro e 

rios proprios ofliciaes, que, o mais das vezes, 
requerem reforma sem haverem meditado 
bastante sobre o caso. 

O a.ugmento da verba consigmda para a 
J;l.et>ista Jliilitn.J· é necessario , pois qne torlo~ 
os ofllciacs do exercito devem l'eéebel·a, afim 
de so porem em t1ht com o progresso da 
sciencia militar em t odo o mundo ci vilizndo. 

Quanto á emenda relativa ao qual'tel de 
S. Joií.o rl'.EI-Roi, entenuo que devia ser 
acr~eita pela Commissiio de Orçamonto. 

Tenho chamado, constantemente, a atten
ção elo Govomo para esse quartel, cujo estado 
inspir::, serias receios. O seu lanço da frente 
é um V<!lho sobmdo, constl'uido !ta. mais de 
100 annos, cujas p:<redcs me;;tras :>ão de 
taipa, uma das quaes foi fenrl iJa , de cima a 
baixo, por fabca ete0trica ; as t cmper;bries 
são fre<; uentes, de noveml:ro a mar<;o, mt L: e !la. 
cidade mineiru.,onde o quartel a quo me refiro 
está sttuado. 

O madeiramento · dessa parte d:t secular 
constnlCção accma ruína e o terreno onde 
ella. foi t"unclada não se pó ~lc considerar firme, 
apezar dos trabalhos de segura.nçJ. e consoli-

dação que mandei executar, quando director 
das ol:nls militares de Minas Geraes. 

O illustre relator justifica o seu parece1' 
contrario a esta emenda com as seguintes 
considcraçõeo:, n.cceitaveis si, porventura , a 
idé:t da con.centração das forças fôr executada, 
breve , de accordo com os ardentes desejos do 
Sr. Ministro da Guerl'a: 

«A' rubrica 15": 
Eleve-se a 1.000:000~, sendo 30:000$ 

destinados ás obras e rep:u•os urg~ntes 
ele que ca.rece o quartel de S. João d'El
P..ey, Estado de Minas Geraes. - Ro
(lolpho Paiú1o. 

Não parece conveniente a elevução da 
dospoza proposta para a applicaçãn imli
c:tr.l:l, por isso qno o quartel de S .. Joií.o 
d'El-Hey é occupado por nm corpo qun 
alli só se demor::crá prov:.welmonte até 
que so realize a projectada concentra~ão 
de forças .» 

Concoxdo com o substitutivo da commissão 
a. minlta emenda relativa á revisão das ta
bellas de gJ"<"t.titicações de exercício e abono 
ele n.judàs de custo, porque muito desejo que 
algo se f,tça a este resp.lito. 

o art. 85 da Constituição é claro, é taxa
tivo, não admitte duvida quanto a sua boa 
doutrina. Verda<le ó que se tem querido in· 
terpretal-o ás avessas; aimla ha poucos dias 
o nobre Deputado pelo Districto Federal, 
Sr. Horedia de Sá, apresentou um projecto 
que manr1a equiparar as vantagens elos offi
ciaes do exercito ás que percebem os oill
cüws de marinha, ao contrario do que dctor
m in;t o citado art. 85. 

Não. desejo, de. modo algum, que se au
gmentem ns desp;Jzas publicas, por isso 
peço, apenas, que se cumpra a salutar dis
posiçã.o de nossa lei fundamont<11, a que me 
tenho referido . -

Urge acabar com a clifferença de vanta
gens entre os officiaes do exercito e da ar. 
macla, afim de sarem evitadas justas recla
mações c!aquelles. 

Ha pouco, para a.caubllar os interesses do 
Thesouro, eu me vi forçado a d11r parecer 
contrario á petição em que o tenente-coronel 
Olympio da Fonseca reclamava. o pagamento 
de vantagens de campanha, visto haver com
mandado um b~ttalhã.o na. Capital elo Estado 
da Rthüt, durante a revoltrt de Canudos. 

Fnnrhmont:wdo a allmlith petição, al!e
gou o tenente- coronel Olympio o facto de 
havet• ~ido cousi.clcmuio em serviço de g uerra 
a di visão du esquadea em ohservn.ção no porto 
cht referida C:1pital, pot· occasião da mencio
nada revolta. 

Estranhando este acto do Ministerio da 
Marinha, pudi, por intermedio da Mesa, in-



SESSÃO EM 24 DE OUTUB.RO DE-1899 

formações a respeito, as quaes me foram for
neciLlas, porém não me satisfizeram. 

De . facto, o alludido Ministerio, valendo-se 
de um aviso expedido quando governava o 
mal'ecbal Floriano Peixoto, com respeito á di
visão da esquadra que se achava em ob~er
vações na Bahia, durante a negregada re
volta de setembFo, mandou abonar vencimen
tos de campanha aos offi.ciaes que observavam 
os movimentos de Antonio Conselheiro ! · 

Ora, pergunto eu, haverá símile entre a 
divisão da esquadra .que não corria, sequer, 
o risco de ser atacada por pirogas de jagunços 
(riso) e aquella que, de um momento para 
outro, podia entrar em linha ele combate? 

Senhores, talvez que este desalinhavado 
discurso seja o ultimo que en pronuncie pe
rante ã'Camara, por isso devo dizer que deixo 
a tribuna convencido de haver <!Umprido o 
meu dever de Deputado, sinão com intenso 
brilho, ao menos com a dignidade, firmeza e 
ardor dos que não se illudem a si 'mesmos 
nem aos outros. 

Certo estou de que desenvolvi esforços para 
corresponder á fidalga gentileza do eleitorado 
do 1:2" districto de meu Estado, que me tem 
colmado de honras immereeida~. tornando-se 
credo!' eterno. de minha profunda gratidão ! 

0 SR. LAURO MULLER- V. Ex. desempe
pen h ou o seu mandato de modo elevado~ 
(Apoiados.) Os offi.ciaes do exercito só foram conside

rados em serviço,de gue:çra após a partida 
de Queimadas, mas os d3 marinha o foram, O SR. RonoLPHo PAIXÃo~ Agradeço a V .Ex. 
apezar de não terem visto a manob1·a do ini- a bondosa expressão. Ao sahir deste augusto 
migo a r.om bater, isto com manifesto pre- recinto, devo declarar que · não menti á fé 
juizo passado e futuro dos cofres publicas, jurada de republica~o intransigente e inte
porquanto, além das vantagens de C<tmpauha merato, que não maculei o lwnro>o mandato 
que perceberam então, contam pelo dobro o que me fõra conferido por milhares de alei
tempo para os efl"eitos da r 0fórma, meio soldo toros independentes, altivos e briosos, que 
e montepio. não advoguei, altim, causas e interesses que 

Sr. Pre!;idente, disse e repito, não quero não fossem os de- minha patria, de meu Es
mal á Marinha Brazileira; desejo muito que tarlo e da circunJscripção que representei ! 
as duas classes armadas se unam e se irmanem . (11Iuíto bem, muito bem. O omdo1· .e vivamente 
em bem do paiz, porque acima do exercito e felicit ttdo pelos seus coUegas presentes .• ) · 
da armada, eu di viso a imagem sacrosanta 
da patria querida, cujos interesses não po- Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
dem ser sacrificados em favor de corporações Eneas Martins, Serzedello Corrêa, Anizio de 
ou individualidades poderosas. (Apoiados.) Abreu, Thomaz Accioly, José Avelino, llde-

Ninguem, portanto, tem 0 direito de dizer fonso Lima, João Lopes, Augusto Severo, 
que estou cego pela paixão, dominêtdo por Coelho Lisboa, Trindade, José Mariano, 
outro espírito r1ue não seja 0 da defesa da lei Affonso Costa, Herculano Bandeira, . Pereira 
fundamental da Republica- mãe prorliga de .de Lyra, Martins Junior, Moreira Alves, João 
mais, que deu tudo quanto possuia de valor de Siqueira, Arroxellas Galviio, Geminiano 
aos filhos, que são os Estados, e hoje está a Brazil, Castro Rebello, Milton, Tosta, Fra,u
pique de esmolar á porta dos mesmos ! cisco Sodré, Paula Guimarães, Amphilophio, 

Folgo de ver acceita pela honrada Com- Tolentlllo dos Santos, Eduardo Ramos, Diony- . 
missão a emenda que autoriza o. Governo sio Cerqueira, Jeron;ymo Monteiro, José Mur
a mandar procoder,na vigencia desta, lei, aos tinho, Irineu Machauo, Aleindo Guanabara, 
estudos necessarios á construcçito de uma Timoth~o da. Costa, Augusto de Vasconcellos, 
ferro-via. que ligue 0 Estado do Paraná ao de Sá Freire, Belisario de Souza, Nilo Peçanha, 
Matto Grosso. Esta emencln, e a que-ccin- Leonel Lcíreti, Barros Franco Junior, Ber
cerne á reorganiióação das colonias militares, nardes Dias, Pauli.no de Souza Junior, Ran
serviço a que niio sou estranho, pois nelle gel Pestana, Calogeras, José Bonifacio, Fran_. 
despendi alguns annos de minha mocidade cisco Veiga, C~pertino de Siqueira, Matta 
trabalhosa, foram. b<tseadas em estudos feitos ~i achado, l\1orm_ra da Stlva, Edmu!ldo da Fon
pelo distincto coronel Dr.F1ancisco de Abreu _s~ca~ Hermeneg1ldo de]\foraes, Lutz Adolpho, 
Lima, um dos mais illustrados 0 competentes X_av1er do -yalle, n:az1llo ela Luz, Lam~nha 
otliciaes do · Estado Maior do Exercito. L~ns, Leonm? Corr~a, Mét_rça,l Es~oba1•, V1cto
(1lpoiados.) r mo. Monte1ro, Rt vadav1a Corroa e Campo~ 

A reorganização systematica das colonias Cartler • 
militares é medida de alta importancia e ur-
gencia pB,rn. a de lesa eilicaz Lle Iioss ê~ tlibtn- O St•. Pres).dente-- Havendo nu· 
dis!llima fronteira: todavia, concordo que este lllero, vao se proceder A votação das ma· 
serio problema seja resolvido em lei ordina- terias. 
ria, que torl).e semelhantes estabelecimentos ' Acha·'o ;;obre aMes ~, o projecto n. 217, de 
c~pazes ~e preencherem o fim a que ioram e 18D9, prorogando [), actual sessão legislatiV8, 
;sao destmatlo~.. , a,té o dia 22 dQ ;novembro e como, pelo Regi" 
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mwto, cstfJ projccto . ,·, COIJSitlct'atlo matct·ia l m:·omante d.iplom3tlos, serão t irados á sol't•~. 
ur;!~rlle, vou nw.nda r procétkr i;. sua l.:ibra, dcntl'c os !Jeput<~dos nel la íno;lui;J"s, cinco 
sublJlett.endo-o uep•'JiS a di ~:cns:;;i.o, fica.ncl•> a comtni~sõe;; du cinco mEHll!,ro>~ c:vl;1 uma. 
nw.teri!l. con~:autc: da ordem tlo dln. que tern AI'L S··, § I.'' Xa;; eleições tluvido.a~, a 
de l!er vc,tac!a para c.lllpoi~ ue encet'P <.la a d i.i- rcque<• irot-.nto de !JU:P.lrJitr:r P epuUltlO, c si 
cus~ib c vota• lo o rnes:no pl':Jjecto . ;J.S>i rn deliberar a waior i;t d· •S pt·c~en tr~ s 

O Sr. :1" Sccxclario pw;cuo á 
leitura tio projecto. 

E' annunciada n. db-~ussão do proj ~cto . 

Ningucrn peJindo a palavra, <i encerrad<1. a 
discussão. 

Em seg-ni1la e poat•J a votos c approntlo o 
~eguintc 

.l 'l :.(IJE{.:'I'! • 

]~,.,".'"' ' mJf ''ll• 'i• /.' tt .,,.,,.,,t ... -e.,:.;,, fe.Ji .;.J,.t !·c:~! 
,, , ,: ;, ditt :..::! ;/,,; , ('JffJIIt;:, •v ./ , t: ,., •• _.,d~ <'tu~u 

O l~vut;re~su ?\aciOJmlrcs~ l ve : 

PJ'vl'O!{O.l' llu\'a lllellto a actmt l ~e::súu legis
lativa até o dia ::!2 tlc noYcmbro do corr1mte 
anuo. 

Sala das sessões, 2-1 do outubro de !8()9.
CasoiaM do Nasciment:J.- .. t ,gHsiO JfvJI!C• 
}llJ{f'' O. 

E' annuuciada a votação do p1wecer n. 53, 
de IS:J'J, rel'ormaudo algum:t.s t!isposi~ões <lo 
Reg-imento lntt:l'llo da Camara rl iJS lJeputn.dos, 
sub indic:J.\":\0 do Sr. Augu;;to Montene;;ro e 
outl•os (discussão uni<!a). 

E' po::ta a voto:;: e approvada., ~alvas as 
etnenda.~. a seguiu te iudi •·ac;ão, constante 110 
J!arecer u. 55, de 180\J: 

(o mai" como c: tá). 
E' po;b a votos e n.ppr ovada a S('guinte 

cmcnr.!a do Sr. Augusto Moutenegro: 
A' incUcação regimental; 
Ao ar t. I. • Depois das palavras- entre os 

presente~. diga-se: - Sll.lvo si entre estes se 
enconh·ur o presidente ou qualqUBl.' dos vice· 
presidentes que serviram tm ultima s~ssíío 
l~:!da.tí\'<~. a quem competirá. então u. pre
sidcn·~iu. na ctdr:ul l'espcctiva (o mais COlHO 
estit.). 

E' anuuociar1:t o. votaçfoo <las cmcnclct~ do 
Se· • .'fu.<é M;~ rill.llo . 

« ~ ~~· ... j~p~(~ ;iJ•,••i .aU•' (1,.:/•t • · ~·dr.:•.t ) 
- Sr. l'rcsideuk, Sii.v cliVCl'SU.S t<S t<IIIC!lUõlS 
aprr·~ct JL:tu:ts ]lrJL' IIJim,d•: tnvdv •1u•· J.:::;cj<ll' i<t 
1i.i~sem ellits vola•bs :;epara;I;UilCIIÜJ . 

Como estou com a 1•a.lavra, pco;o liccn.;a 
p3l'a dat· algumas e:xplico.çrõo~, no iniuito do 
encaminhar a vota~ii.o. 

E' preciso que a. C:~mar:t saii.Ja. que o. medill:~. 
contid<\ na. minha J.l l'illwira c~menda não al· 
tJra absolutamente o piano da indic~ção. 

O que qu ero é que, no ca~o do tl iplom;~ não 
ser expedido pela maioria, cJa jnnt:1, ou antes 
-não Itavendodiplom<\ expedido pcl<1. maior í<t 
o expe:litlo pela minoria seja acceito como 
diplumi:t e n~o como contestação. 

O §r. l~.ugnsto Mon•.enct;·r·o 
<z>ela ordem) - Sr. Presidente, ues,le q_ue a 
tli;;cussão regimental define uiploma o 1\0-
cumeuto assignml.o pela maioria da junta, 
comprchende V. Ex. e compro !tende a Casa 

ln·Jica.mo> que se r~>forme o Hc;im.:uto in- que :1 •:rnetulu. do nobt'e Deputado pnr Per
tei'li•J da Cawara c.lo1:; fltlp u tJ.du:-; tw~ ;ocguiut<"s nattti1ucu altera a íudie<t<;ão l'e>g imcut:.< t. 
flOJ!lc•s; )o;' l lOSta. a votos e rejeitada. a emen•h• uu 

Art . ·1." Eu l ~tul.er~:;e-ha p o !' •liploma. !c~i - S1· . Jose M•.u·iauo, su\Htitutiva do art. 4". 
ti mo o. documento q11e tiver siuo expedido E' rc.jeitada a Olllenda do Sl'. José Mariano, 
pela ma1orm da ,]unt • npura:ior,\. . ~upprimindo a ultima parte do art. 5• . 
Ar~. 5 ." Ins~allada. a Mesa., .0 presJdente, E' po· ta. a votos e rejeitada a emenda do 

reumdos os di plomas, nomea.ra uma OOIU- s' J ) ' l\f o' r t. ·' I • 
missão de cinco membros, que orgarlizar:t,. ~ · 0.~~- 1, anano, acc. esc~~ a.nu.o a. gumao 
em ln·eve pr<lZO, :i. vista uos diplomas, a. lista disP.0"1'.-0es a? final do ar:. o • 
dos Deputados k gitima.meut<Hliplom:tdos,quer I ~ anuunCiada. a votac;.ao 110. emenun, llo S1'. 
~~lo JJiôlricto Fcdr.ral, q uer pelos Est:vlos, Jose Manauo ao n. Jv do al't. 5•• : 
enu:net'ando <'S eon testa(,'õ~s que tenham s ido Aceresceote-se depois da p o.Javra d if,lom<t<Jos 
apl'eseut:.•tlas. No c<~so de se1· ''·!)l'e~entado ~-e '(ne n:'i.o ten!Jam cvntesta~:ão ou cuja. 
algum diploma assignallo J!eh• millt>l' ia. tla conbstaç:ão n tto f'OS~t~ influir uo re:,ultatlo da 
junta, considct'i.l.l'·oc- l!a simple;; contestação. elui•.r~,o. 

!'i 1." Approvada a l h::tn. }leia. Camara., me· 
diante votar:.ã.o do respectivo parecei.', na O Sr . ..io,.e 1\-.Iariano (pela ordem) 
qual .só tomarii.o pl'rte os Deput<v.los legiti- -Sl', PJ·esidente, como o~ me~~ uobNs c~lle~ 
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gas J'Oucrã.o 1úo ter !cito a ligação t!a minha 
t:Jncuda com o arti~m a quo dla se rc!'ere e 
como es~'~ cmewla tcJU mteira l ig<ll;~.o com a 
rpH;_Ee sec:ue, devo dar-l he!~ a!<;uma~ c:xpli· 
c;tçous. 

que disputam a posse e D. leg;itimida.d.e do 
1-(oVe!'Go municipal. Cada uma. J.essa~ eam•~· 
ra~, componclo juntas ap~rado!'as, expede di· 
plvmus. qu·: sC<O tr-dzi<Jos p;tra cá. 

Qual o ct·itel'io da Co.rn~r"- paro, ju lgat· lia 
legiLimiuatle dos c\i plomo.s '! Tanloesta emenda como a seguinte teem 

pur fim fazer com r1ae se• tumcín var le na 
<..:oramiss:'io •le Veritieação de Poderes depu
tados com diplomas uão con te.;;tados oucuja con· 
t r,s\:.lção não pos,;a inlluil' no resultado da. 
eleição. 
U~r SR. DEr!JTADO-A juizo <la CommiSiãO 

dos cinco? 
O Sr:.. Jom' .:\1.\Tl!A:'iO- A juiw ~lcssa com· 

missão, para o fim de impccli t• qnc to•lo:; os 
(lll•J estti\J co:ttcs tado:>, cuja:; clciç•)cs l.lopen· 
d"m tlü WJto tl\•; Dopu lauos, c.;i .. j :un troc(l.ado 
YO!OS c·Jm .ju izc~ . 

Não tenho hypothese igual em Pernam
buco, {lz a. emeuua. ~implcswente p;)f a preve
nir o motivo r! e discordia no futuro.> l'econhe· 
cimento ue po1.lcres, e, Sr. Prcsitlente, pec;o a. 
protecçã.o de V. Ex., que ha de presidir as 
sess•í~s prcpara.tori~ da Cama.ra dos Depu· 
ta1los, para que se empenhe pela acceítação 
dessa emenda, quo V. Ex. -vae poupar muito 
tr~Lbalho na. verificação de p oderes . 

l'nst~t a \'••tos, a crncnl:L ú t'r·,j .. if .• ~du.. 

1·:' :tii1JUIH ~i:1. • fa. a \ 'ul,at·ãu t.lu. 
UIIWIIola ,1v :::;1·. Jo~o i\la.l'iu.iJV. 

Q ~a· .• J.-,..t"~ ;\la&·inno !t'd't o,·,Leiu ) 
- St·. P rt..,;itluntc, c~t;L ememla. s .,rá, eondc· 
muada como a :wtet•íor,porque e lias,~ pt•cntle 
ii out ra; tle~tle que a outra não passuu, ella 
nã.o vale nada. 

O Sr. Pl'esidente- V. Ex. tem 
ra~ão; esta emenda está prejurlíc!lda . 

E' aununci adrt a votação ela terceira emend;l 
do St'. Josê :líarlano, referente ao caso de 
tl uplica tas LI e juntas :l.puradoras . 

O §1• . José A.lal"iano (11cla ordem) 
- Sr. Prc:;idcnte, V. Ex. é bil.Stante uenc· 
volo P<'ra. me JtCr mittir que ou rezo, ao me· 
nos, um p::~tire nosso e uma avc-m<tl'ia a 
cau(l. nma da.s minhas emenu<ts, porque todas 
cstii.o conue:un:ulas á morte ; !Ja de l•et·mittir 
que t'u f<IÇt\ es,;e ~uffl•,, giv, e~sa encomu·•m
tl<l~·ão a catl:t u m:• tlella~. 

.Ma.s, Sr. l'reo iJeulc , ve;:o a attoução ua 
U;.o.1aara lJ<l.r" e.st:J. nl t imll. c~nenolt~, quc ,
quem salJe '? - t:ll vez po>:s,. sal vat·-~e . Eu 
liguro aqui a hypo these de d!plomas expe,1i
dos pol' duas juntas apuradoras, provenientes 
de catn•lraa em duplicata . St>bem os uobros 
Deputados que lla inlendcncias em dupli
cai<• em alguns muuicipios ; eu l'e1·g;mto : 
qu:J.l o ct•iter;io na verificaçü.o tle poLlcrcs :para 
'" Camart\ resolver 'I Q11al a j unb apuradora 
q ae tluYe ser julgada legitima '! Yé a Ca.mara 
11 ue isw \l cou 8tt mui to ~êria. P••l' exemplo, si 
me permit tem que cx~mplifique, uo c<tso de 
C<lmpos houve duas ca.ma.r-as eleitas .• • 

0 Srt. BUEi:'\0 !>F. A NDRADA- Trcs, aliás. 
O Sn . . JosÉ 1\!ARI,~No-Perfeita.mentc, tecs: 

<\ que fiudotJ. o manll(J.to c t1.S úuas caro_ams, 

O S1·. Au;;usto ~lont:cne;.;ro 
(i>ei<1 " rclem)-Sr. Presiden te, comprehendo 
os in tu itos no nobre Dcptt!ado ao npre~entar 
r,!!la 6 1118ll'h, mas uão podemos acceítal-:t 
pe la :>t !~Uiulc r<<úiv : Hc!s. l••Jt' tun:~ tl i.spo..:içii.o 
rc,c;imeu la I ,que oi.H·iga uaica e ex c! u:>i vumon te 
a C:,Jn"r:.~ dus lJeputatlus, uão potlulllo~ lllll.ll· 
ola1· coa \'OCa L' e~ ta ou :li JUdia j unta. 

O::ltt. Jvs~ MARlANo-Não convocamo~ . 

O Sn. . AuousTo MoNTEi:'i!:GRo-E' o que está 
esct·ipto. 

O Sa . JosE :vLI..RlA::-10- Pois V. Ex. t ire o 
final da emenda. 

0 SR. AUGUSTO MOl'i'rRNEGRO-Di;:ía. eu rrue 
a Camara dos Deputados, no seu Regimento, 
nii.o tem competencia para legislar, que é o 
que o nobre Depu tado quer, convocando as 
juntas apuradoras, que ~ão constituidas pot• 
corpol'o.çues municipaes, reconhecida8·e pro· 
cla.rna• las como taes pelas leis est(l.dua.es q uc 
regem a sua. r~spectiva or gani:r.ação. 

0 SR. JOSÉ MARIANO -E faz f a YO'" de di· 
zer-me si a Cama.m tlos Daputa•los tom com· 
peten~;ia para, no Reg-imento, defi~tir o que é 
diplulll<\, quanuo o Hegimeuto diz que di· 
ploma é :1quillo que f,_ir Je tinido em lei es
pecial '? 

O St~ . A t'<: u.s1'0 :1-Io~'L' I;:-; E•: rw- O di plonm 
tem dfeitos cons ti tucionae..; c regimento.e~ e 
só destes e que a. indicação cogita.. 

E' esta a dechwaçüo que queria. fazer; vo· 
tnndo contra esta emenda, o m~u voto não 
significa o abandono do pensamento que nella. 
se contém, porquanto, si alg-uma. ffiltnicipllli· 
daue do tt'icnnio findo exel'ca de facto o Go • 
vemo local para o om'lito da. ot·gim iza,ã.o_ das 
mesas c actos subsequentes, o faz depo1s tle 
inve4 id<l pdo pou~r cst<.',dnal, que, porYen· 
tm'<l,d'"'imiu sitnaçaes cogitacbs peh\ emenda 
do nobre Deputado. (A.poi<!dos ge,·l!es . ) 

Posta. a votos, é rejeitada. a. .- r eferi·la 
omemla, relativa ·ú. duplica ta de junt,\s apu-
l'<ldoru.s . · 
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' ( 

o ~··· :Prc,;idcntc- Esl.:i:o tind:~s 
as VOI.:J.~ÕCS . 

1 '<1 1>~•-;se iL 2" p;ntc \h~ ortl~m !lo Jia. 
E' aununcia•b u. di~cu ;;~iio u nicrJ. do pro~ 

jcclo n. ~:.1 H, d~ ):)~ ~.1 , com parcc"l'CS sobre 
emcn•las om:recid:ts 11;;. 2" dbcmsão üo pro
jecto n. 27 , deste a rmo, que autori7.a o Go
verno a reintegrar no serviço a c ti v o da ar
ma.<! a., com a. patente de vice-almirante, sem 
prejuízo !lo respectivo qu<lolro, o vic~·almi· 
rante reformado Artllur Jace:;uay, 

Niognem per! indo a p1lavra., é encerrada a 
!li.scus,ii.o e adiada a vot<tçiTo. 

E' n.nnuoci:via a contin un.Q:i.o dt~ ~!" dis
cussão do projccto n .K:!, de 1:)~5 . reo\·gani
zando o !Jot!ct· .Judiciario no Uistl'i-zto Fc
J cral, ,,. tlar.>.lo outl'as providcnchc~. 

Collti11úa n. di.;cu::s :'o o !lo urt. J·•. 

(i~~··· J.loJ•e)olítlonl.c.,-Tem a 1•alavra 
u ;) L'. A il'úllSO Costa. 

Cill !!'ia• . . l..li"on,.. .. ~..:o.-tu-Sr• . Pre· 
sidentc. começarei ;ogl':loloccm•lo a V. Ex. a 
benevolcncta. C•>m CJUC J•orn\ittiu flUO me f;)S~e 
rescrv;!(h~ :1. prtlavra par:~. occupa.r-me dc:>te 
assumpto ln sess:Lo de hoje, visto que, no 
pouco esp~ço em que ~e ro·a concedeu, na 
sesoão anterior, nflO me t'oi possi vel entrar 
no exame detall.Hl.•lo e minucioso úo art. 1• 
do projecto que reorgauizu o Poder Judiciario 
•lesta. Capital. 

Então, V. Ex. deva lembra.r~sc que las
timei profundamente que o honrado membro 
da Commissão Especial, o Sr. Ampllilopllio, 
que preferiu o voto divergente ao projecto, 
não ltouves:;e pedido a palavra p~ra explicar 
á Camara as razões que o levaram a assim 
proceder. 
· Em tão curto m;paço ole tempo, Sr. Presi· 

deute, a.pcma.s delineei , (!lll '(l<tlli•lo exordio. o 
ouje•:tivo que me trazia ó. tribuna, prornet· 
tentlo o. V. Ex . e à Camara desenvolver 
largamente o assurnpto comprehendido no 
<lrt. 1". E' is to que venho fazer agora. 

Naquella occasiii.o tu.mbem tive ensejo de 
ueclarar que não votava geralmente contra. o 
l)l'Ojecto. 

Não, Sr. Presidente, não pretendo ct.n
demnar in limin.: a re-forma que a. honrad<~ 
Commissão Especial com tfi.o boa vontade de
lineou, e cujo esl udo foi submettido á no~sa. 
considerttçKo. . 

Não é este o meu intento. O meu intuito é, 
estudando as linhas gera.es do projecto, pro
llôr algumas emenda.s que serão sujeita:~ ao 
juizo eschtr~o·lo .less;t me~ma commí;;são eu
carregada da confecção deste penoso trabalho, 
as quaes, a.cce!tas ou não, se1•ão trazidas jun
~mente ao voto da Carnur;~_. 

Ha rcnlmente, Sr. l'1·esiuente, grande Ul'
gencia, ha. rf:'l\lmente t;Tand•: necessidade de 
rnfonnar-se, no momento presente, nos u lti· 
m~;s di ;ts d<~ sessão, o Poder Jut!iciario de:;ta. 
Cap ital '{ 

.Á ju~tiça cível , commercial e criminal 
neste Distrícto tem sido mal distribuída. peloe 
r• rgãos que actuatmente se encarregam desta 
alta e elevadíssima funcção publica.1 Este é 
o ponto princip.1J que se de.ve S:J.lientar. 

Homens competentes, a.<iv~gados do fôro, 
emnm os interesses da justi~. t•ecla.mam dos 
poLleres pul.Jiicos ;t rerorma que se delineou'? 

Estabelecendo essas in te1·roga(:ões, não entro 
na apreci:u;i\o •l.e cada. uma dellas, acredi· 
t:tn,lo que si e. Commissão claborolt o projecto 
que ora discutimos, fel-o, obedecendo a moti
vos de ordem superior e considera.ndo, de 
cc:·to, que, si clle rôt• transtorma<:lo em lei, 
viriL lJl'cenchcr lacunas qne, porventura, 
r!xbtam na lcgi~lação actuat, tra.zentlo van
tagells a bO<L Üistribui<}fiO da jUStiÇa ne:;l<L 
Capital. 

A' primeira vista., Sr. Presidente, e sem 
querer perscrutar <to fundo as grandes que
stões que se prendem ao projecto de reforma. 
judici;tria., , ·erillca.-so que o assumpto de· 
mu.uJa estudo e considcraçíi.o de uma. Cuma.ra. 
illustra.da. que em todos os tempos se distin
guiu sampre pela gt·andeza. e sabedorin, de 
suas leis, maxi.me, sobre assumptos judi
ciarios. 

o antigo Poder Legislativo brazileíro me
receu, a respeito de bis de organização judi· 
ciaria, Sr. Presidente, os louvores e a bene
merencia. de todos, pDrque decretou sempre 
leis que corresponderam perfeitamenteás ne
cassidades do tempo, e muitas dellas ainda 
hoje podem servir de modelo peln fórma e 
pelo estylo. 

Assim, pois, e3per o que, no correr desta 
discus.s;1o que se inicia hoje, muita. luz ~ej<' 
trazidtt. ao deb<\tc por outros oradores que, de 
certo. me succederão na tribuna. e a Co.ma.ra 
dos Deputados apresentará n.o paiz uma lei 
tal como o pa.iz carece, tal como as necessi
dades da sociec\ade reclamam. 

Sr- Presidente, na.s sociedades civilizad~s. 
quer do velho, quer do noyo mundo, é ma.· 
x ima a importa.ocia que se dá e se commette 
ao Poder .lutliciario qne, estudado sob certo 
ponto de vista, póde ser considerado como o 
1iel da balu.nça entre os outros poderes c, no 
ragimen federativo que adaptamos, elle pói.le 
ser considerado até como um poder essenciol· 
mQo.te politico. 

Com effeito, senhores, no regimen republi
cano federativo, vê-se que o Póder Jurlici&.rio 
tem ate;~ competencia de julgar da consti· 
tucionalidade das leis, no caso em que qual
quer deltas fira direitos, porque em· ta.es 
casos os ;preJuçl,icad~~ pod~~ represent~~ 
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wn lr·:'l. ei'~:ts lei;; ao Supt'C:ln" T~·ibnu~l v., . ;tlc L.''"'ti'~O, ~cnil·• 'fll -:l ns l"is .!e;te tinlt•' m 
dc1·;d dft :-:. t_lpnh{ic;t cp1c, tcrnn.ndQ C(JJJ!LHí:i - 1J 1 ~n· !irn rJl:).i:-; :1. rlcf ·.;.;a. rT:-.. cid;.vte . •1n quo 0 
llll'llt•l d;\S al!Pg:.e<;i)c~. nnili llJil. os t' i'i'ei t ú.-< ub.i d i-,·" ' UPl'CiilO rlujmlíça. e tlo direito. 
tias p l'oposi<'vos l •·;;isl<t t ivas i ucnrt> t i i.IH: ion:w~. .VJI Hlllll legi;;Ja.•lor, p or.:m, mai~ cotupc:n('.-

P ru pt l:lmente o tribuna ln:io anntJ\ \a "' lei , tr:~ .• ln <le bem •listr iht: i<;:1o de d it•ei to.', tendo 
m<ts I •S <'!f.': i t.o.< n os caso~ em que S•l p1·o•·<L o. nrr:n. co:l~Cp<;ii.o m<tis clcredrt r: mah; Jirme, àos 
inr•ons t. iw cie>na.li chde. E;s.- competencb. qt:c llir~itos do homem, tlcu orig..·m a leis qtw 
~o dit a •• l'.1<1ct' .Juu:cí:l.rio nos tetnpo; rr.oue!'- · ,ündn <t~l miramo:; e que, n:1que!lo tem_po, de 
no::, essa qnasi sttpl•<:mach que se ih~ c•l· eerlo st;rvl\'::'dn de b<lSCl à jur i:-;p!'U<len cia. r.los 
mr.i;tc snbre o Pu•br Legi,;Jat i \'<.> r. .%iJ1'•1 o [•OVoS . 
Potlor Executivo. ravesle-o r.! e sumrna e ex- EntP..tanto. no meio dn. con fns:lo qm1 r ·d
r.c0·cic.noJ m:~gn i t.wle>, ~o rno ninguem k ,l c ll<l. Yil. dé de•.:retos e lelstli lT<J!'entr:~ , n:. r> l'~ci ;, 
.iust:uncnte P"•1cr;~ n · ·~:lr . c e<rt R"ma., 'lllllc j :·,. as lei,. 1:·•cript:t< t iHh:tm 

t-:~"a. import•1nci:\ qu e ' ' altribue no P•H1er coru i,>On;,~,:nrl'"• o tt·:tl•a!ll •' ele tantos an:11•~ 
.Judici;trio nas sncirldad es Jll<,oleru:ts, ~. in rlc- !ica.l' i;t P •11'•i ido, si miio pmvi·lcncin l n:ío llnu· 
l>enueneil~ qué se lhe cone~do e tlln cnmpli.<ta. ver~. reu ui<lo em um " i cor·po tudo qun.nto 
ria civili1.0.\"'lo . Nos tomp. ,~ •lo p·•ss:vln. nte :;obl'C" •lit'•; it•J se )ulV ia rle·~ t·er.rt• lo. 
cntle "c pct·dc n. v i.~ta olJset·va•to1'a. •1o,; \lo- Foi <>m ltí>rna qn·) nm hotn.,rn su pel'ior, cnjo 
Hwu~. 11ú.s cnconll·nmus reunidos. cnll:ixa<lns nou1c a histol'ia jnmai~ (l"'fU0<'6l'a o cttj il. obra 
!Hl. mão tl~l um siÍ, os tr·"s i'Oolc•t·<Js snbcra no~ !!l'.•nd in~•\ lJet·rl uraJ';\ S"tnpr-e -.lu.,tinia.nrJ
-o Ex<:ettti vo, o Lr·.~i .;:la.tiv<J e o .fu -l iciut•in: pre~t.•l ll , uit•J s,\ a o ~cu Jl">VO, rnn~ ;'t Itu
\'Cmo::, cmfi m. quo todos n~ ro·:ere$ hmua.- mr•Hiola. le· iH teir~l. •1 ~l'o10<!e ~;cr\'h;•J •l<ts co•ií· 
TI••,; s-.• cnncr ctí:m.v:lln nm 11111 '1. mescln. •lerel i· Jiençf)(li' c·m rpto ~e rtssenta, oin<l:L hnj o, o <li· 
;.'iii:o ,, <ln santidad e n:t pc~;;oa ' ' "s frliz<~s ~·1 · reito rl os povc-s l: d.ino~ . 
bct't\llús,reis roucn·<~~os o munarch:l.S daquellas :->i , St•, f'i•e:;itlen te, :tba.nrl onn n.lo a hi;>tori<\ 
<;pocas, impor:dorcs cujo pre~ tigio c re~c~hi. das lei;; pos ít.i 1·;;:; e l'eaes, prol!ttrarmos plii
scmpl'e, 11oi ~ eram a.t·\ Si!.).!'l'(l.UI)s pelo3 l'cpN - 1osop\1icam~ute o pr in d pio em •JUe se baseia 
sunt:mtes d:1 divinolado nu: terra. . a c•.on~epção üo dit·cito moderno, n•'•s depara-

Foi com o ;wuar do.; tempos, cem o correr remos com di\•isii.o das esc· làs' de um lado os 
lPnto dos secul•.'·~ · com o des,:nvolvirr:ento moralistas, àe ou t ro Ja r!o os utilitarisbs . 
SP.mpre crescente das a.rte3, das in,lustria.s ·~ Um:, que tcem como f<mte de toL1a. a j n ris
tl:\ intelligencia hu maun, que se comprchcn- pl'Uderlcia. do ulrcito em si, o bern ab.:;oluto 
oleu a nece>sidade, no meio de luct~s. d•; riva- ás leis moraes, que !ill·am dictn,!as, tal vez, 
Eua.tles c lia.~ g ne i'J'aS, da divisii.o r.le;;es po'!c- no m'•ute Sinai pel!l. prapria. c!ivindade, e ou
re.' •la arhnini.,t.t·;tçiio publica e emllm d;\ rl;s. t r'OS que teem o J>l'incipío pltilosopltir.o de di
tdlmí~ão \l\\. justiç.a . rcitn, no propl'io desenvolvimento da sacie-

As primeiras leis de que ternos noticia dacle e que o •lerivam d.a utilida•le e do inte· 
ernalFtram tle nma fonte divina., como se v!lri · 1'csse, por i;:so rrue o homem respei t.a os di· 
f\,;;\ tias pagina!\ de; livros s8ntos, flll. J'cligiií.·) rei tos alheios, porque qu•;r tamlJCm ver l'oS· 
ne Chl'i.>to, >'em que pr~.t·•.nd;t rcpol't:H·-mc ! pc.ita<lo o seu dir ;:,i t n . 
aos livros t alllbum sagr:hlos tln. Iudi:\ e u n. . E'. por isso <Jite, Tohi<ts Bat•t·eto c!i2ia qur. _o 
G!nn<t . d1retto o o prou.u.cto cultural 1la lturnam-

E' ltlcil comprehentler qne me refi ro ;i ~ leis! dade. 
mo.s\ticas, r1ue !'oram dict<tdas pel:t prop >.•ia Po:- co'n sequc·n~ia, Sr. Prcside.nt<l, ha llUil.S 
t\ivinda•le ao >eU cscolb.iilo no alto do Sin:ü . es,:o!a.s. que tlisputam entt•c si a primnzia. do 

Depois, rxide-se dizer sem medo de e:mt', l l'l'incipio phllosophico do clirt-ito. Quando. 
rtU•l t'oi Roma :t pa.trü do tl'!·eito. fo! lá qu0 , 'i ::>r. Pr·esidente, eu •ligo que em tlous cnm. 
P• ~ la prim~im vez, se asset1tarnm as JJu.ses do l posse dividem :1ctualmente a~ t lieC>ri:t.s, re
•lireito ·positivo. p:>l'to-me il. opiniiío ~~~ um e~criptor, quo, si 
· No melo de uma soc:iedallc qu:.l se f..ll'mava., nií.o é moder nisú mo, tem antoridatlc nos tem. 
sem po•.lcres di s•;r illliuados, o povo, jlerse· pos que cc•trnm porq1:e as ~uns obrns são scm
~uido p:•!os p l'ajuiz(ls do tempo, p elos pntt·i· ' pt•e l'eeditadas, como cousa boa. 
cios, pelos fidalgos, que concentravam nag Diz a.soin\ P~sc,\tori , o escriptor a que me 
mãos uma somma enorme dB pvderes, e c~e refiro : 
p !·ivilegics odiosos e todos os tlio.s ct·escentes , 
levantou o brado de rebeldia , o gri to de 
revolta. contra. ta.l ordem de cousn.s e em 
m:1ssa -pediu leis escdj>t:l.s em que ~e re
gnl L$'Smn os sens dii·eit('S e a~ ~ uH.s ota·j7a· 
(;.:, I~.S . Dtthi ~ci11ram as h~is elo .. .: Do::e "l'u.i:m r...·;. 

N:i.o pre:cn1l0 f:l!lar,l'r . P res'dl'u t.e, das leis 
•lP. ,\ t.h"'n;\S o do Sp•1rta: dns leis <)o Solon ou 

" ~ 'ri· ái;itt~ · õ.~~·~;~ ·~:~~~~~:·~~~i· 'zi~~ ·~;í~t; 
se non qt:a~ meno di _col?segnire e vroteg;?ere 
un ~ue, ? 1 fin1 cstol•rort, clle le azi·Jni de~li 
uonm11 sr prop ong-ono . 

Di:penuono dn... t ~~le eoncet.to r;uei s is tem i, 
c~lw J'ipongono il pt.•incipi•) :'Upremo d.c~ l di· 
rit.to n~.\l' \ntc'~"·s>e. » 

j. 
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G ••••••••••••••••• ,.. ........ .... ..... . ... é, -pch l ei a,,;tual tle 5:000$, ser(~ diminuiu a, 
E' o F:<tema utilítario, o o >.1·stcma qnf! is to e, Os pretores pa.>sam ;~ i:er julgamen to 

em rlil'cittl tt'i1n!nal t'-'i JHtt !·ocin"''o por B.:n- som<:nte u:ts cau:;a.sutU 1 : OO'J;;;ooo . 
t l:am, CMl:.;idtlrauo o p:Hl da nscola que d iz !úi·rt A ç;,rm Ci\·i! e Crim inal, que, pela orga
tio &tatlo nf.o ho. diNi to , fór!l. 1ln. le i nfw lla nização ::1ctual , se divitle ern Camar-as Civil, 
e:rimc: "'' iminal e Col;nme.rclal, desapparee<l e par a. 
•.. . _ .• . __ . ..• ___ _ .. . . .. , . . . . _ , . . • . . . . . . . . exc•l'C·~~ <tS f uncçi'\cs de cana u ma olt•ssas ca-

mar:as,quc ~ilo s1Jpprim i1las. prote!:ue o pro-
« ll 1liri t to nO!l trae il suo pri11cipio da. i tini jectu em;~ r os juizes de direi lu, que, 1)or S\ta. 

esteriori, elle nc. cost.itui>cono la materi:t, v1:r., ;;c divi1hm em juizes uo crime, de ar
ma cln:ll' íntima sua st.,·~sa n ;;.t,In':l: . c;;~,'l li~t phiios, uc. au;cntes, uo comm~rcio o uo 
per se um vall)rc r·ssol uto _ 'C!lz:l. clipe nd,;;·c ch·cl. 
ela. n•'~$111HJ. c;t~msc~ll. I'.Gn.'l 17.10nc: c~s~ cs:~te o •le>a.pnarecimcnto d o TI•il.nnal Civil o 
perche lH'Cess:t:'l:tmcnt-J C>!~, I<'; C:"SO u fi !~e as- Cri minat'ê s ua substituição pelos jui~os ele 
, ... lnlo e ~(:p1 ·c· :r:o <L ,r, ole;;,o. ·" direito si g-nir ic;tm que os s•·ntcnças qno no 
· · · · · · · · · · - · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · lrc!_dmen ' '"" actualid;vJc silo úadas collectiv:t-

Es•:t fon::nl :~ c•1llc:·diza., e111 J'Cr~l. <'S ::ys- ~ m~n1<~•Hn camaras, :>~:J•iio, de ora um ,Je;.nlc. 
temus que j,1cni.Hi.::J.Hl o cli!'ei to wm a !oi prol•~ri•la> 1) ~11· ju lz~s singrll:tl'es; c isto, 2ú 
rnMo.l. p0r ~1. con~ t1 tU<J :1. bJEe do um ~y.stema . 

De pas:oagcm. t!CVCl tl iz;:r tam l,em n. V. Ex . lia, po· Cl ll, n ti lid:ttle em !azet• dcsa ppare-
QllC j>rnh•~o csla. u ltiu13. i iu•()J·i::.: J;·,,·a d(> Es- cer o Tri tnnal Ci vi I e Cri minai, sn h>tl f.uin· 
ta.• lo n;io lia cliJ'•.·ito, r,·, t·:td:t le.i n:io h:t rri:nc. do- o Ild,)s jlliz"s ele d ir<~ito 1 Ih ncc<>s~ida.tlc , 
;\ l~c-; :~.pesar do ;:er as~im, ap esar do dil"•)ito ter par·:t a b0a. admi.nistl-a\:ão clajn:;tiça.em lmns
Ll.m:l.n h:t fí•!·•:=t nas ~,,ci,)•~ ade~ model'!l:ts. onde lor·mar-se o jul;;omcnto,f1UC lll>je é coHecti v o, 
tod••s <:l proclamam o o accettt~m, :>i ! •la~ em j ulga m f-!nlo singular ~ 
soc:ir·•];ules onde nJ.c, h i llVCl' :1. for<;='- ~0Cl'(,:t.iva Sou. em gera.! , Sr. !'residente, cont.rario 
p''ll'<1 t•)rnar r<•:d i<i;ul.e ;.t,; f•l'o>c!.'i i•<:ões <.le tli- ~ n••> juir.cs ~iogulares, ~m·editan,lo que maior 
r"itc'! Ds.hi v.-m.senhor<'S, a i:np,1rit:,;.'lncces>i- ga.ra.ntia encontram as p~ru.s nos julgamen
dark 1\a. organiz:u:ão _cln !:'oJ.;:,· .l;:Jici:n io n'ts l l03 cnllecUvos d.o que no julg'(\,rnento sit~· 
soe1odadcs~ d::t. O!'g:'lnlzaçao d:\ 111:\g-rstra.tut·a. gula r. 
(]Ue •lbtribur. c~ uit:t l.iV <tm.:ntc a justi11:t pc - As sentenças coHectivas, inspirando maior 
los ci•ladii.cs qu e cum:,c..em o. ci:.lade, ll muni- garo.ntia, t razem a ic!óa. de maior estudo das 
ci!}io, o Est:. <lo ou a RepnHic;1.. cau sas, porque a questão é suiJmetlida a 

Si não fo:;se ;1ssim, si a S•1Cied:tde não insti- varias vistas o sujeita ao estndo de V!U'Í:1S 
tuis~e nm p0der c:•paz de c''r t<ll' os exces;;os I inte lligcncias. 
dos homens po(lf:ro~s. um Jl"'\m· pa:r<\ cu~:l. Dir-me-hfí.o : entilo Y. Ex. clnvida da prn
a.cç.r:o appclla!i>em ClS {';·:! cos feri<~o,; em seus t bid:tde do> magistrados IJmzi!eiros, quan•lo 
tlircitos, os opprimidc~ f· ·r iolos em sua lilise- no ti mpo do if1lperio seguiu-se este sy~temo1 , 
ri:t, en.d;c um, segnndo os so us rccurocs c suas e este mesmo systema. vem dos tempo~ P.fl
força s, jl!'Qo~lll':ll'i:l. f<l ~.c;r j t!sb;:t p :w SUlJ.S pro- Joniae:; 1 
prias miios, fa.zer valer os seus di!'eitos pehts Não, Sr. Prm:itknte; eu não ponho em 
~ua:.~ ctv ·rgi:t:> propl'ia~. teriamo~ ti,, Yolt:t!' ii. duv i<la 11. honoJ•a.bíli<lade dos juizes br:t.
l)'}lltt 1!e Tnlião, il. vindic:ta pri ·.-,\(!:1. c a. outros zil ciro>. e a prova é que, n :to lln m u itos dias, 
h orror<'s f]Ue o pass~rlo eseor:rle e rgre o pre- <l:t']Ue ll<L t.riburw , cc.mLatendo um projecto 
s:on tc não comporta. nem permittc. qne mand:\Va , sem o rlevi<lo exame judicia.rio, 

DBpois Llestas l;geir::.s con:lidel';\ções, n, re- mdemniz~.r a certos cidadãos que a osttt Ca 
speito elas leis e m geHLl c da org<\niza.çiio do mal'a. tinham recorr ido, e u d isse, referindo
Poder .Ju i! ici:1.rio nos E~tados, cntr·emo>, Sr . me a ess1 decisão, q ue não admit ti<l. nem 
Presi•lc:nt e, no assumpto que especialmente por sombra, que se duvido da. probidade d:1 
mo trn.z i• tt•iJ.om:r1. ; v1tmcs cstud,~r o art . I• magistl':>tura brnzileira. 
e a~ partes f!Ull 0 compGem. · P~r consequenda, é c la r·o que está de la do 

A Justiça. Civil e Crimi nal no Districto Fe- a questão da probidade pessoal. 
dE:Tal. -pelo p t·Cljecto, será distribuída pelos se- . . 
gnintes or;.:ii.os: 10 preto: es, 15 ,juizes ne di- O ~R, SA )'R~IRE - . ?.~s. nos temos os 
reito, tml 'l' r i lnmal do Jnry c um Tr-ibu:tal preto tos, que dtO .Jutzes sm, u l,1res . 
Snperio"t" lle .l n; ti<,'ll.. O St•. Al'fO;<;>O Cosn-Sim, Sr. Presidente, 

Compai' llll•lo :l o:·g~.t:izaç::.o }lt'oj~ctarla. com diz o nobre Depu tado q ue j;i. t !!mos as sen
a existeutt!, verifica-se que r•s ,juntas correc- t enças singulare~, us que são proferid.:~s 
oionacs, qne tee·.n por attribniçües julgar os pelos lJl'Glor,~s. M:ts os p retores, pe:h lr.g-is
pe1Jueoos deiictos, ist.o ~, comra,'ençcies as b1ção actu ai, exercem juri~dicção n :ts c..'lu ,;ns 
postUf·ns mun!cipae.'i, ferimentos loves, etc .. a té 5:000$. c o projccto diminu c-lh"!' ~ 
desn.pparecom, e !]ne a :tlr,:n.l1:1. dc)S prP.torcs IJ1111 n.l<~·vla, p:lr:o·l :000$000. 
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O SP. SA. Fr.lilm.B - Me.s o direito e o 
mesmo. 

0 SR. AVFONSO CosTA.- Sim, o direito é O 
mesmo · mas ê fora de rluvida que a sen
tença sobo de importa.ncia pe!a importo.neia 
e valor da questão. . . · 

Contadores de comarca. 
Juizc~ ordínarios. 
Juizes do ior·n. 
Juizes da vintena. 
Juizes de orphiio.s. 
Vere~dores. 
Almotac~~ e alcaides. 

5iD 

Sr. Presidente, apez:\r do termos vmdo 
sempre, desde os tempos colonif!.OS até a. ~ro· E, como orgãos mpariores, existiam a.s Re
clamação da Republica, no regtmen de JUizes !ações d\\ Bahia. Rio de .Ia.neiro, Mara.nbãll e 
singulares. eu não do11 a este systema :~,s Pernambuco, a Me~:~ do Desembarg-o do Par;o 
minhas preferencias. . . e d't conscíencia e Ordens e. Casa da Suppli-

A Commissãll conservou o Tribunal do .Jury cação. · . . 
ra.rn. o julgamento dos crimes e não podia certos a.clos qnc oada tmham com a d•~
deixar !le fazel·o, porque trata-se de uma tribuição d:t j ustiça entravam. entretanto, 
disposiçfl.O constitucional, o ne~t'3 .PO~t.? aml nas attribnicões do3 co1·regedores, dos o n
rnuito conse1·vador, quero a mshtUJçao !lo vidores d e comarca.. !los pr·ovedol'r~ e veren- · 
Jury tal qual nx istia. nos u!timos dias tio dores. de maneira que as fuurç•ies judicia.ri:~s 
Imperio, pois de outr~ fot·ma.. nã? ~o~pre- acba.va.m-so. muitas vez•!S, con rundidas com 
bendo o- serr.i mamtda a mstttu1çao do as lhn:ÇiiBS puramente :tdministrati>as. 
Jury- expressão que a constituição em- os vereadores, por ex :mplo, qua exerciam 
pregou. attribui.;ões administrativas, a v~r~en_oça, Qll<! 

O ultimo numel'o do art. I• fa.z clesnpparecer administravam os beos do mumctpto, e tt-
a. C6rte 1le A ppellação que, tomo o nome nh<\m corrogo de todo o regimento tia telrn o 
indica é um trit,unal superior ~ara o qual se das obras 11o Conselho, eram tamlJem arvo
appellàm das scnten~as do Tribu~al Civil e l'Ados em julgadores e como ,jnizes des:pa
Cl·iminal, e crêa o Tnbunal Superior de Jus- cbavam sem appe!lação, os feitos de in· 
tiça. jurias v~rbaes e de pequenos rurtos. 

Agu:trdo·me, Sr. Presidente, para desen· Htt um ponto interessante, Sr. PresidentE>, 
volver outr~<s considerações, quando entrar um traço digno de s.er estudad?, ne~sa leg~> 
em discussão o artigo a que isto se reíere la.ção arcllaica. dos temposc?lomaes, é o fa~~u 
propriamente. de terem-~e lembrado os lepsiadores daquell'. 

Não posso, entret:mto,com1Jrehender a ~a.n- tempo rte instituir os juizes ordinarios; que 
ta ~rem que tra1. a mudança. dil nome de. Cürte er~~m eleitos annuaJmeute em suas comarca~ 
ue" Appel!açilo parct Trib.uo~l Super:tOr .de e tinham 0 regimento da. sua cidade. . . _ 
Justiça, mesmo ate h:wcrta tncol.tvemencla, Qu:mdo estudamos e~~n. velha. ?rga~1zaçao . 
visto que já fnncciona n ·.\bta C:~pt~al o Su- jnilich\rla.. temo3 occasmo do verificar que" 
prerno Tribunal, o que poder-.i dar logar a idéa. de juizes electivos. que neste :nomcn:o 
confusã.o, tratando·ae, entreta.nto, de d?us na Ameeic3 !lo Norte tanto se van deseovol
tribunaes diff!)rentes. E' por Isso que dtgo vendo, .iã. existia na. meote dos legisladC>rc~ 
não ha.vel' vantagem na mudanç~ de nome· dos tempos coloniaes. 

Quando discutimos est<t questao dú P.~er Nãll quero, Sr. Presidente, Y. E~. COJ!l-
Judiciar io,uã.o devemos desprezar os su~sJdtos preltende, nem devo traze1· p:~.ra. a dJscuSS<L· • 
da. histeria da magistratura doJJosso patz que . ,15 .vantagens ou inconveoientes. <lu e e~~" 
pórle ser dividido em tres r~riodos : . o JJ_e· syMema ae magistratura :por ele1çao 1lO"c 
r iodo colonia.l, em que :s~:~ ileu a domm<~ç:ao trazer. 
portugueza, o período mét.lio ~ep?is da. Inde- 0 SR. S.i FREIRE:_ E' um ~ysteríla. mui t·J 
Jlendencia que se estendeu nte a epoca r epu-
blica.oa, e o período rep?-blicano ou mod~rno, comhatido. 
0 regimen novo que ve1u da procl~maçao da o Sn.. Jo;\.o DE SIQUEIRA. - Entre nós jfl: 
Republic<J. a.te hoje, até <JS nos~os d1as. . houve juizes por eleição. 

No tempo colonial , Sr. Pre5ldento. a JUS· 0 Sa. AFF.)NSO CosTA._ v. Ex:. chegon 
tiça. era distribuide. pela.s populações a~rr'!-- ta.rde e não teve occ<tSião lle ouvir o que r:u 
p<Lda.s em differentes pontos deste nosso patz dizia. 
por um modo. archa.iw.obso}eto, incongruent e Nos tempos coloniaes, uizb eu ... 
iocomprehensi vel mesmo e er:. rep resentada, 
de accordo com a.s velhas l eis de Portug:~,l , O SR. JoÃo DE SIQUEIRA-Nilo é dos tempos 
pelos seguintes orgãos: coloniaes. Tivemos os juizes de paz .•• 

Corregedores de comarca. 
Ouvidores gera.es e- ou vidores de comarca. 
Chancereis de comarca.. 
Provedores. 

0 Sa. AFFONSO COSTA- ... nos t.empos cn· 
Ioniaes, dizia eu, já existiam os juizes Clla
mados ordioarios, qne eram elertos pelo povo 
n:~s comarcas e serviam por um anuo. 
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v. Ex_ repor t:l·Se aos jnir.es de paz, (\o) aJr~uma, que, tendo occupado a intelligencia 
pllrioilo mona.I·chico, interrompendo nssiln o humana, tenha obtido uma mesma opinião, 
1io 11:1s minhas coossderaçoes. e eu re reria.-me uma. mesma sentença. 
aos juizes do tempo colonial. o sr. EDUARDO RA~os - H a nas matiie-

0 SR. JoÃo nE SJQumu- Nri<l dou mais maticas. 
apartes a V • Ex. 0 SR. AFFtlNSO COSTA- ~Ias as mathe· 

O SR. l1FFO::-ISO COSTA-Não ~enhOI', V- Ex. rr.atic.~s são scieotcias e:xactas; eu estou fal
:põde dar, tantos quantos q_u izer , mesmo por- )ando das scleucias abstt•actas, como as scien
que estamos ;\rjui em nma 11a.Iestra muito cias políticas e sociaes. (Paim') 
i ntima; e eu nem estou dando o tom de <lis- Passemos agora., St•. Presidente, r. estudar 
curso ás minhas paHidas palavras como V. o período monar<!hico, isto é, o modo por que 
Ex . l1em vê. se distribuía a justiça depois da. indP.pen-

Eu dir.ia.. Sr. P1'esidente. n idéa. dos .iu'r.es •1enci.1. elo Brazil. Decretada. a Constitu ição 
por eleição .iâ existiu nos tempos coloniaes e do Imperio, em varios artigos se estabele
a prova é que tivemos os juizes ordinarios, c.;ram as bases em que deveria assentar a 

·qne eram eleitos annual.mente pelo povo. magistratura brazileira . 
V. Ex. (para o S,· , Jo!Io de Siqueira) lembra A Constituição ce.tbegorícamento garan· 

os juizes por eleição, que os houve uo tempo tiu a independencia do magistrado, a sua 
do Imperio, os juizes de pa1.... vitaliciedade e dava outras providencias , no 

O sa. SA FREIRE- Em a lguns Estados. senti:Io ~~ prot~ger. o mais possível a boa 
como os do Rio dt> Janeiro e S Paulo ainda dJStJ'Ibmçao da JUStiça., e neste ponto a Con-
cxistem os juizes' de pnz por eleição.' stituição mouarchica foi de uma sabedoria · ! extrema.. Era.IU orgã.os da Justiça nessll 

O SR.. A~F?:<so Cosr,\~- ·- c eu lembro a período os juizes de paz, os juizes municipaes, 
V. Ex .. os JUIZes que ti vemos no tampo da 05 substitutos, os de direito em c.ul:~ 
Republlca, o.t~ . mesmo _em_ Pernambuco, - comarca, as Relações em var ias províncias 
lembro-lhe os .JUizes de dtstrJCto . e 0 supremo Tribunal de Justiça, que oc-

O Sn. Jolo DE SlQOElltA-Eram nomeações cupava a ultimo. culminancia da magistratura 
dos prefeitos. do pa.iz. 

o sa. AFFvNso CosTA-V. Ex. estâ. enga.- Proclamada. a Republica, vencedor o prin-
nado : eram eleitos n, elo Conselho Municipal, cipio federativo, instituídas as antigas pro

vincias em Esto.dos nutonomos, dentro das 
em ses,ão plena, -era uma eleição indi- regras federativa.'! , Estados autonomos i orle· 
H~. b 

RcferiÍl·lo-me c salientando esse o:-onto c:>.· pendentes naqnillo que não lhes probi i:lrn 
.., as regras geraes da Constituição de 2,1 ole 

rncteristico que encontrei: nn velha orga- Fevereiro, cada. Estado ficava com :t facul
n ização judicinria. dos tempos coloníMs, não dalle tle instituir 0 seu poder judici:trifl e a 
1'retenl1o, Sr. Presirlente, mostra. r-me perante d 11 
a. cama.ra partidario do systcma da magis- sua magistrJtura como enten esse me 10r, 

fic.'\m\o a. cargo da. União somente o di
tratura electivn, q_ne t~m defensores nos Es- rei to substantivo -, e ú desse - ponto que se 
tados-Uniuos. 

0 SR. ALFJÚ;no PINTO - V. E:t. está fa
zendo u m estudo de evolução historíca; niio 
é assim 1 

0 Sn. . A FFONS:J COSTA .:_ Estou dizendo 
IJUe. modcrnnmente, nos E~tados Ul!l<.'oos se 
tem agitado muito ess.1. questão de r econhe
cerem-se ns vantagens que trn o systema 
da. m<•gis tratura electiv3.. t<\1\to Msim que, 
em algu ns E:stados da União Amer icana, já. 
existem ou existiam juizes por eleiç!io. 

O Sn. . s,~ FREIRE - E Carlier combate 
isso . 

0 Sn.. ALFREDO O'>STA - Não tenho a 
pretençii.o, n<m posso ter, de trazer ao 
con hecirr.ento da camara um $y~tema de 
magistratura, de bl modo orgaDJza(lo, que 
tenha. me•·eddo o comeuso u11anime. ge1·al 
de todos os ''~cri ptorc;;, mesmo porrtue V_ 
Ex. compt•ebeno.le qne uão h:t questão 

tem origü\ado a idéa do revisiouismo, 
cuja bandeira, ainda ha poucos dias, foi des
fraldada, na tribuna desta Cnsa, pelo hon
rado Deputado pela Bahia., membro da Com
missão que elaborou o projecto que ora. 
se discute. 

Entre outros pontos que care.:em de re
visão, entre as ca.usas dos ma.lc5 quo 
actualmente nos affiigem, _entre as infelici
dades que a.ct ualmente ferem a Repnblica, 
S. Ex. achou essa disposição consti tucionn I 
que d:i. aos Estados a tàculdada de legislarem 
sobre o direito adjectivo, ao mesmo tempo 
que se reserva á União a facfura das leis 
snbstanti.vns. 

Niio acompanho o nobre Deputado peh 
Bahia nesse prurido r evisionista, nessa 
campanha , cuja bandeira. S. Ex. desfraldou. 
Si é oxa.eto que a dun !idade lle rr.;:gistrntura 
é u m mal, si é exacto que n d istribuiçrto das 
t'enol:.•, IÊ'.itn. pGI:>. Constituição, é ma, si, 011 
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Estados tiveram as rendas mais proveitosGs, 
deixando á. União sómeote o imposto de 
importação, s i a faculdade que teem os E:>· 
taflod de legislarem sobre o procll>SO é uma 
fatalidade, peior que tudo isso seria, no 
momento presente, quando a. Patria. atravessa 
difficuldades insondaveis, tornar vencedor 
o principio da revisã.o, agitnr o paiz numa. 
campanha. de revieionismo, na qual a somma 
de interesses em jogo havia de prodozir 
gra.ndes abalos, n a qual todos o> partidos ini
migos das instituições entra-riam, aprovei
tando a. onda que neste momento •.udo a.mea
ç,,ria tragar. Viriam na. onda os monar
cb istas impcmitentes, os s.dhesis tas de c'ln· 
veniencia.s ao r egimen actua l, que talvez no 
jogo das paixões conseguissem trazer novas 
perturbações á Republica,que si não tem dado 
os r esultad os que eram de esperat• é devido 
i\ pouca pratica. dos homens qu e a. dirigiram 
o, mais do que tudo isto, á n ovidade da. in· 
s li tuição no paiz. Não se pa.ss~ . Sr. Presi
dente, de um regimcn ·a outN sem abalos . 

S. Ex. , porém, está enganado; o principio 
que domioa. a organizar;.'lo judiciaria fr,\n· 
cez'!l. domina a nossa organização judiciaria 
actual.Alli como aqui as juntas correccionaes 
existem variando em pequenos pontos, mas 
com ·as mesmas attl'ibuições, julgando os 
mesmos delictos. 

Confio mais, Senhores, na sentença crimi· 
nal proferida pela Junta. Correccional,presi
dida pol' um juiz togado do quem:. sentença. 
dada por juiz singular, mas apaixonado, mas 
su sceptível de se deixar levar pel~ pratica de 
julga-r, que o faz ver sempre em cada indi
ciado um criminoso. 

E' por ÍS$0 que não sigo a ouda revisio
nista. . 

Si a Constituição de 24 de Fevereiro tem 
defeitos em ma.teria de tributação e discrimi
nação de rendas, si os representantes dos 
Estados no Congresso Cons tituinte fizeram 
uma distribuição leonina, esses defeitos serii.o 

. corrigidos mais t arde, porque ngora, o mo
mento actual, nã.o ·e propicio para. tentar-se 
empreza de tanta. magnitude . 

Vol tando ao fio principal de meu discurso, 
ao a.rt. 1° do projecto, vejamos a que ficam 
re•!uzidos os pretores pela nova organ ização, 

Não sei porque oprojeetoprotende diminuir 
a. sua. alçada, reduzindo os a um magistrado 
unico, como tentarei provar, quando se dis
cutir o artigo que a isso se refere. 

Por que se pr et ente extinguir as juntasc()r· 
recciona.es '! 

O SR. ALFREDO PINTO- Neste ponto V. E ..:· 
não tem razão . Quaes são as vantagens de 
ordem juddica. das Juntas Correceionaes? A 
nossa organização judiciaria não. é igual a da 
França. 

O SR. SÁ FR.EIRE-Na. Capital Federal tem 
dado vantagens prati~. 

0 StL AFFONSO COSTA-Pelo projecto, OS 
pequenos delictos. ferimentos leves, contra· 
venÇÕ;}S ás posturas municipaes, cujo julga· 
mento pertence actualmente âs juntas cor
r~ccionaee, vae ser commettido aos pretores, 
isto é, o julgamento que é d<ldO hoje por esse 
p~qu~no t1·ibunal vae ser commettido a um 
SO JUIZ. • · 

As estatísticas das pre tor ia.s da Capital da. 
Republicil. provam em a bono das sentenç,:ts 
proferidas pelns Juntas Curreccionnes ; ellas 
são morali7..adoras, e !las são uteis. 

Quando o leg islador pretente dar a sun. 
pr eferencia para. um ou ou tro systemr~. de 
repvessão criminal, o primeiro argumento 
de que lança miio,a primeira arma a que se 
soccorre, é a esta t istica. 

O ilhtstrc Deputado pelil. Cap ital Fedem l 
acaba dB ministt•ar-me as~im um conheci
mento que eu nã.o t inha. vint!o em Illett au
xilio, provando com dados e~tatisticos qne, 
pelu. manutenção das juntas correcciouaes, 
os pequeuos crimes, os pequenos tlelietos. 
nesta Capital, teem diminulclo. Dahi se 
verifica a. supremacia, a. superioridade das 
oen tenças das juntas correccionaes, nesses . 
casos, sobre as sentenças pl'ot'eridas pelos 
juizes singulares. 

O juiz singuhlr, Sr. Presidente, ac9stumado 
a funccionar silmpt•e, tendo a-:lquirido o 
lla.bito de j nlgar, Jlr.a eivado da preoccupa
ção ele que t ollo individuo, que e submettido 
ao seu julgamento, ó um criminoso; ao passo 
que o juiz occttsiona.l, niío estando imbuído 
daquella preoccupação, procura melhor co
nhecer dos fa.ctos, estando melhor appare
lllado para proferir sentl!nças do que o juiz 
sin~ular que ,.ê, como di~se, em todos os 
indlViduos, que são submettidos ao seu -rere
ditum, um criminoso. 

0 S1.1.. S.\. FREIRE - Deixa-se leV<\r mais 
pelo direito do que pelos fa.ctos. 

Per gunto que vantagem traz a suppressão1 
O illustre Deputado por Minas disse que a 

nossa. organização judiciaria. n ão tl ignal á da. 
França. 

0 SR. AFFONSO CoSTA - P erfeitamente . 
E' por is ;;o, Sr . Presidente, por essas con

siderações de ordem moral e de ordem juri· 
dica. que eu prefiro as juntas correccionaes 
para. o julgamento dos pequenos crimes, 
dellctos ou contra-venções, e, neste sentido, 
consoante com o meu rnodo de pensar, obede
cendo a impulsos de ordem superior e não a 
outros que, pot·ventura, se me possam attri
buir, cu vou enviat· â. lii esa uma emenda 
consubstanciando e:;~ illúas, depois de expla· 
nar outros pontos tlo ;u·t. 1•, conforme me 
propuz, 
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Vejamo;; a~ora, Sr. Presidente, o artigo 
relativo ao Trii.Junal Su per ior. 

o p!'ojecto propõe que a denominação 
- Côrte <le Appelb.ção- como existe actual
mente, seja, su bstitniõa p~la <lenominação de 
-Superior Tri:mnal tio Justir;a. 

Tive occasião de r!izer à Y. Ex. que não 
811contro moti vo ne:n rnões para. esta. 
rnttdança, e nã.o vejo conveniencia·de ordem 
:- u perior que possa. aconselhar a innovação 
•!'te se quer fazer e pelo contrario penso que 
a denominação que se quer dar ao Tribunal, 
que tem de julgar em ultima ínstancia os 
!<-i tos, julg:ulos pelos juizes de direitn, nest:1 
( ·apital,devo occasionnr grnv-e.s inconvenientes 
)"·la. coofusão qne 5e p~der:i estabelecer com 
" Supremo Tri bunal Federal, qne tem sélle 
tambem nesta Capit.a l. 

D&ixanrlo essa ques tão <.!e nome, abordo a 
1t1n<~ de or.lern economica relevaot i,;sima e 
(jll<l não pôt.lc tleiX;Ir ue merl!cCr a.!gulll:~ 
t:.>nsiàeraçiio r.la Cama r<\. 

::> i é exacto que se muda sómente o non:o 
ol<l qull ~o chama hoje Cul'lC tio Appellação 
•l ;w rlo-se- luo o Je Superior Tribunal tle 
J :J~tiça .• . 

0 SR. Jo.ilo DE "SIQUEIRA - 0 OU~ro ê 
Supremo Tribunal Fe1eral. 

O SR. AFFON"so CosT.-1.- .• • não é menos 
••xacto, Sr. Presillente, que Yerifica-se que de 
l ~ q uc sií.o os juizes que act ua lmente exercem 
as t'uncções de desembnrgttdores da. Corte de 
Appe!lação eleva·>:e o numero para 15 uesse 
Tribu nal que se p retende crear. 

O Sn. j oÃo DE SiQGEmA-Pe!o. necessidade 
d~ reuoi;Lo dns duas Cam,\rils. 

0 Sà. AFFO~SO· COSTA- Não comprehendo 
as razões desse augmento, pais verifica-se qne 
'' s !uoc,õe3 dn a.ctnal Cl\rte de Appellação são 
:•s mesmns que vão ser exercidas pelo Tti· 
ou aal Superior, que o proje<!tO cl"ia. 

O S!l: JoÃo DE SIQUEIRA - Não apoiado. 
o SR. 1\1-"FO!'i":;o CosTA- V. Ex. nã.o en· 

J"nr.!ea: a lvr·te de Appelbção actual t e m 
I~ desembarg;tdores. o Superior T1·ibunal 
tel'ó. 15, logo augmenta ·se o numero dos 
ju 'zes. 

Vejamos as considí'rações que actuare.m no 
espírito da Commissã.o para que se nugmen
ta, se o numero de juizes que vão eompoz• o 
'fl'ibunal Sup~rior, -pela nova organização. 
. ~s.sas razões não porlem ser, Sr . Presiden te, 

s1uao a.s de 'tccumulo de trabalho, grande 
llumero de Pl'Ocessos; mas s i n~ fuocções 
•tue esse Tribun;;l vae exercer sU.o as mescnas 
cxercid;lS hoje pela. Côrte de Appellação, pois 
o !Jistrictl) Fe:lerol uiio augmentou pois à 
.iuz·isdicção dos seus j uiUls não são' trazidas 
n.Jvas ca.u S<Js peta aU11<rxaçiio de novos lD.U
Hidpios, n ilo se encont rar-a por mais que se 

procure a necessidade desse augmento Je 
juize.'!, augmento que tra.r:.i. mais despeza 
para. o Tllesouro , poore T hesouro tão in vo· 
ca.do u mas yezes , tão esquecido de outras! 

No tempo do irnperio, quando o Supremo 
Tribunal de Justiça exercia. as suns funcçõe~ 
em grão de revista, tomando conhecimento 
de lodasas causas que se agitavam e~_ to· 
das as proviueia.s no pair., de qu:totos JUIZes 
se compunha esse tribuna l 1 De 17. 

Po's então, quando toda.s as questões que 
se agitavam na.s províncias do imperio el'am 
trazirlas em griw da rev ista. ao conhecimento 
de 17 juizes, qu:>. constituiam o então Su
premo Tribuna! de Justiça, elles davam V<~n
!limcnto a. t odo o serviço c o5o hnvio. recl:t· 
mações. o não havia atropeUo, lroje 12 j uizes 
não poJem da.r desempenho á3 funcçües qu e 
s~o commettem ~o Tribunal Superioi' deste 
Distrícto Federal ~ 

Si aquol le tribunal <la.va. vcnr.irnento a tu
dtt' <U~qtwstõc~ qu '• naquclle lr.mpo, eram 
muitas, cJ·am toclns as que se JH'oces,;av:t.m no 
pa.i1. Jutciro, e se compunlra a penas de 17 jui
zes, e11 uão comprchcudo como o Superior 
Tribunal , que se vac instituir, nü.o possa <.lar 
vencimento ás caUS<JS do Ois tr·icto Federal, 
quando a Côrte de Appel!ação :~ctualmr>nle rli~ 
sentença a to:!as as questões que lb.e sii.o 
affecta.s. 

O Sa. JoÃo DE SIQUEIRA-E' urna das q uei
xas do fôr o a difficuldade com que sã.o N 
solvidas llS questões, pel o accumulo de tra· 
ba.lho . . 

O SR. AFFot:so CoSTA-!Iláo conheç) essas 
qu eixas . 

Assim, pois, Sr. Presid ente, a.~uardo-me 
para o artigo. que trata especialmellte da 
desigrução do numero de juizes. afim de 
mandar uma. emenda mantendo a Crirte de 
Appeilação com os seus 12 juizes actuacs. 

Vott agora abordal' o ultimo numero do 
ar t. !•, o qual t ra ta esp~cialmente do j ury. 

O projecro mantem <t instituição do jury 
como tribunal competente pal'a julgar os 
crimes geraes commettidos nesta Capita l o 
não poditl deixar da fazel·o, porque a Consti
tuição de 24 de feverei ro, tendo em alt" con
sideração as vantagens do julgamento pelo 
jury, impoz em um de seu s artigos a. sua ma· 
nutençã.o, com as seguintes palavras: 

«E' mantida a instituição do jury." 

Eu d isse. Sr. Presidente, que o projecto 
não podia deixar d e cons~rvar o j J'y, por 
isso que.elle é mautido em v ir tude de uma. 
dispo,;ição constitucional, c peço licença a 
V. E11:, par<.~. t razer ao conhecimen to da. Ca
mura a minha opinião sobre o assu mpto. 

Penso couvencida.mente que o Tribunal do 
Jury mantido nesta Capital , como mantido 
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em todos 08 Estados da, Repu hlica. só púde 
ser <:m t(M]ns os seus tern:o~, rr,gr, lat.lo c r·c· 
;:i•lo peab IC\iô gera0s que o r t ghH:: BO tempo 
d•) imperio. 

De ou tra. fôl'ma não se co:J;urei1enrlo a. (l.is
posiç~o constitucional, pois ~n face 11a. iu
ter t,retaçãn gram matic:al , nã o posso concebe1· 
como, tendo dito a Constituição que a insti
tu il;âo do j ury seria. m<~.ntida, se pretend~. 
~ophi>mando-a, admittiraosEstados o direlt~ 
dc:: r eformnr essas leis, que regulavam e re
gia.m substancialmente o jury da Mona.rchia. 

0 SR. T!~!OTIIEO Dil. COSTA- Esta. saudnde 
por tndo f( llaDto e da Monarch ia ó que nã o 
t:Jm razão. 

0 SR. AFFO:'IISO COSTA-V. Ex. net:l ad
mitk que se conte a histoJ·ia. 

O SI;. TDIO'l'!IE•> J>,\ COS'l'.\ - N:i:o h:~ tlu v id<.~.: 
Rr~puiJiica. ·"'I'"'' O l o m ie!. 

O !:'1:. At'Fo;.;::o CooTA.-Eu r<·:>peit.o 1o111 ilo 
uS scutimou!O!:l r e pu b· icauos olr: V. Ex. ; : ~:; 
Sll<tS et·eHÇ:l~ , m:~~ V. Ex . n~o tu~n o d il't!i to 
de ver n:1s minh:tS ultimas pahiVI':J.S samb
oil;::> da. nwnarchia . 

0 SR . Tmo'l'llEO DA COS1'A-Tenho o ui
!'o\ito , vorque sou u m Deputado <la Republka; 
pois então decl:lre-se monarchi~ta; a.gora. tem 
rouclo.des dn. organização judicíarhl do tempo) 
do imperio c não sei m:ds o que. 

O SP.. TmOTu.&o ü.\ Co;;r.-\. - Mas o~ rcpu
bllcn.~iOS protesta.vn.!;l. 
OS;~ . .\ Ft-0.'\.,o COSTA- Os ri• J"I• lÍJ!icano.; 

~onllavam um r:.n•1r0 mellwr, mas jama is co
hrira m úe oppt·obr•ic•, jim:Lis malsinaram o 
nD:ne e a hont·a de Sutt .\J:t ge;;t:Ld<:, jàmais ne
gamm as boas qnali.<.iades da.quelh.: brazi 
leirc! 

O SR. TrÚoTliEO DA CesTA- Isso não era 
digno ; os l'epuulícanos sempre foram di"OOS 
e aiuda o são, nunca a.tacal'am t\ honr~ de 
que_rn quer que seja . (/I(' oM&ros !(p<irt~s ; 
apou.:dos ,; p ,·utesto.s.) 

O Sa. AFFn:-;so Co.-nA - Peço ao:; nobres 
Depu tarlo,: , que me ou~'aill ; d~sr ~jo responder 
ao apar te rlo honi':Hl'J l>epubrl'l o S1·. Tirno
t.l ~t !u ela. t ~usl:!.. Ü."\ : u~. i s ~xa l t;tdo . .; l'üjttl.bl ic 'lno . ..: 
<l>~ lj<lt !Jc I<-!D jH: . fJS <Jil!! t!•>HJ;•:Li i:L: I) ~(JJI I :r;:Üs 
ror•_.~:t t.• ~ !•. IH1 t-tlht:=; ôl~ H ll il-~ f'!JI~r·:~\:1,.~~ ew )U f:, :
{ i;lffS c nt~~ du ;.;-:._ p. ·t~~ :.vh,. <> t:t" das til.' \·u ~.; 
irlú ~~, c:-;M·ti .J tr.i;l nt p< ~ ! n_-\ jrJt':':l"=' J:-. épo,·u., 
,[izi:.m na;; lri!Jttua:; ch~ :!SSclltl,lr··(t~ quo r.::<· 
p.!l'aVa:ll pt~Lt WoL'iJ.l d(! Su:~ :\L l ;.{<l: ~ta.dc. iMl'· 
ljUe <'11i<l0 t;,.r-~c-hia a )ll'ilCI:omação ch• l~<.O IJU· 
public;~, r.p.: ~e1•ia a ~ulw;ão iucvitavcl c 
fa tal. 

Si as.>im fui , com() se pó1lo dizer que o Jm
pet·aclo•· n~o er.t qum·ido ! 

O SR. CoELl!O Limo,\ - [sto não passal'i~ 
0 SR. AFFONSO COSTA - V . .Ex. COmpre- sem o IIICU p l'Otesto. 

hon~e. Sr. P residente, que deante de uma 0 , ~-. , , , , , ..- . . 
s:l,\':uva<l<t de apartes como esta com qne me ~~·· r .:.:E~I.>_r.:'ll:r~- At~e.l9·'~ !.·o que está 
cobre o nobre Deputado, eu não posso deixar em l•t-C US::.c\0 e ·• re,orma.Jud:c.a.Ja. 
de dar r esposta, rebatendo e.ssa pecha de mo- · O Stt. AFI' OX'O Cos·u- Pcç:o licen<::l a 
narcb.ista. V. Ex .• e espero ele s••a gcmerosidade e gen-

0 Sn. . TmoTIIEO D.-\. cosTA-Eu não sou tilf)za tle que tantas provas nos dá. sempre 
nvbro j á. disse. que occup,\ es~:~. ca•lcu·a., ~ra '1ue pc~mttt:l. 

' . . , , .. defender-me cte;;ta accu~açuo, que me foi ass<t· 
O Stt. AFFONSO CosTA~(p·•Yu. o •">r. 'ltmotht!~ cn.r1a. ele ser monarchisb, pelo slmples facto 

da Co' li•) ltonrado c<Cl1úuo Deputafl~ . ( R •so.< .) de comparar a organiza.\,10 j udicia.l'ia que se 
~Ias V. Ex. f>tça. o favor ~~ouvir-me: res- :pretende faz rJr com a rlos tempo~ que o llou-

llel to as suas crençns repubncanas ... ra,lo Deput~v.!o peht Ca.p ital Federa! , o ·s,,. 
O S1~. Tn.roTl!mo DA. Co3TA. cl:i. um aparte . Timoth ~o da Costa , tanto odeia. e maldiz, ·no 

~ c v E. ~ t d ponto de nem <!U:n>cr que sejam lembrados • . ? SR. A~l?-l;'!:sO ?3~A.-. • • • • x: • 0 , os como si fosse possível apag;tr o passar.lo ou 
n t>o ~abomos, e repuol!cano no modo de falta~ dizer· á iJistoria que desapp,neça, a memorin. 
; a.te 1}10 mo lo de olhar o encarar a gente . dos homens que se ap:tgue de todo. 
\TIS() . . 
· V. Ex: . , porém, ln de permittir que nã.o 0 SR . TDIOT!IEO DA COSTA - Eu não uisse 
lhe dê o direito de -ver nas minhas palavras, tal, o que sustento é que das suas palavras 
nas conside1-ações h istorica.s, que estou ta.- nota-se um<\ certa. saudane pela or ganização 
zondo, S.ludades Lia monarchia. judicia.ritt r lo tempo da monar chia. . . 

O Sr~. TmoTnEo DA CosT,\- Pois V. Ex . O SR. Al•'Poxso CusTA-N~o pos<o ser acoi-
uã.•l disse ainda h<\ p:mco rtue Su:t Mal;esblle mad., tlc:: IHooar.~hista p01·que qu:\ndo a iu~ti
em est ima•lo pelos in·azileiros? Nós, os 1·epu- tu içiiu mouar~hlca c:chiu, eu e1·a muito m~o. 
hlicnnos, dizemos o contra.rio; que foi um era. esttdante e tiuha o espírito propeuso ás 
múo príncipe. id'.ias m :üs Iiberaes ... 

0 SR.. AFFOXSO CoSTA - 0 povo UUllCit {e7. 0 S r~ . TutO'flll!lO IM. COSTA-Ahi ~ que está, 
esse juizo oontt•(l. quem governou quasi meio I a questão, não tem os sacrifi.cios pelo. Repu-
seculo este paiz . 1 blica, 
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O Sr{. AMORIM FIGUEIRA-Não conhece a gado o direito de fazer novas leis regulando 
historia desse tempo. o jnry, alterando o numero ,de jurados e 

o SR. AFFJNso cosrA _Qual era 0 estu- dando outras providencias. No Rio Grande 
dante qua não era republicano? do Sul e não sei, de momento, em que outro 

Estado da Repulllica, deu-se esse facto; a 1fecta 
O SR. TIMOTHEo DA CosTA.,- Muitos o eram a questão ao Supremo Tribunal Fetleral, que 

e chegando aqui declararam-se monarchistas. é 0 competente pat'a julgar da constituciona-
0 SR. CoELHo LrsnoA- No meu tempo de !idade ou inconstitucionalidade das leis· da 

estudante no Recife, havia um club conser- União ou dos Estados, este tem-se manifes
vador que contava perto de 200 estudantes- tado por dous ou tres accordãos luminosos, é 
um outro club liberal com 50 e tantos eslu- exacto, contra a these que couvencidamente 
dantes e um outro republicano no qual era- sustento, e é, que os legisladores ordinarios 
mos apenas 13. Já nesse tempo a mocidaue não pódem transformat· as leis basicas que 
estaV<1 muito corrompida. regulam o jury e o seu modo do funcciona-

0 SR. AFFONSO cosrA _ Protesto contra a mento; que o jury que a Constituição mau
censura acre que 0 honrado collega assaca dou manter é o que existia ao tempo de sua 
á mocidade de seu tempo. promulgação. 

Sr. Presidente, não quer0 que v. Ex. me Mas, Sr. Presidente, não me dou por ven-
diga depois que não estou discutindo a re- cido deante dessas sentenças semelhantes do 
forma judiciaria. Supremo Tribunal Federal; respeitem a mi

nha audacia,ou melhor, a minha intolerancia. 
O SR. TrilioTHEo DA CosTA-Houve um mi- Nós sabemos, senhores, que as sentenças do 

nistro (10 Imperio que disse que a Republica Supremo Tribunal são dadas por turmas, que 
foi o sonho da sua mocidade. variam sempl'e e que em cada, urna de3sas 

0 SR. AFFONSO COSTA- VOlto á questão do sentenças OU julgamentos não fanccion<e O 
jury que a honrada Commissão mrmteve e da tribunal pleno, nõ,o tomam parte na decisão 
qual fui desviado pelos apartes do Sr. Timo- todos os juizes que o compoem, de sorte que 
theo da, Costa. a opinião que hoje é vencedora, lavrrtndo um 

Eu dizia que não comprehendia como se julgrtdo, póde amanhã ser vencida, podendo 
pudesse manter a instituição do jury de ac- assim em curto espaço verificarem se senten
cordo com a Constit,lição e em sua obediencia ças difrerentes a respeito elo mesmo objecto. 
si não se mantivesse a lei basica que reg·ulava g' bastnnte considerar-se que uns juizes são 
esta instituição no tempo em que a Consti- aposentados e outros são nomeados , para 
tuição de 24 de fevereiro foi decretada. comprehencler-se logo que a opinião geral do 

Lenclo-se o artigo constitucional e pro- tribunal sobre pontos constitucionaes, que 
curando-se ter sómente em vista a interpre- carecem de interpellação, pócle variar. 
tação grammatical, não ha a fugir: ou a Não me furtarei a citar um exemplo disto; 
inslituição que a Constituição de 24 de feve- vou apresentar á Camara, sobre o mesmo as· 
reiro mandou manter é o jury com a :;ma lei sumpto, impostos inter-estaduaes, duas sen
basica que naquelle tempo o regulava, ou tenças ditrerentes e contrarias nos seus tor
o legislador constituinte não teve em vista mos, nos seus ftmdamontos e conclusões. 
manter a verdadeira força ele expressão que O Congresso Legislativo r1o Ceará entendeu 
tão categoricamente empregou no texto con- que podia tributar sohre a importação de 
stitucional. prouuctos de outros Estados da União, sob a 

Não, Sr. Presidente, outra não é a inter- I'órma de imposto de estatística. Negociantes 
pretação grammatical, nem a interp1•etação interessados em provar a inconstitucionali
logica que- se póde e deve dar ao artigo ela. dade de tal lei, recorreram pam o Supremo 
Constituição,-digo-o convencidamente. 1 Tribunal Federal, com séde nesta Capital, e 

Póde ser muito bem que esteja em erro, 

1 

este proferiu ssntença dAclarando a inconsti
que esteja isolado nesta questão e nesse meu tucionalidade do imposto. Foi r(.corrente o 
modo de entender; póde ser que nenhum es- Sr. Theodosio Freire & Comp. Isto foi em 
pirito elevado, nenhum homem cuja opinião 1898. 
tenha peso capaz de emocionar e abtlar as Mezes antes, o commercio do Est::tdo da Ba
intelligencias, venha corroborar essa. tão in- hia, a braços com uma questão semelhante, 
teressante these; mas a verdarle é que esta.. ta.mbem sobre os mesmos impostos, app3llára. 
é, Sr. Presidente, até hoje a minha convic- par,, o Supremo Tribunal, e este proferira 
ção sincera H firme. sentença di1ferente,qua.liftcando o imposto de 

Ultimamente,senhores,como era, 110 esperar, constitucional e reconhecendo aos Estados o 
esta grave e importantíssima questão tem-se direito de lançarem semelhante imposto. 
agitado em algnns Estados ela, União e os le- De maneira que, Sr. Presidente, a mesma 
gisladores r:staduaes, invocando a interpre- causa, o mesmo litígio, isto é, o direito dos 
tação que dão á Constituição, teem-se arro- Estados de ümçarem imposto sobre a impor-



Cãnara dos oepllados -lmfl"esso em 2510012015 15:57- Página 30 de 34 

SR:;St.:O EM 2•1 DE OU1' til:I'.O DB 180\.J 585 

b.,: ti:IJ in t~.l'- f.!;"' ~t~·1ual. fc.\r:\do :tu eonli~r~i lfl •)lt(u j J·~ n.g!~ru. , , sr:- PI·c~Hr:n te, quo a.~;al ;:) ~.~~ dis· 
ilu Strpn·: IJ'> I r1 h:n1:t~ l· ... k ,·;,l. t.''·"' "' i íl: ~. ;:~ '··ll· , e•il.l;· o n~·~ . l '· . · ~.::;;p(:ro. t;ol!~o espcra a Ctuna r<.~, 
L··::•:: t.~ d~!l'• :r· < : nl··~ , ti J:l:t.. 11 ili:·~n;:::dl) (PJ •: o~ : =k;; !JfqJtr,·;l. :, ,~~ r 1 u~ tc 1r1 e tn S·!!.l St:.io tlittas 
Jo;,_ ~:ulus pú·lea; u·i:Jil t<ll' o~ !•I'uoluct•h •: lnoi,,:; i nr.t.• i> il td :~ LIN; j UJ·i•lica;;, IJUCI t a nt•' illnmiu"m 
di'- ou t1·r,~ !\:-: 1 a do.=; , rtl)rqnc ~:. i.-.. to Iiã.lj s ~ <•J')[~:Je f •;on~ seus t ·, lt~n ~ .os as que~tões Uest:•. ordem, 
~. Con,;r.i t.uic;:"io, '' otttt·a. <:m s r:nlido coll1!)lt:>l ;~- \ qu;~ndQ sií.<) tr·ar.\df•S :w . ~eu con!Jedmcnto, 
J:l(lll l·" e•mL:~1i·:o. j;;[.) <•. !flH: o Je;; t,!ador ,,.:;!:: - q 11•J ve:1lw.m os cc.mp<:>Lcntcs , o;; magr:otra.dos, 
du~l n:i•j p r'lllfl lt•ii,ubr a im porta.-,:-i.o, p:,r.ruo ·o~ hor;.en~ üouto.-; r,,;cbreccr com suas luzes a. 
e; tu, qua!qu :r que st~<J. ; , ~u~. p roce<l<:udn, Y<blo. materin do pr·o,j~P- tQ. 
pet·tence i l'!!d.erac;ã.o. O ar t . 1•, ,;uppl'imindo as juntas coacc· 

E' I•nt· ist" q•w csp"ro ain1ta, s:·. PrrHi· cionaes , cu.i:t reconslruc~ão reputo neces
Llonte, tct• ocetl$ião d•.: vor o triburw.t afli:·· saria, sul;;,titnindo o Tf'ibunal Civil e -Ct·i
mnr CJUe <l institr.::.ic,~io doj nry qu-e a. CoDsti - rn i·.t:d P'Jl' ,iuihes <lo direito, troca11do n. deno
tuiç:io man,lou tt tar:t(:!' e aqnella quo~ existia rllillar;ii.•J de C.)rte \le Appellnçã o pela ue Tri· 
110 t:'•mpo <!e suu. p:·omu l~a(·:i•;, corn todas as hnnal Supcl'ior <:om :Lugrnento de t resjuizcs, 
s ua:; le is ll:\Si<:ns.I·e::;u l<\menb~ u f•:•rmas. o que a!.sc,luta,mf!nt e nilo se CO<tduu t com r~s 

Sr. Presh!en11~ , seu exkc:n:vJo p:u.•tiJal'iv .::r,;nnt!>ta:tchLs li::.tn<.:oi ra~ de moruento, u.ão 
cl•.l .iury. l tl'l'it o 11\ll\1 voto; o 1'1)[' isto e;,:pcl'O elo jiiiZC 
. Dig·am O•!lH'\ qt;i t.or<·m o;,ntl'il, ·~ .n•:bili ~.•it:;a ,,sda;·.;cido da ~'.•l.Oi\. 1'~· (l apu:o 1:1 o V< JtO p:.m 
Htsi.Jtu :ç:to rio ,Jtll·y; tl tgum q <w ~·, .l t.:r':<J,, !to- D.' er:1cnc;la~; t :~o .rh··:Hrn:s 1[11 <: te ·m SI• lo aprc
tueta 1ln 11'1\'0. ern ger·al ig ll ~) l'a nt.·~ .~ :~...; g1·:n ·ús .~.:·ni.c d:ls. 
'(ll··,l(o,·s •lc di reir,c,, ni<· 1 I ..... to l'O:l-::. :•:'.!'t~:· C11tn Cu:no V. Ex. ·. i u. St•. I ' l'f'~i ·l•· ntc-, nãu ll l• 
l'[cllto-n lo.; uc:•;e"''U·i <l~ p ·u ·" que s(• de umn t.ra j•a~~~~i " " r:ti as do art . !·•; ha, P.lltt·ctanto. 
~uatou•;:l l•ua o .iu~ta ; tli;.m.m <.J U•o i! difl!cil- 110 ··o:Ter ,r,., t•t·c;,j•:dn. rmtit,. t;o)iiS<L <JUC tl c
li tntJ ... u CJII:J.~i iinpossivcl n dist inco;~t • 111:t re • nmDtl:t •> , stl\oiQ c a :~ tt~I ".'<Í.<.l , . ~d:~r., . : id ; t <1 :.1 
o qile ~<l <:hO.t!ll\. :\ qt l\':<t~o tk fncto " o qtw se 

1 
G:lllHI I'n, n · ·ntrc outras Yú-sn nllia 1101. tll:J.is 

chama ouu:L •J U€'5tii•l ''" dit·cit.ll; di l!aln f.aa l- :: lt;.t Ílill'•)rta'lcht c c nqn c·l\;\ que determina •~ 
nwnt.:l f)lié i '•<la !l:stJ·ilou iç:to tia jt!St ir;a Cl'i- r eu:. d•l pl·i::to ·le oi to dias P'H :l :J.<jliCIIes que 
uliur.l ojury t l! tll Ll'<lzi:l•J os n::tiorrs i ncun- :;:>ndQ cliam:•dos à. ~c~sií.o do jur y, por qu:tl• 
Yen!<:t:te~en\.~e vs !·'':·u~ qu'~ o t~.,m :~dopt:l\lo.

1 
r1ucr lll?tivo, Jeb.:ar·~ r~ ·léi~omp:n·eccr : _ 

mas o que na•.o :;e potlo negar e que " li•:Cl!S- E,;t.u .. arv!o, S:·. Pr~~~~-~ente, a m~tttmr;"o :lo 
~ario nas sot:ieua•.tes mod\'t'I::J.s qae o .P<l VO ju1·y nm t<JdOS cs p:\izes em qtte. alla tem stdo 
t .·uh '· o direito üe fet· j u !g(l.•lo llnlo p•1vo por i:t l;-o.lu~oi ua, mant ida. o gue, re::vta muit:ts 
que nc.> i~mpo!l qtte correm, quando tanv: se I n:ze.;, r:;u !Jar·tc alguma eoco!ltrei , com ex
lhe ~>xi;:re , éjUti~O que se lhe fa ç<ltn cunc,~s:;•i (·S, cep,::iQ •la. pen•~ de m•tlh, a pen;t de prisão 
C[Ll2 se lho dú direitos. úe morto (]nil elle n5.o pn.ra a r;udlcs q!le deb::1.m rle cnmpl'ir o r.le· 
i <·: 11ha motivo ..te revolt:u-se cor.lm os po- ver , r1un t!U consi.tero >agt•a<.io, ,iulg: tr os seus 
<kres pnhlieos em que pód~ ver· mui tas veze:; pares, d~ ser juiz de s :ms concitla•J ilos
~yran:~ia., I~o,m_ei o das desigttal<!;vle~ soeiae.;;,l 0 SR. :\f ALAQULAS GoNç.\LYEs- E' um pe-
~~s vez.s o\ltO~as . . . ~rigo exce~sivo . 

q SR . l\LILAQt:L~s Go:\'ÇALVE>-V, Ex. e>t<t 1 
0 S, , ~ , -·· C ,. t . 1 

socm.lista. 1 • • J' : Fv::>>O csTA-:>t a. pena a c. u,, , 
a multa. mto e l.!;1.stante par rt que todos os 

O S!t , An'oNso Co~T.t-E' uma quest;lu <Jn<3 eicl;to~ãos ;1ão fu,jam desse dever impet·ioso , 
n:bo posso ngorn Llhc•~tir porque <~ h ot o. está. au~meatemol-n. ruas ni!o procuremos intro
r~ lind::r e e.~ não (j_ll<:!l'O a~US3.1' lll.ai ;; da IJ~tltl· tlUZÍt' Otn llOS~a JegisJ::r.ção a pena. de prisão, 
volen~ta. do:. meus ~ollt>::;u:.. . como que!' 0 projecto em tlisposiçü.o dra.co· 

A,:stm? St·. Prefuent~. vou conclun· . _ 
1 
niana, alim ele qÚe a. beili~sima. instituição 

Em s:-ntllese n.to voto con:r,, o pro.)_ecto, ;J.o jurv, que entre nós j ú. é t iio malsinadil. e 
e. e!_ll~or:t comuata. ulg uma.s o.e suas u rspo- olcspres:J.à<L, porque tndos iní'e li7.mente fojem 
:itçueo . • • d·~ ser j:lt'itdos, não se t orne além de tudo 

O SR- Eou_\R.DO R.nros- F:\zemc;,;: j ustiça i odiada o odiosa. aos olhos Jo povo, que verá. 
l.enevolenci<\ ch~ V. Ex. na amea.cr. de prisão mais um motivo para. 

O S1: . M'Foxso CosTA- ... dar-lhe-hei meu; fuuir ao jnry. 
voto pnr;t oue tenlm bmbcrn lcg;'r a vvtar;;'to i i-:" Fl\Ul(':t onde o jury esti instituído, 1H1 
ol:os en1entiâs que teem siJo apre;e;1tauas. . mui tos ::nno~, ni.Lo ene<.mtr·ci a pcn(l <lo prisão 

O pr0jecto, em ~uas linhas geroes. ~i ó re- ! p:~rn os casos em qt~e o IH'<ljeeto n. ~3tv.bél~ce; 
crntbecida 1ncontestavel <t nccc:;sidade t!a. re· allt v Jurado que n'l.o comparece u. sesS<\0 e 
l'or·ma judi~iaria do tlistl'icto, constitue umn mult:>.ao t>m 200 franco~. e na reincidencia em 
l:ase, tlm tundamenio, nm alicerce 11ara quo :30(), o::m 5t.iO,e atú em-1 . 500 rra.ncos, mas o Ie
soiJre elle se possa. f;t~er obra CO!llJ>Iéta c gislador ft·~u~cez não se l:~mbrou de decretar<\ 
,Ugna. pen~:~ de p n suo. 

7·1 
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Na Inglaterra, St•. Presidente, a patria do O SR. AFFONSO CoSTA - Peço a palavra 
jury, penso qw.l a legislação não admitte a pela ordem. 
prisão em tal caso; e digo penso porque não 
conheço o regulamento inglez a r espeito. . O SR. PRESIDENTE-Tem a palavra o nobre 

Estou, porém, convencido, senhores, pelos Deputado. 
precedentes das leis· inglezas, principalmente 
em ma teria de jury, que na Inglaterra não O §r. Affonso Çosta (pelct ordem) 
existe semelhante pena pam os jurados re- -:Sr.: !'residente, o pedid~ do nobre Deputado 
lapsos, ou melhor- esta. nodoa, mesmo por- nao 101 approvado; por 1sso peço a v. Ex. 
que o cidadão inglez, altarp.eute compenet1·ado que se digne proceder á verificação da vota
dos seus deveres na sociedade, vê no jury ção. -
um direito e uma garantia, e em lo"ar de Não comprehcndo que, em hora tão adean
evitar o EOI'teio e o comparecimento, pel~ con- tadu, depois de um dia abafadissimo; como o 
trario, elle o procura, elle o deseja, clle 0 que_ att·avessamos, se venha pedir a proro· 
estima. gaçuo da hora! . 
. Sii.o estas, Sr. Presid ente, as objecções que Aind<l mais, Sr. Presidente, não se acham 

tmh:t a fazer ao art. 1 o do projecto que neste · presentes os honrados_ Deputados que se in
momento se riiscute e ao qual,com re;;tricção screveram para di sctltn· o assumpto; não se 
dou o meu voto. 'l acha presente o nobre Deputado pela Bahia 

Fil-o mal, lJem o sei (1uro a21oiwíos) · os Sr · Atni?hilophio, qu~ nos promettcu traze; 
doutos, os mestres fb.r<·~o meihor. ' esclareCimentos prect;;os sobre o assumpto 
. Guardo, entretanto, a cottvicção consola- que se debate. 
dom de que 1lef'eudi idéas rJue teom em seu 
aJJOio u opinião de homens sensato::; e emi
~lentes do meu paiz e do estrangeiro e é por 
Isto que mo sento, pedindo a V. Ex. e á Ca.
mara_desculpas pelo tempo precioso que lhes 
roubei. (NeTo itpoiados. li'Iuito vem; muito bem. 
O orador é muieo cump1·imentado pelos coltegas 
presentes.) 

. Vem á Mesa, é lida, apoiarla e posta con
JUnctamente em discusõão a seguinte 

EMENDA 

Ao projccto n. 8.2-1899 

O art. 1• deve ser lido assim:- O Poder 
Judiciario do Disteicto Federal 6 exercido por 

lO pr.stores. · · 
Juntas coi'l·cccionaes, de accordo com a lei 

om vigor. 
15 juizes de direito. 
Tribun~l elo Jury. 
Uma Côrte de Appellação. 
Sala das sessõos, 24 de outubro de l80:J.-

A(fonso Costa. · 

O §r. Edunrdo J.'\an.tos (pcl•t 
ordem)-Sr. Presidente, L!Stõ.o inscriptos dif~ 
fereutes oradores p<tra í'allarem sobre a re
forma e não é menor a minha anciet.htde 
assim como a da Camara, rlo que a do illustr~ 
Deputado que acaba de lembrar essa imcri
pção, para ouvir esses mesmos oradores. 

Entretant?, V. Ex. sabe que o proj ecto está 
sendo c!Jscutido artigo por artigo; o projccto 
tem talvez 40 e tantos artigos e antes de 
chegat• ao quadragesimo, haverá tres ou 
quatro se.ssões e _a hora? por mais prolongada 
qu.e fosse, seria msufficwnte para se veriticar 
hoJe o encer'l'a~euto da discussão, como pa
rece ser o recew do illustre Deputado que 
me antecedeu na tribuna, 
N~stas condições, cu pediria a V. Ex. que 

se dignasse pr·occdor a verificação da votação 
afim tle se ver si a Casa concede ou não a 
pc·oroga.ção por mais urna hora. 

Procedendo-se á verificaç,ão, reconhece-se 
que votaram a favor do requerimento ll 
Srs. D<;putad?s e contra 12, não sendo, por
tanto, concedida a prorogação. 

Fica a discussão adi:tda pela hora. 

O §li". Joüo de S:iqt.teira (pela Passa-se á hom destinada ao expediente. 
onlem)-Sr. Presidente, peço a V. Ex. que .,. < ~· • • 
se d~gne consultar a casa si concedo roro- . O §~ • IEll.~l:'!!e~Jo Touli"~n~o (sup· 
g-açao de mais uma hom ufim de C"llptl·,1u~t· plentc do 4" secretano) procede a leltur:;t do 

• · - ' v •·• S'•o··unte · ~ at>.cus~ao do projecto sobi·e a reorgauiza~~ão 1 • ' 'n' 
JUtliCIUt't:c do Dtstncto Fcüeral. . 

() Sa•. Presidenõ c- O~ ::>enltol'é:> 
'J u é ' 'fJprovam o req nel'ltuen to uo nolJte 
DeputCL•.to por Pernambuco queiram levu.n
til.r-so. (Pausa .) 

Foi approvado o requerimento. 

E.:\.l.'EDJENTE 

OJllcios ; 

_Do ~ t·. lJ .ipübdo 1\lves de C<<stm, commu" 
i1w:_mtlo que, por motivos imper·iosos, é 
o!Jl'lgado n ausentar-se desta Capital.-In
tmrada. 
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Do Sr. l • Secretario do Sen~do, de 24 rlo CHugres:;o Nacional. e,occu]"lando a. presirlcnci<l. 
cor1·ente, transmittindo um dos autogra;ohos o O:~putarlo fJUC f•k mais velho 8rn iua.•lo do 
da Resolução do Congresso Nacional. devida- entra os Dl'ese:1teô, &;.h·o si cntr•< estes se 
mente sanccionada, a.utorízando o Poder ~>ncontrarÕ prcsid<:n te ou '!ll'Üt;.ucr do3 vice
Executivo a. a.brir ao Minister!O da. Indus- pre,;identes que set•vit·am na ultim:J. se:::süo 
t"ria, Viação e Oloras Publicas os se!!:uintcs legi~!ntiva, a quem competh·á entã.~ a prc
creditos espec!aeo: de 13.162:901$0:?.7, p:.tra si<Jench na ordem respect iva, convi<.lará para. 
regula.riY,at· contas ela. Estrada de Ferro Gon- servirem interinn.mente de secretaries quatro 
trai do Bro.zil, de ~6,442,66, para pag•1mento a Deput:ulos que m:lis !Wl<_;os lhe parecer em. 
Quayle Davidson& Ccmp .e de J: 5.507-12-0 Art. 4.• Eutender-se-ha por diploma Iegi· 
para p~gamento a 'l'hc Western Mtrl lJrc•~i- timo o rlocumen to fJ Ue ti ver sitio cxpedi•!o 
lia >< Tetegraph Company, e an nullando as so- pela maiorh\ da. junt<L apnr:tdora . . 
bras das consígnaçiíes correspondentes á.s Art. 5:• Inst:Jlhvla. 1\ Mes:J., o presídm1te, 
cinco di>'isões daquella estra.d:J. no exercício reunidos os dip!omas,nomeaní. uma comrois,;ilo 
de 1889, na impor·bncia uc 7.553:7)9] :!; 102. - d cJ cinco mem bro,;, que or·g~nizaril., <'.rn breve 
Intciradt\ . · · pra7.o, á visl.<t <los dip\<>m::.s, a. lista •los 

Do mesmo senhor <le ignal dab transmit- -Dol'utn.~lo,; _ le:;itim;J.rocnte c\iplomad"~· qner 
tindo :ts cmonrbs ;i, 'prupo~içüo desta Ca.mara. pelo !JtStl'lCl•> Fuller,.l, flue~ JHl los 1:.-;~ad;,s. 
fJ uo fixs. n. d esp,,za do ~fi 11 istcriu ola.o H.ei;II'Ü<~ unulllCl'<~ 11d u as c_o:: te.-; taç"''~ rl' 'l' t.unha rn ~ 11l() 
Ex:teriores para o oxereicio tle I'.J[JIJ - :\ 'cOm- apr..::;cn t:l<<a.s . t\cJ c.••.srJ 1~u ~l'l' :liH'C'~" t-"lo 
tuh;são do ot·ça.mento. ' :_d;.::u tn d::;I:Jina :lSSI;.:natlo [•("[:L m:\ll.>rr:.L _.I.L 

. • . • . .JU!Ila, co·;~trlnt·:r.r·Sl•· h <\ :-;.I IJIIJIO;; C<)ll tl~S li.l<;no. 
IJo Mtn~st~t·to da hlzet,~l;~ Jo :! l do 1:or-~ l:i 1. u Appt·ovada :1. l i.,ta. pela C:wJ:t!·:t, nw

rcnt", ~a.lJs[ .. ~.en •:o a t•eqn rsJ<;ao Ü<:~ta. ~:una.ra. dian te vot.,.r;:"Lo do rc:<pt.-ctiYu pare•·er. n;L qu:d 
1~0 officto n •. ~!!'~·do 4 •,lo con·cnte.:-A quelll só tomarão parte <.•$ <lcpntuth; logítim:uuc,nlc 
j()~ :t rcqmst~ao . (A ComroJ.::SilO ue Orç;\-1 uiplumados, Sé!l'ãO tirados il ~orw de en tL'IJ 
mento.) os Doputaclos nclla. incluídos cinco commit,sGeo;, 

Do ba.charcl Antonio Ribeiro de Alhu- de cinco membro~ cada uma. · 
querque Maranhão, pedindo mais um a.ono' Art.. 8 .', § 1·•. Nas eleições duYi(lo_s ... s,. " 
de liceuça. com ordenado. para tratamento de requenmento d'~ _qualq_uer Deputado o SI assm; 
sua sancle.-A' Commissão ue Petições c Po- dellber"r a malOrltl <los pt c~cntes, fica1·a. 
deres. aJiada ac votação dos pa receres ua pnr·tc 

Do alferes relormado Antonio Pae5 Llc Sá 
l!arreto. solicitaouo uma. pensão de 20$ m~n
saes para p1gara. um guia. para acoropauhal-o, 
por ser cego.-A' commissão de Pensões c 
Contas. 

o S•·. Pt•esideu te-Antes de dar a 
ordem do dia. communieo ã. Cama.ra do3 D<3pu
ta.dos que, hoje, ternJÍIHI.f:l.IU os trcs dias de
t ermina•los pelo ltcgimento para receber as 
emendas ao or~~'\mento do Miuisterio do i.l
torior . 

El.la.s &erão e:;tud·,,das p~la Mesa., qne depois 
tla.riL o resultado dos seus estudos. 

Vae a imprimir a :;eguinte 

REDACÇÃ.O 

N. 55 A-1899 

Rerlacç<1ú {in11t da indic<':'<W 11po·csrm l•.td·r c ·.nll i! 
fim, de "'l'e{oJ·,na'>4 alg,,., mas ,.fi :-.fJ:Jsiçiles tJ,J 
Regiuumlo inlemo da C~m~m dos .Deputadas 

Art. ].o No p!'Íméiro a.nno de legis!a.turn. 
reunir-se-hão os Deputat!os eleitos n:>. sala. 
destinada. aos t r<\ba.lhos da. Camara., quiuze 
dio.s antes do destinaU.o para a a berlura do 

r (!Spectiva, a té q ua h:1j,~ n;~ Cas:~. meta;lc e 
mais um dos membros de que a camara se 
compõe. 

Sala das commiss0es, 24 de on tubt·o de 
1801>. - l.),u·/os V"a ; '"' lt!cll:l , Presitiente.
Carlos de :VOLYt~s, !v Secretar io.- Jrcr~día rl <! 
."Yi. :;• Secret:Jrio, servin1l0 •.le 2".- A.n !Jcl o 
.Velo. 4" Secret:trio. sel'Viudo tle 3·•.-Bug,;ni•> 
'l'oul'inlco, 4• S<Ocro lar i o . 

l-'01'(1.111 :~pr~en ta. las na so:ssão tle ~!4 <!e 
outubro, no projecto n. li! H, <16 IK9'J, 
li ·,an<lo a de:;p c:za. do Mhustnrio da Justiç:a e 
Negocios Interiores, as seguint Js 

ElllEl'\t:iA:; 

A o projeto >l. 171 B, de 1899 

Pal'a.g-rnpho ao art. 2" - A rever o regula· 
men to da Escola rle Minas par :L harmonizai-o 
e<•m as di;:posir;õe~ tlo ('o•\ign do Ellsino Su
pel·ior , >em ~\\lgmonto de •lespcza. 
S~l<l das sc~~iJes , Z2 de outu!.Jro ue 189\J.-

Uonrr:tloes R<ua;s .. -

N . V. Ao art. :2."-Supprima-se. 
S;tla. das sessões, U de outubro de 1809.

l'itula RajilOS . 
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o~ jl ti:t.P,< ola . íu~tiç.' l•.oca.l ,Jo Distticlo Fe· 
•leml, ,.,,.., ... l'ctoh"l'<•.m n su:, nornt•açã.o •lo 
l ;oVl' il\0 Fcdo •r:~ l. p:,.~,· ,J•:io da. OX;:C)JÇÜO Cl) ll 
t ídu IJI) i1 .1· t .. IP, 11. ;),!, du Or;;,lll\•: lltO li;l [{C· 
cc ila para I()'.)(). 

Sala. 1l ;t.~ S•!:<sG:.:s, 23 de ou tubn• d<: l·"',J~I. 
~~~ J•~·cú·r..: . 

Ao n . :~5 doarl. 10, apósas pa.lavras - 4·· 
cnt.l~il-a llo :-:·· ann o- dign-;;e: legisl:t;ãD. 

Sab. <la;; sessões, 2·! tle outubro de 1809. 
Calo!Jcra$ . 

Onde cqnvícr- Aos olncia.es nomeados para. 
a guard:t naciona l, que nüo tiverem pag-o 
os u i r·eitos de snns patent~s uns pra~os 
dn l jll(l tl'ata O. Jei n . 5Üfl, •lO ::1 J d~ OO· 
zcmor.• dn 18\lll 6 pel'm ittldo pagai-os dentro 
ole t;l) dias, a C<lll t :tr do 11iil. da prOl!lUlga•;iio 
fl(\ pro~ · ·utc lei. 

Sah dM ses~líes, 24 de outubro de 18UI). 
Jg,Hcio 'l'os'a . 

Ao a.r ~ . 2' , n. IV-Supprima se . 
N. V - Snpprima·sc. 
Sala dns sessões , ~4 de outu!1ro tlc 189!J.

J:a;·lJosa IAm. a . Fica. o Governo autorizado a r eforrnnr os 
regul"mentos do Iu~tituto Benjamin Con-
st:l.nt. lntiti tuto dos Surdos-Mwlos ~ Escola dd · 
Nacionn.l de B~ l lns-Al't.Js; r.~duzi t•;i. ne~t<l Art. a itJVO: 
ulti111a o ensino il. pat•tf: t•estt·icta m· ute te- «E' o Po,lel' Exccut ivoautm·izado, ua vi · 
chuka, só conscr vaurlo ns c:td8il·as ·: c nam- r!•mcia desta lei, a l'e!'orm<.r o re~ulamonto 
1 ez.a prulic:t. \ la t.rig:1d:t polici :ll do ü istl'icto F<!rlccal, ,,sta -

Ü:i pt•o!'·•ss .. r·c~ r1ne cst.iio 8ctn:~.l:nentt: em !,, ·lec•lndo qu .: o quaJ['Q dos o llici<les tio N · 
<!X··r ,.ido licoz·ão addid·•~. pere.~bnndo o~ ven· •pccti>o corpo t!e sau!le será. o mesmo cre:~do 
cimento; n •tli•J tc0.m direiLo at6 serc'm a :•t'(l • pelo <lecroto n. 1.263 A, <!e 10 de fevcreu·o 
n ,;it:ulos COIIIO lente~ em rJUIIICJnCI' in"t:: i,lv de 1893 , n que o chefe tet·à o posto de tctlen
de C li~ i no offldal, ou nas mesm:1 ~ t:adeirlls te-coronel ou coronel, coJJJ tltnto que nã.o ~e,ja 
11111 que estilu ;;~J'Vindo, ou em outras :nl•t· exce,!ida a dE:speza , nem a.ugmcnta.t.la. <\ verb:J. 
Iogas 1•aro. :ts q na..:s :>e reccnhe-; 1111 compe votada. paru o exercício vig,J nte. 
tcn tes · . . _ . Sala tias ses:ões, 24 de outubro de 1899. -

O mesmo sncce•1er~t aos que hoJe cstao n•,.• h·ineu Maclwdo . - Jos,J Jltwt inlp ,- Aug~o~s eo 
curso tln arcbnectul'n , . curso qn11 pas:ear;J. Vasconcellt>s.-.Sú F,·eir e. 
püra a Escola Po ly techlllca . 

Sala das ~es:;õe~. 24 de outubro de 1899.-
-~ H!f«sto Scr;c,·o . . Aecrescente-se ao art. 2 ° o segu inte: 

Ao paragrapho 
:\aeioual: 

«E' o Porler Execu tivo au torizado, na vi
qne trata da BilJ1iotbeca gi:ncio. desti\ lei, arever a \egi~lação em vigor 

para. o fim de equiparar em todas as vank\· 
gens os medicos legistas da Repartição d"" 
Policia do Districto Federal aos <lj udantes do 
director geral de Sauile Publica, e de rever 
as tabellas dos emolumeutos devidos á. secre
t.'lria da r ererida repartição, pelos actos que 
esta. pratica a req uerimcnto de pat·tes, po· 
dendo au gmentc1!-os, e p:J.rtilhando-so, por 
Q.Uotas, a metade tio respectivo pt·oducto 
entre os empregados e recolhendo-se a outra 
metade ao Thcsouro Federal. 

O Governo regulnrnentrtrá o 1'egístt•o de 
l iv!'os de que t:-ata o art. 13 d.- lei n. 406, 
1le 1 de ngo>to de l8U8, creamlo a taxa de 1$ 
por certificado de obra 1lepositaóa., caso o au
tor ou cessiona.rio o queira exigir e establlle
cendo a. publicidaJe mensal da lista do obras 
rngi.>traàas. A refcrencia do art . 26 da 
mesma lei , que em vez de ser feita ao ;lrt. 22 
n. l,allude ao art. 21, n. I, set·á. corrigida. 
em nova publicação. 

Sala <las sesEões, 24. de outubr o do ISY.I. 
l89U. !tine« "lfachado. S<1la das se:;sões, 2·1 de outubro de 

- .4.v.gusto Severo. 

Fiea o Min istro •la. Justin c Negocias lntc
teriores autoriMt!o a :·eH •· a rdorma olo 
tenente da l!rigad<t pol h:ial ,. r lin ~o Pmto de 
Almeiola, 110 sco t i<l o de ser elll t.:ouferidas a 
esse oftlnial ;•s v:~ntagens, quanto ao soldo, a 
q_ue se reJe!'e o decl'eto u. l. 263 A, 1l e 10 de 
fevereiro de 180:3. 

Sala das s·~ssões, 2 üe outubro de ISU9.
Jose A'lielino. 

Ao art . 2 n V - Accre3cente-i'e: 

« ... lol'nando-se ex tensivo ás Faculdades ou 
Escolaa L ivres, equipar<~d as ou que S<J equi· 
pararem, o que se acha. determiua.do em re
lação ás Faculdades Livres de Direito nos 
arts . 5··, 6", 7>. s• e 9• da lei n . .314, 1lc 30 d.e 
outubro de !895. 

Sala das ~essOes , 24 tle outubro de !899.
Mot<eira Alves , 
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Substitun.-se o n. 22-Facul•lndc Je Medi· Continua<,<fio da 2' di5cus~fiQ tlo projcci,;:, 
cina. <lo Rio di) Janeiro-na parte relativa ao n. R~. do J8'Jti, l'eor•ganizando" J>oJI• •r .JrJdi
material, pClla S<lgninte di~t.riiJUit;:"~o: ciat·io no Districto Federal, c llando oul.!':tS 

Impres~õics, papel, pcnnas, etc. 
Dcsrezo. com 15 laboratorios, 

lO clinicas, etc •.••••••.... 
JleSJleza com o lJcrlel encarrG

gado <lo serviço cxtraorlli
nario da portario. da !Ji blio-
theca ..•......•.. , ........• 

Limpeza de instrnmentos •... 
Dr·spezns com o aluguel r1os 

edífi ~ios .••... , ........... . 
J,Jem pa1·a. o as; cio c reparo 

dos o11írlcio8 .............. . 
lilem para o seguro contrn. 

fogo+ . . ~ .•.. ~ ~ ........... . 
Eventuaes, incluídas ns publi

cações na Imprcns~ Na.~jo
nal, aluguel, etc ..••.••... 

n: 000$000 prilviJencia~; 
Nova 11 iscu,sã.o do projccto n .10:~ G. de 

3G:OO!J:)0110 l':Gn, em virtude d<J art. 13.1 llo lt!'gimento 
interno e t·chtti v o á emenda n pp!'OI'ada n:~ 
3• üi~cu"sõ.•) uo pr0jecto n. 10:~, ueslo :Lnoo, 
autorizando o Poder Executivo a abl'ir ao 

60ii;)OOO Mini~terio da Justiça e N~gocios Interiores o 
1 :50U.$000 credito neceôsar!o para p~ganHlnto uol ente 

catbedmtíco da Faculdada de Medícinn do 
12:000$000 Rio de Janeiro Dr. Hilario Soares de Gouvi',a, 

do~ ordenarlos que llie são de•ri·los dnrant11 o 
3:000.~01)0 tempo em qu,; esteve privado <.lo exürcicio t.!a~ 

suas func<;õcs, por acto do Governo, poste
I :B00$000 riormento anuulla<lo ; 

3" 1.li~cus~iio <io pr0jecto n. 77 13, do 189(), 
redac~ão, para 3" discns;ão, do sub,; ti tu ti v o 

4:200$000 o!Terecirlo n:t 2" discussão no prr>j.•,;t,o 11. 77, 
------ deste anno. Cl'~ando ao Di>l.ricto l•'e•l•,rn.l m;tis 
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dons o !li cio . .: de t<ll•·l I i:i.es ri c uotas. com''· 
•l<.>nominnçiio •le !J ' e 10··; 

Continuaç~o rla discussJ.o unica do prnj~do 
n. 201. rJ,, JRO:I, com parecer sobre nmc:rHlns 
•JII'••r••eid(IS ern:! · dis·cuS,;ii.o do projecto n. 2115, 

Sala das sr.sotic~. 24 de outubro de 18Clú.
S·i. Frú!-~.-Att'tusto 1/e Voscmrrdlos.-friiiCU 
Machado, · 

Onde convier-Os segundos olllciaes,que em 
virtude da. ultima relorma t'eitn. na Secr·ehría 
de Est~ do, for•am descbssifica.llos, ficar ao 
a.ddidos, com todas as vantagens <le sua ante· 
rior categoria, revertendo ao respectivo qua
dro por ordem absoluta de antiguida•1e tle 
scPvi~o publico, it proporçilo IJne se derem 
vag11s naquella cla>se. 

Sala. das sessi>es, 24 d11 outubro d~ 1899.
Irillell. illac!wdo. 

•le lS(I~. que uuluriza. o Governn a mand:tr 
pflgar ao,; Dl's. Frunci>eo Antune~ Maci.el o 
Arthnr Antnnes Ma~iel :t <]nn.nti:J. do 
::Js5:500$, itnpoPta.nci:t do ge.llo vaccnm e ca
vallar fOL'necidos as fbrças legaes rluranto o 
:período revnlucionario de 1803 a 1890; 

Discussão unic:'l. r! o projecto n. 170 A, rle 
1809, com parecer ~obre emend:\ o!Tereci,la na 
~~" discussão do pro,iccto n. 170, deste, an no, 
•1ue fixn. os ve11cin1entos de alguns funceio
narios dr~, Directori:t Geral de Saudc Publica e 
erca alguns log·a.res ll1t mesm:t repartição; 

Discussio unica do projecto n. !30 A, rl~ 
O Sr·. I~resi<lont.e- N<ío havendo 1.899, com parecer sohr·e as omen•!as ofTe

narla m~is a trc•tar, designo pa1·:t ama111tã a reci•l<1S na 2" discussão 1.lo projccto n. 130, 
seguinte ordenulo rl.ia; l\este llnno, antaJ'izantlo o Poder Executi1•o a 

\'otaçf'UJ do projecto n. 27 B, de 189\1, com abrir ao Mínbterío d<~ Guerra o crellitO ex· 
parecer•es ~obre emendas offerecidns na 2' dis· traor,!inario da sonnna necessaria para pagar 
cussão do projccto n. 27, deste anno, qu r. no capitão de frag-ata Alfre<lo Augnsto de 
aubriza o Governo a reintegrar no serviç,0 Lima Barros, capitão-tenentél João Ma.ximi· 
t\ct\vo da. armada com a. patente de vic~·al- liano Algermon Syuney Schie!let', ma.jol' Ale
mirante, sem prejuízo do resl'ectivo quadro, xandre Carlos Barreto e l" tenente da. <lr
o yice-almirante reJ'ol'mado M'thur Jaceg·ua.y ma da Themistodes Nogueira Savio os venci
(<hscussãounic<1); mentos integraes quG üeixaramue r;;ceber no 

3a discussão do pr-ojecto n. 160 B, de 1899, per•iorlo comprehendido entre a. data de snas 
qne altera varias dísposiçõe8 da tari!'a das al· rlemissues de professor_es do Collegio Militar 
fn.ndegas e mesas de rendas, mandada ex- e a de suas remtegr,\çoes ; 
acutar por decreto n. 2.743, do 17 d ~ dezem- 2' discmsiio do projecto n. 210, de 1800, 
lJro de 1907 ; concedendo a Alexandre d' Atri e Raul de 

Contír.uaçi:i.o da 2' discmslio do projecto Sampaio Vianna privilegio por 60 annos, 
n. 18! A, de 1809, com · parecer sobre as pal'a a construcção, uso e go3o ele uma es
emeudns offerecidas para :c 2" discussão do trada de ferro de bitola de um metro, que 
pt•ojecto n. 181, desteanno, fixando a th.·8peza partindo de Sant:trém, no Parh,vi~ a Cuy:tlü, 
rio 1\Iínisterio da Gtll'J'l'J. par:J, o exercido 11~ l com um rama.l-par:t a. l'ronteim bolivi:,na. e 
1900; I da outl'ns provil!encra.s; ' 
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Di~CIJ ,,si< > u n: ca do prqle<Ot" 11. ;'oi/, deJ ! :!·' t.lí;;,·u.<~:ío <lo projccto n. ! Ui , da 1890, 
loV\J, au:orJw.: a,! u o P.,clcl ' Ex~t: uli nJ " '"n7c<.I<:1Hlo a Lourenço d~ Silva e Oiiveim, 
computar tudo o tern 1·0 tlc ~crviço p r·c- tarlo ou a cmprel.a. quo org:miznr, o direito <te 
pc!<J cngenhe:i i'O Augu;;1o Tei)«•ira CouniJN o'llnstr u it· em uma. das ilhas do Jittor~ll •l· ·~la. 
c111 d ivct·s:~s comln i;;tü~s uo.-; ~l i ni,L<:ri c .~ da citkul<J nm trapiche destinnuo n reoouer, du
Inclu;;I.!'i:l '' JO,lZ•· nda, p:lra" dr.;!to da li:;uç.iio rante i.rmt<t 11nnos , in flurnJD;),Veis, explosivos 
•lo~ n'nl"imc n lns •le inact.ivida<lo •lo m •)SffiO <J corrv~tvos , ncs termos da pt·opo~ta. que 
Ctl;.j•JilliCÍl'O, <ll'"~"11~:1d0 ~OI" eic'.:rtlO tie 12 de apre~l!lltOU; 
r;"·' :t·eiro d•1 IH:r,. no caT'g•) •'e in~p.::ctor tio 3·· c! i~cu~~uo do prnjecto o. 138 A, de 189:>, 
[·• < li~trict~ dos pori.o> mnr-itimns; •lccia.ran do livres rlu pagamcntr. de quaesquer 
Discn~s~o unica d 11 prnjcc!o n. 188, ele 1899. direitos na. Alfandega da Capital Federal 

autnr iza.n•lo o Potl rr Execut ivo a c.:mceder• ao ou da 1le Santos os volumes que coutcem um 
l" otfícial :vldi•ln <la Secreta ri: c tia lndn~trla, reg-ulade~r publico de~tinado fL torre tla ma.t J'ÍZ 
'.'ia c.:iio e OIJ I'as Pul>!ic:<s , Antonio '.lanr~eJ Xa- t!e t bcraha : 
vi;•r' Hil.tcnentlrt-, 11m :111no dn lkonça com :{•• discms:lo <lo pro.iecto n ·. JG;;, ele 189(), 
•mlenndo, pam lrato.r •l e sua ~antle ow1" lhe autorizn.ndo o Porler Executivo a disp<msar 
convict•; os rlil·eib~ de impurta.c;iio du 150 tonclndas rln 

!)i,cu;s~o uniea do p ro_iecto n. I!U, de mate r ial meta llrco da emprcz:t Pa.t·ahyb:~ 
l ll9~1, autoT'izan:l<) o Poalcr Executivo a con- \ l';üer Company·, clestínaflo :>O aba.steci
cc<lur n. ~lanoel Joaquim Ferl"eira . p~·rteiro menta de <~!lUa da ci.-l;ule da Par•• hyba. • 
adeli<!o rlt! oxlinct:t [u,;J••ctoria de Fiso::a li zrt(:ii.n :~- · •liscU!>>Õ.O do pr0j •cto n. 15i B, de• i fl!-~l, 
rle 1-:.:;tra.dn~ •l •! Fer:· .. , nm :tnr n tle lie '"tll;<t rlo Scma1lo, re;:ulando as promor;ões ao pnslu 
cnm onl·.~ n:,do, p:rra lr;1tamcnto de S'tltdc; elé alfet·cs <10 exor·cito: 

l>i ~cussão lllli.~a clfJ Jll'"jr.cto 11. l ~ JG,dt' IN:n, l " rli.,e;U$siio <lo pl'r>jncto n. 20:;, •'c !Sfl!l, 
n.u tewi~.a.nd1) o l'o let· ~;xccnti\·o a ~l:rir ao ntil•or•tmndn o l'oclr•J• Exer.ntivl'l 11. !'Ontar ao 
1\!inbtet"iO cl;l Gl!Crl"'l. o Cl'i\dito ~Xtt·aorcli - ll'l l!'lit" M:t iiOd .Jonq uim i\lacltc.do. pat':l todos 
nario de l :f.OiS.iGii p:t ra pa;:-;u• os venc i· os t•fl 'e;il.cos . O l<:mpo que lhrJ tenhn. llido tios
mental; ao rnajcw l>r.nor:ll ·iv do exere~ito , J>i'el· eo!l tacln c111 vi :•lt!lle •l•t CO · pnr'li t~ ipllç:'to n11. 
f<.~~sc1· da E~c-"h Militar do Brn~.il, .l <>i"tO ll~r- l'e\'nll.!' tlc ti de sototnbi'<>,COlll voto om sop:t-
mu·do do ,\zevl'do c,,[;niJra; 1'3dr.o; 

DiSCIIS,fio llllÍCõl. dn projec lo 11. 1G2, clc 1-~~ t:l, )·· cli<cussiio do projectnn. 1 8:~ A, CC 18!19, 
con~edcndo :~ viu,·:t cio ju ri~e(l iJ>trlto e ~X· n:andaiJdo cnnfurir nos ofllciaes alumnos d:l 
Sem\•lDI' Joa~uim Felicio dos S:l.!l tos a pen011o E:;cn!;t Mtli ta.r tio llt•nzil quo C()ncluiram o 
m~nsal .~e 5GO$ii00 ; cur~o ti~ en;rcnhar ia pelo nctu::tl regulnmentn 

Discu s!;::io nni.·a. ue p10jecto n. !:!~• . rlc 1~:1~ , os mc·smos tit.u los >'cien tifico~ t~'l.SSArlo3 aos 
nutorir.:tuelo o Po:ler Kxc,,:uth ·o a c"ncceler que o tizoram pelo rP~;u lamnnto dn 18i4. 
um n.nno <1o licm1ça com 6 respPctivo m•clc
na•lo ao prat.i.-:a:tie e'H'eP.tivo •la :t~encia rio 
Coneio ch\ e~t.wão central d;\ E ·Hra.da. do 
Ferre.l CPnlt·a l ~lo l.lrar.i l. Joiio das Chng.-s 
Rosa Junior , pat·~c trat ~tl' ele Slla sa.ude ; 

Di,cnssãú nnica. do pa.1•ecer n . 83, ,]e l-"!l6' 
in:le !i.!rindo o requer·i mento em qu~ D, Bel
ntira Amalia do Vali~ Briw, ntile e c11radora 
de Lni;~, José de Bri to, t elegraph ista de 2" 
d;;s~e da E~tr~1h üe Ferro Central do Hrazi l, 
pede u rn anuo de licença com vencimentos em 
seu favor , para p odol' tra.tru· 1le sua. sn.ude; 

2" d i:.:cussão do pro;ecto n. i S:!, de 1890, au-

Vem a mesa n. scgniute 

I>ECLARAÇ:Í.O 

Dc;claramos ter votano a fn.vór das emendns 
apn•seu tada~ peh Sr. José Mariano :i. intli· 
cação r eformando o Regimento rnteroo. 

Sala da.s sessc1cs . .?4 de outubro de 1899.
Lui; Flo.cgu~r. -1'/reotonio de ll!agalhaes.
Galelío Gan alhal .-Martins Junior.-Frcm
c:isco G/ycel'io. - Luccrs de n_,,.,·os.-Cesa1·io de 
Freita<. 

tor iza.nuo o Governo a applicar â obras no Levanta-se a sessão tLs 4 horas e 5 minutos 
satrw do eX"PBdiente dn. Alfa.ndcga da Capital d;~ tar de . 
Federal a qna.nt!a oe 30:000$, a que se re· 
rere a sub-consignação - Cons3rva•,,ão dos 
at·ma l\ens- da. mesma. alfa.nnega. do n . 32. do 
a.Pt . :,3 da lei n. 51:0, de :n de dezembro de 
1898; 

2" dis:cu;;;;ão· elo pro.!eclo n. !92, de 1820, 
autori zando o r ·oclnr Execu t ivo a rcverler 
para. o ser viço activo da armada o capitão· 
tenent e r crormacleo .1""" A tl gH;;to ncl phim 
Per e ira; 

129" SESSIO EM 25 DE OUTUDRO DE 1899 

p ,·csiden cia (lo~ Sn . 11,!.-= de MeU o (P residente) 
e Carlos ele Nocacs (1.• &crctan"o) 

Ao meio-dia proc, de-se á chamada, à qual 
.t·~.sponrlem os Srs. Vaz ue Mello, Julio de 
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Mello, Carlos de Novaes, Heredia de Sá, An
gelo Neto, Eugenio Tourinho, Augusto Mon
tenegro, Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, 
Viveiros, Cunha. Martins, Anizio de Abreu, 
Marcos de Araujo, Pedro Borges, Francisco 
Sá, Helvecio Monte, Frederico Borges, Ta
vares de Lyra, Fmncisco Gurgel, Trindade, 
Teixeira de Sá, Herculano Bandeira, Mala
quias Gonçalves, Barbosa Lima, Martins 
Junior, Cornelio da Fonseca, João de Siqueira. 

E sem cu usa os Srs. Albuquerque Ser~jo, 
Eloy de Souza, Juvencio de Aguiar, Gemi
niano Brazil, Felísbello F)'eire, Leovigildo 
Ji'ilgueiras, Marco li no Moura, Augusto de 
Vasconcellos, Raul Barroso, Agostinho Yidal, 
Almeida· Gomes, Antero Botelho, A1·thur 
Torres, Costa Junior, Caracciolo e Possidonio 
da Cunha;-

E' lida e posta em discussão a acta. 

Arroxellas Galvão, Seabra, Milton, Francisco o Sr. §erzedello Corrêa
Sodré, Manoel Caetano, Paula Guimarães, Pediu a pnJavra parafazer uma declaração á. 
Amphilophio, Joito Dantas Filho, Adalbflrto camara, declaração que reputa da. maior im
Guimarães, Xavier da Silveira, Oscar Godoy, portancia, da maior relevancia, porque ve·m 
Timotheo dtt Costa, Siiva Castro, Deoclcciano de nma vez para sempre destruir as explo
de Souza, Mayrink, João Luiz, Carvalho rações que se teem continuado a fazer em 
Mourão, José Bonifacio, Henriglie Vaz, Fran- relaç,ão a va~ias disposições da lei do orça
_cisco Veiga, Leonel Filho, Augusto Clemen- mento referentes ao serviço ttduaneiro, e que 
tino, Theotonio de Magalhães, EJuardo P i- foram votadas pela Camara na 2" votação, 
mente!, Olego.rio Maciel, Rodolpho P<lixã.o, voto que ainda foi confirmado plenamente mt 
Pactua Rezende, Galeão Carvalhal, Luiz Fln.- terceira. ·· 
cquor, Bueno de Andrada, Elias Fausto, o voto da Cnmara,em relação ao Orçamento 
Cesario d~ Freitas, Edmundo . da Fonse,ca, da, Receita, foi constantemente uniforme, 
Hermenegtl?o d~ Morae~, _xavJer .do Valle, dario de accorno com o parecer que a 
Al.oncar G_mmaraes, LeonciO .correa, La_uro I honrada Commissão de Orçamento elaborou. 
Muller, Paula Ramos, FcanCJsco Tolentmo, o orador não tem o habito ele ler as ques
~edro Ferr~1ra, D1ogo Fortuna, Campos ~ar- {ões de ordem levantadas nesta Casa, de pro
t.1er, Ve~paswno de Albuquerque c Casmano curar mesmo corrigir o que, no correr das 
do Nasctmento. votações e nas questões de ordem, aqui diz é 

Abro-se a sessão sahe publicado no Diario do Congresso. Hoje, 
· porém, de manh[í., leu uma representação do 

Deixam de comparecer com ca.usa partici- honrado presidente da Associação Commer
pada os Srs. Urbano Santos, Silva Mariz, cial, em nome do commercio importador 
Silvorio Nery, Carlos Marcel!ino, Pedro desta Capital, ao Senado, representação que 
Chermont, Theotonio do Brito, Matta Ba- espera, em honra itquelle ranio importante 
cellar, Rodrigues Fern:-tndos, Gnodclha Mou- do Poder Legislativo, não h:-t rle ser acceita, 
rão , Etluardo de Benedo, Elír.s Marlins, Tor·· porque é profundamente desattenciosa a esta 
res Port.ugal. Jos .i A velino, Marinho, de An- camara. 
drade, Jos:i Peregrino, Appolonio Zenaydes, · d t' d' 
.loo.é Mariano, Coelho Cintra, Pe;lro Pernam· O SR. BARBOSA LrMA-Apoin o. Es a rc l· 
bnco, Rocha Cavalcante, Euclides Malta, gida em linguagem ínsolita. 
Araujo Góes, Olympio Campos, Rodrigues O SR. SERZEDELVl CORRÊA-Esta represen
Doria, Jayme Villas Boas, Aristides_ ele Quei- taçã.o é acompanhada de uma transcripção 
roz, Vergue de Abreu, Paranhos Montene- de disparates que o Diario do Cong,·esso poz 
gro, Dionysio cerqueira, Torquato Mo- na sua bocca, por occasião de propor uma 
r eira, Pereira dos sa.ntos, Erico _ Coelho, Er- emenda de redacção á emenda do Sr. Depu
nesta Brazilio, Julio Santos, Urbano Marcon- tado Coelho Cintra. 
eles, Campolina, Calogeras. Monteiro de Bar- No Di,wio do _ Cong1·esso se lê phrases que 
ros, Gon<;alves Ramos, Ildefons::> Alvim, Al- um espírito de boa fé, um espírito sincero, 
fredo Pinto, Octaviano de Brito, Ferreira Pi- veria logo que não podiam ser suas, 
res , Antonio zacarias, Rodolpho AL>reu,TGlles porque das proprias palavras . do Dia1·io 
de Menezes, Nogueira Junior, Manoel Ful- do Congresso resalta o absuJ•do. Chama a 
gencio, Lindolpho Caetano, Lamartine, Al· attenção da Camara para o que vae lêr : 
vares Rubião, Domingues de Castro, Dino « O SR. SER?:EDELLO CoRRf~A (pela ordem.) 
Bueno, Oliveira Braga, Gustavo Godoy,Adol- -Sr. Presidente, a redacção da receita está 
pho Gordo, Alfredo Ellis, Paulino Carlos, Cin- bem feit ·•; ha, porém, um ponto que precis;t 
cinato Brag-a, Arthur Dlederichsen, Rodol· de rectiticação, que só um membro da Com
pho Miranda, Alves de Cnstro, Leopoldo missiio poderá fazer, attento ao que se pas
Jardirn , Mel.lo Rego, Plínio Casado, Appari- sou na Commissão e ao intuito da emenda, 
cio Mariense, Frnucisco Alencastro, Aure- t 11l como foi apresentada. 
liano Barbosa, Pinto da Rocha, Py CreNpo e Refiro-me á rlisposição consignada na Re
A:r.evedo Sodre , . cl'ita pela. emenda do Sr. ConlhoCintra mam-
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dando elevar ao dobro as multas cobradas na 
alfandega. . 

A Commissão nunca interpretou essa dis
posição, como tendo applicação a toda e qual
quer multa das alfandegas, pois que, si assim 
tosse, haveria multas que seriam elevadas ao 
quadruplo . ~ 

Agora a Camara escute o resto : 
« E tanto é verdade que, combinando se 

varias disposições do orçamento, se vê o 
absurdo de muitas disposições. 

E' necessa,rio, portanto, concilia,r interpre
tações diversas, ele modo a evitar vexames e 
má interpretação da, lei e tamlJem impossi
bilidade ela applicação. » 

Ora, isto não tem absolutamente ligaçã.o 
com o que proferiu o orador, e neste mo
mento appella para a Camrtra. O que disse 
foi que, si não s 1 fizesse a modificnçfto na. re
dacção da emenda do Sr. Coelho Cintra, e~sa 
emenda, como estava redigida, pOllia se pre
st<lr a interpretações absurdas, e muito espe
cialmente em confronto com umo. outra ais
posição do orçamento. 

O orador não podia ter dito o que se lê no 
Diario do Congresso, tanto mais q uantoa Com
missão do Orçameto tinha sido prestigiada 
por esta Camara em todas as votações ; com 
effeito, não podia dizer que o Orçamento 
da Receita contém disposições absurdas, ve
xatorias e inconciliaveis, como o presidente 
da Associação Commercialfez dizer na repl'es
cntação que em nome do Commercio dirigiu 
ao outro ramo do Poder Legislativo. 

Pois bem ; pat•a actdnr com esta explo
ração, declara perante a Camara, perante o 
paiz, ao Senado de sua patria, que a lei da 
receita que sahiu desta Cas:1, mais <lo que 
ncu h nma ontra, s<tlliu competentemente es
coiln<trla de erros, de lo,cnnas e de falt ,,s; 
que a lei dn. receita que sahiu desta Casa, 
contém di sposições seguras p~.r:t tornat' ef
fecti v a <t arrGcadação das rendas publicas, 
para, tanto quanto possível, evitar um sem 
numero dB abusos que se dão diariamente. 

Ainda mni~. Está prompto a dar todas as 
explicações possíveis, assumindo inteira re
sponsabilidade de todas as disposições que fi
gut·am na.q.uelte orçamento, disposições que 
si\ o sérias, que são verdadeiras, que são 
exactas. que são convenientes, e a garantir 
que a lei que sahiu desta Casa, repete, não 
contém um só absurdo, uma só lacuna, uma 
só falte\. 

Era isto o que tinha a ditler. (lliu ito bem ; 
muito bem.) 

O Sr. Augusto Cleilll.e:::utlino
St•. Presidente, vejo-me üe novo bem a Cüll-

1 m gosto rorçadrJ a vir o~.c upar· ostft trilmu:c, 
p:n•;1. dn.r· resposta. ,,o 11i se tt l'~O do uohrc nc,pu-

tado por esta Capital, cujo nome peço licença 
para declinar, o Sr. Heredia de Sá, sobre o 
incidente por S. Ex. levantado, reclamando 
da Commis5ão de Marinha e Guerra que esta 
emittisse o seu p<crecer sobre o projecto 
n. 184, elo Senado, que organiza o quadro dos 
official3s combatentes da armada. 

Dons pontos capitaes do seu discurso me
recem da minha parte maxima attenção e, 
si, na sessão de hontem me.smo, não tomei a 
palavra para responder-lhe immediatamente, 
é porque deixei propositalmente que o dis
curso de S. Ex. í'osse publicado e que fica s
sem consignadas nos Annaes todas as pala
vras proferidas pOl' S. Ex., no, tribuna desta 
Camar:.t. 

Um dos topicós elo discurso do nobre Depu
tado, sobre esse nssumpto, diz o seguinte : 
«A minha reclamação é de todo. o ponto pro
cedente, tanto que S. Ex. me disse pa?·ti
culM·meme, e appello para sua honra, que tão 
cedo não trazia o parecer r.:.lativo á reforma 
dos olliciaes combatentes d!t armada, » 

A consequencia a tirar deste topico elo dis
curso do nobre Deputado e que, de hoje em 
diante, e, para isto chamo a attenção de 
todos os meus collegas, nenhum Deputado 
poLlerá mais conversar, particularmente, na 
intimidade, com o illustre representante do 
Districto Federal, porque S- Ex., conforme 
se vê do seu discurso, trarit, immediata
mente, para a tribuna da Camara, toda essa 
conversa intima, que porventura se tenha 
com S. Ex . 

E depois diversos motivos me levaram 
particul:trmente a declarar as. Ex. que eu 
demoraria propositalmente o parecer sobre 
as emendas ao projecto que S. Ex. se re
fere : em primeii'o logar, porque o projeclo é 
longo, minucioso, depende <le um estudo de
talhado do assumpto, o que ~e não porJeria 
fazer em poucos tlias, muito principatm.:nte 
quan~ o duas ememlas impot·bw ti~simas sobre 
n assum pto nelle contido foram por dons il
lu"tres Deputados apresentad;ts e sujeitas á 
deliberaçã.o da Camara, e S·Jbre ellas tinha 
que emittir parecct· a Commissão de Mm·inha 
c Guena ; em segundo logar, trata-se de um 
projecto, que vem trazer um augmento de 
despez<t de perto de l.OOU:OOO$, tomn.orlo·se 
em consideraçito as emendas . 

Ora, no momento actual, trazer para a 
Ct1mara dos Deputados um projecto que, em 
seu bojo, traz a despeza de l. 000: 000}, ó 
realmente desconhecer completl1mente a si
tuação actual do paiz, é desconhecer que a 
Camaro. dos Deputados, a contragosto, é todos 
os dias obrigaci[t a eHtar votanrlo impodos 
pBsú.di ssimos, g·ravosos, para des:se modo con
trabú.lançar a receita com a despeza. 

Nestas con<lições, não llesejando soe un1 
amigo urso da marinha; rc:conhocendo r1ue1 
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no momento actual, quando se trata de cor- Com missão de · Marinha e Guerra, e, neste. 
tar todas as despezas possíveis, mesmo as sentido, me dirigi ao illustre Presidente da 
que são imprescindíveis, necessarias, trazer Camara de então, o actual honrado Senador 
á discussão e votação da Camara um pro- _pela Bahia, o Sr. Arthur Rios, e com elle. 
jacto desta natureza, quando o Governo ha conferenciei a respeito. 
pouco vetou uma proposição sobre o Estado Appello pàra a honorabilidade desse illns
Maior do Exercito, por nelle haver um au- tre,Senador, que certamente me fará justiça, 
gmento de despeza, é .concorrer para sua re- não deixando duvida no que venho de. 
jeição, quando no proximo anno, este pro- dizer. 
jeéto, mod1ti •~ado com as diversas emendas da No anno passado, não me achava ainda 
Commissão, poderá ser pela Camara appro- nesta Capital, quando de novo a Camara ·· 
vado, o que não süccederá agora, evicle11te- entendeu eleger-me _membro da Commissão 
mente. de Marinha e Guerra e nest3 anno, apezar 

E depois, si o nobre Deputado chama a at- de esforços meus, em sentido contrario, a 
tenção da Commis::;ão de Marinha e Guerra, Camara entendeu de novo reeleger-me." 
pedindo o seu parecer sobre as emendas ao Nestas condições, não sei ao que veiu a 
projecto o, 184, que reorganiza o quadro dos insinuação do nobre Deputado pela Capital 
officiaes da armada, é porque-diz S. Ex.- Federal, que, absolutamente,não me a-ttinge~ 
diversos officiaes de marinha cahirão na que não é mesmo digna de S. Ex., declarar 
cómpulsoria... · que pedi a indicação do meu nome psra 

O SR. HEREDIA DE SÃ-E' exacto, e eu a Commissão de Marinha e Guerra, quando, 
posso.citar um official que se acha nessas con- é CEirto, que nunca p3di consa alguma e que 
dições: é o Sr. Silvio Pellico. nunca curvarei e minha cabeça para pedir 

O SR. AUGUST_o CLEMENTINO- Pergunto a o que quer . que seja. (Apoiados; muito 
bem.) 

S. Ex . : por que razão não apresenta uma Entendo que esta questfío se acha termi
emenda e, nisso vai maior economia ao nada, ao menos quanto a mim; _entretanto, 
Thesouro, do que a approvação do projecto si o nobre Deputado ainda . vier á tribuna, 
n. 184, do Senado, propondo a suspensão da 0 fará unicamente para formular mais 
compulsoria no auno que vem 1 uma circular aos seus eleitores, o que é 

O SR. HEREDIA DE SÃ-Desde já hypotheco muito natural, neste momento, quando as 
o meu voto nesse sentido. eleições de .dezembro estão proximas e S. Ex. 

o SR. AuGUSTO CLEMENTIN0-0 nobre Depu- naturalmente deseja a sua reeleição. (Muito 
tado poderá aproveitar o ensejo, na dis- bem i muito bem.) 
cussão do projecto que fixa as despezas do Mi- · 
nisterio da Marinha, para apresentar emenda O Sr · Heredia de Sã- Sr · Pre-
neste sentido. · sidente, sou forçado a vir á tribuna para, 

Jâ. se _vê, por conseguinte, que 0 nobre depois do discurso proferido pelo illustre re
Deputado não tinha absolutamente razão, presentante de Minas Geraes, rebater os trés 
qunndo veiu reclamar 0 parecer da com- pontog a que S. Ex. circumscreveu-se. 
missão de Marinha e Guerra sobre um as- Disse S. Ex. que procurei trazer para · o 
sumpto que realmente é importantíssimo, que domínio publico um facto que se dera parti
merece 0 estudo detalhado e minucioso da cularmente, quando me dirigi a · S. Ex. para 
Camara dos Deputados, e que não póde e nem pedir que apressasse o parecer relativo á 
deve ser rejeitado. . organização do quadro da marinha brazi-

0 outro to pico do discurso de S. Ex., que leira · · 
me trouxe á tri buna,obriga-me a dar respo::,ta Sr. Presidente, si ha um defeito que eu . 
cabal as. Ex., e esse é 0 referente ao facto tenha, é este: o de ser excessivamente franco. 
de s. Ex. dizer que eu, na.,.!.lualidade de Com efft~ito, tendo pedido ao nobre Deputado 
membro desta camara, pedi a qqem quer que por Minas, antes de vir á tribuna, que S. Ex. 
seja a minha eleição para a commissão de apressasse o estudo relativo á mataria, fazendo 
Marinha e Guerra.. . então as considerações que-julguei mais acer-

tadas, e tendo S. Ex. dado a resposta, que 
O Sa. HEREDIA DE SÁ-V. Ex. não me com efl'eito deu, pareceu-me, ao menos para 

comprehendeu bem· justificar-me de que não era impertinente e 
O SR. AuGusTo CLEMENTII'-io...:...Sr. Presiden· de que não tinha ma vontade para coinS .Ex., 

te, posso garantir :í Cam11ra que, no pri· necessario lançar mão dessa conversa, sem, 
1ueiro anno desta legislatura, tendo sido o entretanto, querer fazer a menor · insinuação 
meu nome indicado para fazer parte- ou da a S. Ex. 
Commissão de Petição e Poderes, ou da ,Sei perfeitamente que o projecto exige 
Coinmissão de Marinha e Guerra, preferi, o acurado estudo, quer ela Commissão, quer da 
que estava no meu direito, fazer parte da camara; sei que, pat•a que elle possa passar 

Camara V. VI 75 
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na Ca.mnra sem grande debate e sem emendas, 
é preciso muita. reflexão da parte da. Commis
são ; portanto, pela. demora do parecer, eu não 
podia aponta.r o nobre Deputado como inimigo 
da marinha. 

Quanto á sua elei<,;ão para a. Commissilo de 
Marinha e Guerra, S. Ex. confirmou o quP
disse no meu discurso, o que prova. que nã.o 
vim dizer in verdades. 

Com eJJeito, o fa.cto passou-se como ainda 
hontem expuz. E. si a clle r eferi-me, foi 
para mostrar como S. Ex. tem gosto especial 
por esses estudos e q11e, por conseguinte, a 
demora na apresentação do parecer não podia 
ser a ttribuida à falta de conhecimentos. 

Sr. Presidente, a resposta ao ultimo topico 
analysa.do por S. Ex. vae no mesmo tom pro
nunciado pelo nobre Deputa.d.o, a quem me 
acho lige.do por laços de sympathia, aliás 
muito Jegitim:~.. 

O que fiz nlto foi uma circular ao eleito· 
rado. 

O nobre Deputado não conhece, de certo, a 
vida política do humilde orador que neste 
momento está occupa.ndo a tribuna. 

Quem agora. dirige-se á Commissão, é um 
Deputado que se tem feito por seus esforços 
proprios, que nunca foi candidat o de partido 
algum ; que nunca teve protecção de chefes 
políticos, que nunca teve em seu favor o offi
cialismo, que, finalmente, entrou para esta. 
Camara de cabeça levantada. e tem sabido de
fender os interesses das classes que repre
senta, e por isso. é que, quando trnta de as
sumptos de certa natureza., embora. contra· 
riando os potentados, esse Deputado tem a 
hombridade sutnciente para. expender livre
mente o seu pensamento, pouco se importando 
com as co?sequencias que de seus actos pos
sam proVIr. 

E' isso que o orador tem n ecessidade de 
declarar , para que o eleitorado possaju lga.l-o 
e não confundil-o com aquelles que muitas 
vezes não teem a independencia precisa para 
dizerem francamente o que pensam. 

Em seguida é approva.da. a acta da sessão 
antecedente. 

ORDEM DO DIA. 

E' a.nnuncíada. a 3a discussão do projecto 
n • . 160 B, de 1899, que altera vâ.rias dispo
sições da. tarifa das alfandegas e mesas de 
r endas, mandada executar pelo t.!ecreto 
n. 2. 743, de I i de dezembro de 1897 . 

Vêm á. Mesa, são lidas, apoiada.s e en
viadas a Commissão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 160, de 1899 

Art. !•, § 2•, n. H- Mantenham-se no 
art. 2' , § 34 e na. tabella A, n. 4, 2" parte, 
as palavras: -exclusivamente para. criação. 

Sala dns sessões, 25 de outubro de 1899.
Rodolpho Paixao. 

Disposições preliminares : 
Mantenha-se o que está estabelecido na ta

rifa a.ctua.l (decreto n. 2743, de 17 de de· 
zembro d e 1897) em relação ao sul(ureto d~ 
carbono (formicidas) e que consta do§ 30 do 
art. 2• das dis posições preLiminares. 

Sa.ln das sessões, 25 de outubro de 1899. 
Paula Ramos.-B:r.rros Franco Junior. - Deo
cleciarUJ de &u.:a. - CarMiho Mourão. - Jol!o 
Lu.i::.-Galeão Carvalhal.- Leonel Fillw.
Siltxt Castro.-Paáu.a Re::cndc.-Jo«o Dantas 
Filho. -João de Siqueíra.-Henrique V41:. 
Eduardo Pimentel.- Francisco Tolenlino.
Be,·nardes Dias.-Jacob da Paixão. 

Ao n. 585: -Onde se diz- madeira em 
tóros e de pinho 15.500 e 22.000- diga-se: 
20.000 e 28.000. 

Onde se diz -madeira em t a.boado e de 
pinho 14. 200 e 26.000- diga-se 20.000 e 
28 .000. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1899.
Monteiro de Barros.-Lconcio Corr êa.-La. 
menha Lins.-Bra~ilio da L u::.- Alw~ cl~ 
B1'ito. -Deocleciano de Sou.::a .- Silva Cast-ro. 
-Leonel Loreti.-Pereir,, dos .Santos. 

No n. 5 da classe r a-em vez de - farinha. 
de trigo= x035 e x050,-diga-se: farinha. de 
trigo=X040 e xooo. 

No n. 9 da classe 1>-om vez de- trigo 
em grã.o =XOlO e X OI5, diga-se: trigo em 
grão = X 005 e xoro . 

Sala das sessões, 25 de out ubro de 1899.
Raul Barros. - G-onçalves Ramos,- Alc:indo 
Guanabal·a . - João Lopes. - Belísario de 
Souza,- Campos Ca1'tier.- Ba1·llosa Lim't .
"EnrJas MM·tins.- Amorim Figueira.-Fran
cisco Glicerio .-Casemi1·o da Rocha.-Ta'fJa
res de Lyra.- Lucas de Barros. - Augusto 
de Vasconcellos.- Sá F,-eire.- Albuquerque 
Serejo.- Arthu-r Peixoto.- Heredia de Sá. 
-Eloy de Sou:;a,-Leo'tl.el L oreti .-Neiva .
C astro RelleUo.- Leoncio Corr€a. - Coelho 
Cintra. - Jose Mariano.-Frederico Borges.
llde{onso Lima . 

A•) art. (Tela. metallica. ou pa.nnos de 
arame): 
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Accrescen te-se: sendo em peças cylindricas o projecto não contenha. novidade alguma. 
proprias para. ma.obinas, 400 réis. o nem moditique r a.•licalmento o systeroa. 

Como, porérn, tem elle lcvanta..lo discus~ões 
prl l!L imprensa e até da tribuna. da 0utra 

Accrescente-se : sendo em peças cylin- Casa do rnmo legi~lo.tivo, por um dos seus 
dricas propri~> para. as machinas de papel, mais emíneo.tes membros, entende a Coro-
1$1 00. missão que será de toda a conven iene ia o sem 

Ao art. (Pastas em massas de qualquer adiamento. 

Ao art. tBaetas e baet lles) : 

qualidade para fabricação de papel) diga-se: Ha, entretanto, Sr. Presidente, dispo~ições 
- 5 reis. contidas no projecto que precisam e <levem 

S 1 d ""'" 25 d t b d 189 sem demora ser levadas :\ e!feito, não só uo 
Fr:n:iscS: ~~"""8' e ou u ro e O.- sentido de melhor ·ao:~.utelar as rendns arlua-

Ao art. (Dynamite)-Accrescente-se: mas
sas ou explosivos de segurança., 1.$000. 

Sa.la. das sessões, 25 de outubro de 189'.1.
Francisço Sá. 

Ao substitutivo da. eommissão: 
Art. 1.066, da actual tarifa, onde se diz: 

Pastas para. phosphoros, 80 rêis ó kílo, diga.
se 120 réis o kilo. 

Sala das sessões, 25 de outu bro de !899.
Martins Junior.- Lecncio Corrê t. -Lamwha 
Lirls. -B1·aziHo da Lu;. -Francisco Tolentino, 
-Affonso Custa. 

Ao projecto da. Commissão, onde se lê: 
(268) sulfureto de carbono (formicida.) 300 

- réis, diga-se : sulfureto de car bono (sulfuretn) 
50 réis. 

Sala das sesslles, 25 de outubro de 1899.
Belistrio de Sou:ct . 

Onde convier:-Caixas e bocetas de pinho 
ou de qu alquer outra. madeira ordinariu, pro
prias ex.:lusivamente para phospboros, a.L·ma.
das .ou desarmadas, k ilo 320 réis. 

8<\la. das sessões, 25 ele outubro de 1899.
Belisario de Souza . 

neiras como, e este e o ponto capital, de dar 
ao Governo meios de defender os protluctos da 
industria brazileira, p rinci palmente do seu 
principal genero de exp:>rt ação- o café-que 
é ainda. apezar do sen baixo preço, o prin
cipio vital que movimenta este paiz em tod.os 
os ramos de sua. acti vidade. 

Cn.nsa-me, Sr. Presidente, tristeza ver a 
indifferenç:1. que se liga ao assumpto, acredi
tando muitos que o elr·)ito de llma. tarifa dupla 
soj:~. nullo e até inconveniente pelo receio de 
provocaçiio de represalias. 

O orador nada receia nl'~se sentido e tem 
:1 certeza. de que o rcsnltado será. proficuo ; 
si nste niio se apresentar de prompto , serã 
uma realidade no decurso de um ou dous 
annos, pois e evidente q ne os p roprios inte
reEsados na. exportação para o Brazil ser ão 
os primeiros a advogar a causa junto a. seus 
governos. 

E' preciso que não nos esqueç:.~.mos dos 
exemplos q ne a histeria nos aponta. de 
qa} - questões da maiot· gra vidade na
ciona.l tiveram $eU impulso inicial no cír
culo propriament<J do commercio. 

O Ol';\.<\or que occupa. neste momento a. tri
buoa. nã.o ê umjacobino,mas um conservador, 
nessa escola educado, não conllecenno mesmo 
outra; está directamente ligado á classe dos 
lavr ado:·es e per tence á. clasSe commercial; 
fa.l!a , !'Ois, com conhecimento de ca;~sa e como 
brasileiro que deseja o progt•esso e engran-

0 Sr. E lias Faust:o- Sr. Pre.>i· decimento de sua patria, pouco lle impot>· 
dente, não ven ho discutir o projecto n. 160, tanrlo salJer que isto poss;t trazer pt•ejuizos a 
cuja terceira discussão V. Ex. acaba de an- este ou áq uel!e paiz . 
nunciar . Relator da Com missã.o Permanente E' amigo dos estrangeiros, recebe-os de 
de Tarifas , a.pezar de ser o seu mais obscuro braços aber·tos, principalmente q uando vêm 
membro e o menos competente pa.ra. enfren- aqui cooperar comoe:.co para. a. obr1\ do pl-o
tar um problema de ordem tão elevada. e gre:>so do pa.íz ~tue tanto precisa. de seus es· 

,. especial, não é a mim que compete encetar o rorços e de seus capit;tes; não póde, :porém , 
deb1te . ver com bo11s olhos o modo injusto p~b qual 

Motivo de ordem diversa. m as que sa liga sio ta.rifa.dos alguns dos no;;sos produ ctos , 
:to as~umpto, é que me obriga a vir á tri- em a.lguns paizes do continente da. Europa . 
buna.. Como sabe V. Ex. e sabe a Casa, Como ê sa.bido,paizes ha que. não s<ttisfeitos e m 
muito pouco tem~ resta. ao Congresso Na- taxar o ca.f~ com imposto tle cerca de 
cional , para o seu funccionamento este anno, 300 •J. de seu valor, estabeleceu que chi
e. assim, o projecto n. 160, que altera varias C{)ria e succedanros do ca(i entrem livres de 
õ.lsposições da Tarifa. das AUa.ndegas e Mesas direitos! 
de Rendas, não poderá, como e para desejar, j E ess-1. é que é tarifa. que póde provocar 
ser detalkadamente estudado, si bem que represa.lia e não a que pretende o Brazil, 
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quando esta,apcnas . (J ;~ndo meios de def~sa offereco á. Camara. dos Deputados e quo se 
ao g<•vcrno, il fa z mn forma tio autol'ização e acln em discussão. 
não taxativam c u tP.. E' certo .que o projecto contem dereitos e 

Ne:>tas con•liçlles, Sr. Pre~icl cn tc, a Com- erl'OS e até de revisão, mas a Commissão Per · 
m i,;,.ã.o vr·!n <'1•\"o'Seut::r cmet! tÜL~ sub6t.itu ti- manente de Ta rifas da fu t.ura Camara sa.berà. 
-v;~s ao lfl"< ·.iecto, n •<1ur1awlu vig-omr ;~ tar-ilit emendar, exput·g-• .llldo-o de v1cios. 
-vi;::r•nte co!n ns :l.lt r• J''· •:ües que tcais ne~essa- Em todo o caso, o trabalh~ representa. a 
ria~ llH' pa :·ec·T ::m !':,z~;J· no momento. ni:co sornma de esforços de quem, ac<:eitando um 
<.lcix;mdo, pnl'é::;. de c~taboi<!C('1' a tarifa. du- rargo publico, não se poupa n. fadigas par~ 
pia , cuja uti lida de e C( •nven~c:ncia já. o hon· bc:w exerdtar os deveres que lhe ~ão iube
rado Sr. ~ !inist:'o ela. FazP.nda tiJz con~tar no rentes . 
luminoso e eleYilrlo trnil&.lllo que :serviu de Oa.das estas ligairas e:xplicaçõe3, tenho a 
in trodncçiio ao ~eu relato['io. honra de, em' 110me d <t Commissão, enviar a 

A Cornmis~ão,apresent<t.ndo essns emendas, Mesa. as referidas emendas. (Muito vem; 
não quer d!ze:r que reJ; .:dia o projccto que 'tnuito bem. ) 

Yeem â M~sa, são lidas, ~poia.<l:l.s e postas conjuncta.mente em discussão as se· 
guintes 

EMEMDA.S 

(Ao projecto n. 100 D, d e 1899) 

Substituti'!las 

A Corn mb;1o Permanente de Tilritas, reconhecendo que muito pouco t empo resta. 
a o Cong-res.;o 1\a~ion~ I P"la detidamente f~tZRr um estudo completo do projecto n. JGO, 
de 1899. que al tt:ra Ynr ias disposições das Tarifas das Alfandegas e Mesas de Rendas; reco· 
nbecentlo que f:,s.,_ :nat.·r ia, cotttpl(\)1;" como !i, constitue um dos mais delicaclos e Intrincados 
prouleruas, rle cnja. solu çã o muito depende a v ida nacional no pt·ovimento de seus t·ecursos, 
e rec•m ltecendo ao mes: no te mpo, IJU<.l a l:;umo.s modlilca.ções da. tarifa vigente, no sentido da 
m elhCll' acautelar os interes,;~s da nação e do Thesouro, são de urgente necessidade-vem 
apresentar o ~eguinte ~ubstitutivo: 

O Congresso Naciooal d~creta : 
A!'t. 1.0 O Go,erno fará executar em todas as alfandega.s e mesas de rendt'S hat.ili

tadns da Republicn , à tarifa e suas disposições preliminares, autorisada pelo decreto n. 2743, 
de 17 d<l dezembro Je 1897, com as seguintes alterações: 

Ao§ 2'.l do a ri . 2•-Jseação de dir~itos cl~ consumo-supprimam-se as palavras: que man-
ti,erem sen1iços funm·arios . . 

Ao§ 30 du art. 2·-s~1pprimam-se as pals.vrns: formicif.las. 

o§ 3-1. do art . 2•, redija.-su assim: 
Ao gado de q un lqner especie que !ôr introduzido pela frouteira do lUa G!'ande de Sul . 
Ao art. 2". depois de § li5, accrescente·se: 
§ 35 . Aos machinisroos e seus accessorios e materiaes de custeio importados directa.tnente 

p:~la:; empt·ezas de miner~•ção para consumo pror>rio, que paga.riio sómeote umt1 taxa de 
regist ro de 5 % do valor official dos objectos. Os materiaes de custeio compreheodem só· 
mente as substancias cbimicas, ·expto.ivos, os metalloides e rnetaes simples c o ma.teriul de 
extrac,ã,, e tr:m,;pcirtH na mina., necessarios aos trabalhos de mineração. Ficarão sujei tas á. 
mult<t do tlob r·o dos direitos, Sef!un•io a tarifa, as emprezas que t i verem importado maclü
nísmos e mate:-iaes para uso alheio. 

Ao p:.t:oagrlpllo un ico do art. 4•, accwsoen t€ -se-e § 36. 
Au u.rt. 5·', accr·escente-se-e § 34. 
Ao art. 8"--.ApplioaQ<'i.o dn Ta.rifa. - supprimarn·se as palavras: ao portes de proce

dencia.. 
Art. 15. Desp~cho ad valorem ou factura logo depois das palav ras ad 11alorem ac-

crescent&·se: com v par<~. todos os _ou:ros des,'tJachos. . 
Ao mesmo art. l õ, logo depo1sdo. p;.LlJ.vra. fact·,.ras, accrescente-se a pa.Je.vra-consutares. 
Paragr<tpho unico do art. 15. Supprima-se, 
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O § 1• do art. 42-fol'!Dalidades rla.s notas para os uespa.chns-substitua.-se pelo Sllguinto: 
O conhecimento e t'ilcturacons•lla.r que serão archivado:;; co:n os respeo:ti vo:~ mau i restos 

e mais títulos que provem a origem das merca·loria.s 011 gener·os, qne prt:tende rks; mchar. e 
o seu direito a tomar cont.'t delles. A falt:L da tacmrn consular irnvor·tará ser-•,lll o:> geueros 
despachados pela. taxa mais elevada ua Tarifa. 

Ao n 7 do art. 42, supprimam-sa as pala.vras finaes: c rmig>1ada Jl~lo Mesmodon~ o-u 
consignatario. 

O§ 3• do art . 42 substitua-se pelo seguinte: 
A autorisação .de que trata. o§ 2•, u. 7 do art. 476 ún r.o"'.solidaçao das Leis das 

Alfandego.s deve Eer da.r.ta. nos seguintes termos: 
Autoriso ao despachante F ••• (ou ao meu cai:n:irodespachant!) para ,lcspacb.,o.r ns mer

cadorias constantes desta. nota, responsabilisando-me por to:Jcs os ~em actos nella pratica.dos 
'{lei os direitos de vidos á. Fa.zenda. Nacional, conforme as met·cadotias uo mnnifo:sto o conheci
mento, por todas as fa. ltas, descaminhos de dirdtos, indepenuento de mais furmalidades ou 
JOrma. de processo. 

A's Disposições Preliminares, nas disposíç<:''()s diversas, accr~scentem-se os 'seguintes 
artigos : 

Art. A multa de expediente em todos os casos previ::;tos na lcgisl:~ção em vigor uo 
rcgimen adus.oeiro será de I l/2 n 5 o/,, a juizo dos Inspectore.i ilas Alfandegas, conlbrme 
as circumstaocia.s dos iactos, art. 477 tio. Coasolidaçtío da .< Leis t/(Js A/.f truüfJas. 

§ 1. • A multl\ de direitos em dobro sobr~ uill'ercnça verifi~<Hl a. n:1 occ<l.siii.o da. cour~
reneia <las mercadol'ias, ~erâ. applicada desde que os dileitu~ da. Ji!Curcnça. e:\:ccuam de 
100$0UO. 

§ 2.• Destes actos não haverá. recurso, cumprindo sómente nos c:~sos de 1l i1Tcrença. de 
qualidade de mercadoria ou da suo. clas:;ificação obedecer-se ao preceito do art. 15 do de
creto de 25 de abril de 1890. 

Art. Para a exportação de mercadorias :para :}tlalqucr dos portos do Braz i! sarão os 
exportadores <>u carregadores , de 1 de janeiro de 1900 em Jca.n te, obrigados a r..prc:;entarem 
no Consulado Brazileiro, de onde procederem as me1·cadori"s, duas faoturas que s~rão au
thenticadas pelos respectivos consules, sendo uma entregue noesped1Lor para acomi:aol.lar 
o destino da carga e outra. ficara no consulado, que, por sna vez, s. remelterá il. autoriolade 
que na Capital Federal estiver encarregada pelo Governo <h orga uisação da estaListica 
geral. 

Pa.ragrapho unico. Os emolumentos devidos por essas facturas consulares ~erã:o de 5$, 
por cada uma factura.. 

A' tabella A- Mercadorias livres de direitos e isentas do e:xp:!diente de 10 •f o · Sup
:primam-se as palavras- Trigo em grão. 

A' tubella. A - Depois das palavras - Instrumentos aratorios- accrescente-se : como 
grades, arados, arra.ncadores de tocos e de tuberculos, sulca.dores e semeadores. 

Ao art. 1•, classe 1', parte final, e.ccrescente-se : quaesquer outros não classificados, 
~~O •;. ad valerem, em vez de livres . 

Art. 9•, onde diz 80 ~.,diga-se : 60 •;. e onde di~ 12$800, díg<~.·Se: ad vo.lorem BO r. . 
Art. 18, onde diz BO •;., diga.·se: 60 •; •. 
Art. 20. Redija-se assim: >a.s:>ouras com ou sem cabo, 10$000. 
Art. 26. Para tramways- onde diz 43$, diga-se : 40$000. 
Art. 52. Onde diz- xarque 100 reis, diga.-se: 120 réis: 
Art. 60. Redija-se assim: Manteig•\ d~ leite, 1$200; de margarina e substitutos, 2$400. 
Art. 62. Onde diz - sardinha 800 réis, diga-se: 500 réis . 
Art. 68. Onde diz-100 r •. dig,\•Se 60 •f •. 
Art. 92. Onde d;z - Alpista e painço 10() réis, diga-se: 150 re i$ . 
Art. 93. Redija-se assim: Arroz com casca, 40 réis, pi.lado ou sem casca, GO réis . 
Art. 97. Onde diz- de trigo 30 réis- d1ga-se: 25 réis. 
Art. 98. Onde diz- 4(.) réis- diga-se: GO réis. 
Art. 100. Onde diz- de qualquer qualida.dil 20 réis - diga-se: 30 réis. 
Art. 10!. Ondedtz-livres-diga se: k ilogrammas 10 réis, 10 o;.,. 
Art. l Oô. Onde diz-20 reis -d1ga-:;e: 40 rci.s. 
Art. 122. Onde díz-lOU •; . e 200 •;. -diga-se 60 "/u e 80 °/0 • 

Art. 123. Taxas . Onde diz-em qu,les'}uer out1·as vasi lhas, a tara dos acot.alo3 -
diga.s3 : Bruto. 

Nota. !rl'. Supprima.-~. 
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Art. 12•!. Uedija-~c assim: 

I lu e leite ou em extracto •.•. , .. 1 OI 0 , Em cascos de 

Bebidas fermentad<tS. I ommum .. 1Em outras vasilhas. 

!
Cerveja ... C p~m cascos ....•.... · 70 6 y, madeira. ·20 % 

750 'I> Em a-a.rra fas 500 » -<OO e qua.t:squer Hydromel.cydra,gingeralei·Em caEcos ...... 
e outrus não especi!icades. Outras vasilha.9. 

I 
400 

; outras vasi-
lhas, bruto. 

Nota 16". Supprima-se. 
Art. 125. Redija-se assim- Borra úe azeite ou de vinho, ~00 réis. 

Art. 128, Redija-se assim : 

I 
Cera. pura ou simples. . .. .. .. . .. $700 

Cera e sebo vegetal...... Composta ou preparada,........ l$600 
Sebo simples................... $200 

Art. l:lO . Rerlija-se assim: 

Licores de qualquer qualidade : 

Em C<1 scos ......... :. 
Em outrns vasilhas .. . 

2 ... 000 IdO, ( Em cascos de ma-deira. 20 °/o, 
~ ,~ Quaesquer outra.s vasilhas, 

l$ôOO bruto. 

Art. 131. -Redija-se assim : 

Liqui•los e bebidas alcoolica.s : 

I'imm, whbKy, aguardente de canna, de 
Absynthn, euca1ypsinthio, bra.ndy, kirsch. cognac.IEm cascos, 1$500. 60 •/. Em ea.scos de 

madeira 
França, da Jamaica, do Rheno e de qualquer Quaesquer outras 
outra qualidade. vasilhas. 1$300 

G b { Em cascos ••.•...•..••..•.. 
1ene ra ·" ( Quaesquer outras v~ilha.s .. 

Ale o o! rectificado ...................... .. 

$800 
$400 

$500 

~ 20 •; •. 

Qualquer ou
tras 'V as i
lhas, bruto. 

Nota. 17. Supprima-se. 
Art. r:j5. Em qualQtler outro envoltor.io e taxa dos a.cete.tos. Supprima-se. 
Nota 18. Supprima-se. 
Art. 136. Redija-se assim: 

Vinhos: 

Bitter, amer picon, fernets, vermuth (Em casco3 ........... , . . . • .. • $50050% Em ce.scos 
e bebidas semelhant~s .......... ( Em quaesquer outras vasilhas $300 :. de ma-

deira. 
Champagne e outras espumosas .................................... 1$600 :s. 20 •f •• 

Até 14a de alcoo! ... ·i Em cascos ... • ...•..• • •.. : . . . • $240 » 
Absoluto ........... Em quaesquer outras va.sllhas. $220 » Emquaes-

Não e;pecificadas De mais de 14" ..... Em cascos.·············.····· $500 » quer ou 
Atéz4oidem .. , .... Em qunesquer.outrasvasi1has. $300 » t ra.sva-
De mais de Aa idem.jEm cascos.................... $600 » si! has, 

Em quaesquer outras vasilhas. $400 » bruto. 
Nota 19>- Supprima-se: 

Art . 1 '78: Gll1o~·hydrico, hydro-chlorídrico ou muriatico, puro $150, impuro $050-diga
&e: SJZO->;u:;o. 

A!'L 17~. Sulf'uri~o . oteo ou espirito dG vitriolo, onde se diz: puro $150, impuro $050 
-diga-se: .Sl20-:Sl!.30. 

Art. 179. Onde diz: $500- 80 y. -A mesma. dos acetatos- diga-se: $350- 60 % 
em garraf>ls, botija.s e outras quaesquer yazilhas, peso bruto. 

Art. 213. Sal commum- onde di~: :grosso ou impuro $035- diga-se: $030. 
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Art. 330. Redija.-seassím: 

Madeira. bruta, serrada, lavrada e folheada e outras : 

Em tóros, vigas, 
vigotas, mastros, 
vergontea.s e bló· 
cos . 

de carvalho e teca. ..... .. ........................ .. 
de mogno, páu setim e outras madeiras proprias :para 

marcenaria ... ........ . .. ...................... . 
de pinho .. . .. •. , ••.•. , .. . .. .. .. . ................. . 
de qualquer outra qualidade não especificada. ...... .. 
de ca.rvalho e teca. . ....... ....................... .. 

Em taboado, pran- de pá.o setim, mogno e outras, pl.'oprias para marce-
chões e couçoei~ na. ria ..... ........ ... . ......................... . 

de pinho .... . . . .... . . .............. ;.: ........... . 
de qualquer outra qualidade não classificada. ..•. • .• 

r as 

Em !oH.ta.s delg:ulas, lisas ou simples .......... ........ .' ..... . ........ . 
Em folha.s delgada-S com im butidos .... .. ........... ................... . 

599 

m3 55$000 

m3 44$000 
m3 14$500 
m 3 ~0$000 

m3 50$000 

m3 40$000 
m3 13.$200 
m3 18$800 

kílog. 
kilog. 

2$000 
50$000 

Nota. 27. Supprima-se. 
Nota. 28. Substitua-se pela seguinte : As peças de madei ra que vierem já 110rtada.s, a.ppa· 

ralhadas e aj us tadas para. quaesquer obras ou constt-ucções pa.garão mais 30% das taxas 
das· madeiras em bruto, serrada ou lavrada acima reíeridas. As couçooiras de q,ualqu~r 
madeira tendo mais de 15 centímetros de espessura, pagarão as taxas dos tóros, vJgas, Vl
gotes, etc. 

Art. 338. De pinho simplesmente aplainadas, desarmadas e armadas, kilo $060 e um 
1$800 e 3$600, :substitua-se pelo seguinte: de pinho, simplesmente aplainada.s, desarmadas , 
kilo, 100 réis, armadas, kilo, 130 réis. 

Art. 344. Onde diz 12 80 %, diga-se- lO 60 ~ . 
Art. 354. Onde diz 80 % uiga-se 60 % . 
Art . 395. Supprima-se a parte que diz-peças para edificações de casas ou a.rmazens 

e para quaesquer outras construcçõe:; urbanas e rusticas, 20 '%. 
Art. 433. Redija-se assim : vassouras, com ou sem cabo, 10§000. 
Art. 435. Algodão-onde diz 200 réis, diga. 100 réis. 
Art. 436. Onde diz 500 réis, diga-se 400 I·éis. 
Art. 437. Onde diz 1$, diga-se 800 r éis . 
Art. 438. Onde diz: cru, 540 réis, branco, 660, t into, 700· diga-se: 500, 600, 700 réis ; 

e onde diz torcido ou linho de qualquer qua.lídade, 2$600, diga-se 2$000. 
Art. 460. Onde diz 80 %, diga -se 60 "/o · 
Art . 473. Onde diz: tintos em tl.o ou em peça, dig:~.·se : tintos em peça ou de fl.o tinto 

d~ uma ou mais côres . 
Art. 474. Estampado-onde diz 3$800 e 3$400, diga.,ge : 3$400 e 3$000. 
Art. 474. Onde diz brancos e tintos, em fto ou em peça, diga-se brancos e tintos em 

peça ou de fio tinto de uma ou mais côres. 
Art. 4i4. Estampados-Onde diz 5$500 e 4.$500, diga-se 5$000 e 4$000. 
Depois do art~ 474, a.ccrescente-se a se<>;;inte nota: 
Nota.-Os tecidos bordados â mão, macbina ou tear pertencentes a este a.r·tigo e ao 473, 

paga.rão ~ taxas acima com mais 40 •; •. 
Art . 488, Onde d iz 80 •;., diga-se 60 •; •. 
Art. 500. Onde d iz 80 "/., diga-se 60 •; •. 
Art. 501. Onde diz: de fe ltro simplas, 2$400, diga-se : 6$400; e onde diz: com mola, 

4$800, diga-se 5$600. 
Nota 61-Supprima.·se a primeira parte da nota até onde diz-l:!i forem de pello. 
Art. 504. Onde díz 80 "/o, diga-se 60 •;.. . 
Art . 518. Pesando a.té 450 grammas por metro quadrado, 7$200, diga- se 8$000. 
Art. 525 . Onde diz 21$, 70 •;., diga-se 18$ 50 "/o; e onde diz: ll$ diga-se: 10$000. 
Art. 535. Onde diz 750, 80 •(. , diga-se 650, 60 "l o· 
Ar t. 539. Gommados ou encerados proprios par;1 forros de livros - onde diz 1$000 -

diga.-se-800 réis. 
Nota. 67- Redija.-se assim: Será. considerado barbante, merliu, fio de vela e de porrete o 

que tiver a té dou;; millime'tros de tlia.metro. 
o fio de menos de meio millimetro será considerado linha. 
Art. 564. Onde diz 1$, 80 •;., dig:~.·se 800, 60 •f•· 
Art. 575. Em vez de 80 •f o, diga.-se ôO •; •• 
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Art. 580. Em vez rle 70 °/o, diga-se 60 •; •. 
Art. 589. Onde diz 22$, 80 •f., diga-se 22$, 60 •; •. 
Art. 590. Onde diz 70 °/o, diga se 60 "/o· 
Art. 596. Ourle diz 70 "/9 , diga-se ôO. •f •. 
Art. 597. Onde diz 48, 80 •;., diga-se 45$, 60 •f •. 
Nota 76-Supprimam-se no final da nota as palavras~com o abatimento de 60 •j •• 
Art. 613. Onde diz 100 •;., diga-se 60 "I•· . 
Art. 618. Panno,. fitas, gocheta e arruelas de panno, etc., etc.~em vez de 1$300-

diga-se 1$100. · 
Art. 621, Canos ou manilhas, rectos. curvos e de qualquer outro feitio para qualquer 

uso;;_onde diz l$040, diga-se 1$000~ 
Em seguida accreséente-se a seguinte taxa : fràscos ou vasos de barro para pilha~ iso· 

ladores e quaesquer pe~as com ou sem preparo de cobre, para installaQões electricas-kilo 
200 réis, 50 •; •. 

Art. 621. Figm;as, bustos, estatuetas, vasos e objectos semelhantes-onde diz 4$, diga-se 
3$500 réis. · · · 

Art. 651. Para cima de mesa ns. 4, 5 e 6-onde diz 3$700, diga-se 4$000. . 
Art. 662. Onde diz: sem rolha e sem bocca esmerilhada, 100 réis, diga-se $130. . . 
Art. 662. Taras-qualidade dos envoltodos-substitua-se pelo seguinte: Em barricas 

40 o 1.. Em gigos, cestos e engradados 30 • f 0 • Em caixas de madeira destinadas ás fabricas 
ele cerveja ou a encaixotamento de cerveja e vinho peso bruto. · 

Art. 606. Para o serviço de mesa, etc., etc., de vidro n. I - em vez de 600 réis -
diga-se 700 réis. 

Art. 666-Para outros usos, etc., etc., de vidro n. l-em vez de 1$000-diga-se I$100. 
Nota 91•-Reputar-se-ha vidro-onde diz de n. 2, o lapidado no todo ou em parte-· 

diga-se-o lapidado e o lavrado no todo ou em parte. 
Art. 687-Estribeiras ou caçambas-onde diz-duzia-diga-se: duzia de pares. 
Art. 692-0nde diz um 2$400 80 o/o -diga-se 1$800 60 o/o • 
Alt. 765-Enxofre em cylindro ou canudo-em vez de 20 I'éis-diga-se 10 r áis. 
AI·t. 970-Realejos de corda-onde diz-de mais de 100 idem, com teclado de piano, 

um 80$, diga-se : um 380$000. 
Nota. 127. -Supprima-se. 
Nota 132.-Supprima.-se. 
Nota 135.-A segunda parte desta nota redija-se assim: Fazem parte integrante das 

locomotivas e tenders as rodas com os competentes eixos, os aros de rodas, as caldeiras e 
fOrnalhas, ainda que importados separadamente. As rodas dos locomov.eis, com os compe
tentes eixos e lança só serão considerados como parte integrante quando importados con-
juntamente com os locomoveis. · 

Art.. 1010.-0nde diz: para cortar e engommar babados, picar fumo, etc., uma 300 
réis-diga-se: kilogramma 300, e onde diz: para c:·eação artificial de gallinha, uma 
200 réis-diga-se : kilogramma 200 r éis. 

Nota 140.-Substitua·se pela seguinte: As est1·adas de ferro ou de ma·leira, as vigas e 
columnas respectivas, as esc~tdas, balaustradas e outt·os objectos necessarios para o a~senta
mento de machinismos que exijam taes accessorios, bem assim as chamin és para as forna
lhas e artigos aoalogo~. quando despachados cónjuntamente com as machinas a que perten
cerem, serão incluídos no valor della; sendo por•~m, de;:pachados isoladamente, podendo, 
portanto, ter applicação divers'l, pagarão direito o.d valorem sob a razão de 20 "/o · . 

As peças avulsas de machinismos que forem importadas separadamente, não ten'do 
c1assitic;!ção especial e que se reconheça que são partes integrantes de qualquer machina e 
que não podem ter outra applicação, ficarão sujeitas ao regimen fis cal a que.estiverem os 
machinismos respectivos. As peças, porem, que estiverem classificadas pagarão os direitos 
que lhes competirem, acompanhando ou não as machinas, salvo qualquer disposição espe
cial da Tarira. 
. Art. 1.035.-0nde diz : 6.000, 80 °/o, e 2.000, 80 °/o- diga-se : 4.800, 60 •;., 6 

1.500 60 "/o• 
Art. 1.038.-0nde diz: de pinho não pintados e semelhantes, proprios sómente para. 

envoltorios , armados ou desarmados, kilogramma l$200; e ondt> diz: de pinho ou de qual
ql_lH outra madeira. 'lrdinaria e exclusivamente para phosphoros, kilogramma 320 réis
Diga-se: 
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De pinho ou de qualquer madAira. ordi·)de~arrna.tl.os 
naT"ia. propria para encaixota.rnen to de\ 
vinho, ct.r veja e quae~quer outros. -arma.dúS 

De pinho irlcm, idem; propri.-·s p.tra. cha·/ 
ruto~. perfumarias e semelll~t.Htes, ar·( 
mados ou desarmados. 

GOO 50%~ Bruto 

ldern, idem, prop1•ios exclusivamente para\<iesa.rm:J.(los ... 
phospboros. }armados ••.•.• 

320 Em caixas de madeira, 
400/ folha, zinco e envolto

( rios semelhantes, peso 
l bruto . 

Art. 1.066.-Nas taxaS~ accreacente-se: em tolhas e zinco bruto. 
Aos arts. 1.06\J e 1.070, na. colurnna das taxas, diga-se: Em caixa de papelão e envol

to1·íos e semelhantes, peso bruto. 
Art. 2. •-0 systema. da referida tarifa será- duplo- com ta.xag maxima e minima, 

sendo a mínima a vigente com :~.s a.ltera.ções feitas nosta lei, e a maxima a <lo duplo dos di-
reitos especificas daq uella. . 

A:·t. 3. •-Na ex~cução da. ta.rifa. assim confeccionada, o Governo neterminaril. às rop1r· 
tições aduaneiras quaes os p:1i1es cujos pNductos fic<tm sujt!itas iL t:ua. mínima e maxima, 
p~dendo tambem o Governo :dterar •l~t& no to.lo ou em p:lt·te, com as dímiouiçõés que 
eoteader conveniente flt1cr, nos termos do 11. 5 do art. 2" da Let da Receita. 

Al't. 4.•-são revogadas as di::spo~içõe:; em CúOtrario . 
Sala das Commi-~õe.:. 24 de outubro de 1899. - Jo.~é .iliurtinho, president1. - Elio.! 

FaU$to, rel11.tor. -Francisco Veigtl, -Alencar Guimart!es.-Nilo P eça111ta. - Rodotpho 
Abre,. , - F,·ancisco SJ..- P .... 'lllino de Sou..; .t Jt~nio1· (com 1estrieçõe:~). 

Compareceram mais os Srs. Arnorim Fi
gueira, Enbas Marttns, Hen t iqtte· Yalla'lares. 
Tlwrn<•r. ACCtoly, !ldel'unoo Lima., João Lop~s. 
Augubto Scvel'o, Coelho Lisboa, E1·mil"io 
Coutinho, Atron~o Costa, João Vieira, P e
reira. ae Lyra, Morljira Alves, Artb.ur Pei 
xoto, Nei ,a., Castro Rebello, Tost<:l, Ro lrigues 
Lima, Toloutioo uos S 1ntos, ~uard• l Ramos, 
Ga.ld1no Loreto. Pinheiro Junior, Jerouyroo 
Mnuteiro, José Murtinho, lrineu Machado, 
Alcindo Guana.ba.r·a, Sa. Freire, Belisario de 
Sou~. Fvnseca Portella, Nilo P~;~nna, Alves 
de l:lrito, Leonel Lore ti, Barros :ft·ranco Junior. 
Berna1·des Dias, Paulino de Sou~a. Juuior, 
Rangel Pestana, Jacob da Pai::tii.o, Alva.ro 
B•)tetho, La.mounier Godorredo, Cupertino de 
Siqueira, Matta Macnat.!o, Morerra da. Silva, 
Casemrro da Roeh11, Lucas de llarros, FI·an· 
eisco Glicerio, Ovidio Abr«ntes, Luiz Adolpho, 
Brazil io da Luz, Lameulla. L ins, GUlllvn, 
Marçal Escobar, Victo .ino .Mvnt.eiro e Riva· 
da v ia Couêa. 

ContinU<\ a 3" discussão do pt•ojecto o . 160 
B, de ii'SW, que altera vat·i;~s di~J.loSições da. 
tarifa das alla.ndegas e mesas de rendas. 
maoda<.la executar pelo decr" to n. 2, 743, de 
l7 de dezem~ro de U:!97. 

O Sr. Serzedello Corrêa 
tem neceasitlade de d•scutir o notavel tra
balho tia commis,ào permaoeo~ da. Camara 
r .;teren te a.o proj ecto de tarifa. q u11 va.e pas
sando sem di.scussâ.o, porqu~ del!e vae o Go
verno d~ l:l.ep11b1ica haurir a mais impor-

C<>•uar~ V • VI 

ta.nte receita ·~a União, va.e buscar os gra.ndes 
l'ectu·sos de ·que precisa. para; attecder às 
multi; •la.s-despeza:; da. <tdminrstraçiio publica, 
pa.ra la:r.er fre•lte aos encargos do Thesouro·, 
para obter os meios de retomar em 19:J l os 
pag"-meutos em especie. 

Neste projecto, p CJrtanto, estão am jogo 
vitaes intere:;ses da Repuhlica, a té mesmo o 
seu propl'IO destino. . -

A revi:ião de uma tarif11. ob3dece sempre a. 
tres ordeus da oon,;id~ra.ções: ou se pretende 
razer a rectirlca.Çã.o dos valores otRcí!leS da 
tartt'a em vigor, consider<Ldos f«lsos; ou pela 
necessidlide de ele\"ar ou reduzir as taxas 
com o dm de attender a uma receita fiscal 
mais conveniente; ou com o fim especial de 
auxiliar o desenvolvimento industrial do · 
proprio paiz. 

A tarifa em "t"igor foi confeccionada. em 
virtudts de uma lei do Coogresso, a que o 
orador deu a su11. co!laboraçào. 

Foi favoravel á nomeação da commissã:o 
encarr~gado. de rever a tarHa anterior, por
qu~ julga.va se dever conceder modera.du. pro
tecç,io, tauto quanto posai vel, nas oos~a.s 
paut,is aduaneh•as, a gencros de producçã.o 
nacional, elevando certas taxas que amm 
diminutas, dimiuu10do (lutras referentes a 
geoeros que não tinham similare3 no paiz . 

Confessa que não rlcou satisfeito com o 
tr:l.balllo a.px·esentat.io pela. honratla com
mis:.ãv, d iver;;iudo meamo em rela.çiio a 
certa:! t:J.xas, que fot'!Lm demasiadamente re· 
duzids.s , . 
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Não se enganou neste ponto, porque o Sr. 
Sena.dor Bulhões, receioso de ter baixado as 
taxas ne~ta. tarifa, propoz a idéa de um 
addicionaL para alguns producto~ que ti· 
vessem sido muito reduzidos, com grave 
prej uizo pa.ra o tis co. 

Esta idéa. de S. Ex: . não foi vencedora na 
Com missão. 
~M esta.va,pois,satisfeítu com a. actual ta

rifa.,pe!o~ motivos que vem de expor. 
O anuo p:~ssado lbi cre<tda uma. taxa au

dicional de lO "f, ouro, e este, no projecto 
de receita, ha uma prdposta elevaudo a 15 •;., 
tambem ouro, o qu~ quer dizer um nu
gmeoto geral na tarifa de cerca t!e 50 'f., 
dada> as condições Ja actual taxa cambial. 

Nessas condições pensa que a tarifa. ern 
vigor tleYia ser exam!nada sob o ponto t!e 
vista. de certas taxas, que são exag.~rad,,s 
umas e outras carecem de pequenas eleva.ç<Jes, 
com o Jim de melhor :tmpil.rar o uesenvolvi
mento economíco do pa.íz. 

Assim não pensou a actual Commíssão de 
Tar-ifas daCamara,quejulgou necessaría uma 
nova ta.rif<t,cujo prvjecto está em discussão e 
sobre ella ~-em fazer algumas consider<~ções. 

Lamenta a carencia de ir. formações sobre 
assumpto tão impor-tante por parte da Com
missão, e:xigindo por isso o :seu trabalho es-
for~o colos~al pal'a ser estudado. · 

Entrando no analyse do projecto,faz o ora
dor cons1derações sobre a reducçüo do numero 
de c~as_scs ~ es?~cificações de artigo~; impugna. 
a _ehmmaçao íeJta da5_razões da tarJta, porque 
nao procedemos mot1vos allegados pelo no
bre: relato!·, v1sto CO!l.lo em todas q.s revisões 
de ~l'ífas o fa.cto impugua.do se üá, porque 
quas1 sempre ou sempro ha 'laLores a recti
íicar e a alteração delles traz mo'líficações na. 
ra.::ão ou na ta.xa, ou em uma e outra ao 
mesmo tempo. 

Póde g:J.rantir quo por causa. de razões 
erradas já se verificou quanto o fisco era 
lesado com valores olficia.es f>tlsos. 
~studa as taxas reJa ti yas a chapéos, saccos 

de JUta e mobtllas, e faz largas considerações 
sobre as taxas maxim<\S e rninímas e o mo;·i
mento de exportação do café. 

Ao concluir diz o orador que antes de nos 
aventurarmos a uma politica de guerra, de
vemos por todos o~ mews regularizar a en
trada da nossa producç,ão nos mercados con~ 
sumtdores e levar a e!l"eito uma propaganda 
etlicaz que vá abr-indo novos mercados e 
augmentando o con:;umo dos mercados que já 
nos compram. 

Chama a attenção tla Cama.ra para as con
seque~c;as das.taxas de excepção consignadas: 
na tanfa ; a Vtda commercial e industriaL do 
paiz póde pasoar por grande alteração em 
~ua.s r~lações, porque não é :para todos o 

mesmo comprãr um produeto na Allemanha. 
ou Oil. França. 

Está mais tranquillo, porque está info:r· 
ma.do de que a honrada Commís~ão neste as
sumpto nada fará. de taxativo. 

A questão de prJlitica commercial sempre 
roi assumpto de diplomacia e convém deixar 
ao Governo amplitude para •tgir. A Camara 
deYe estudar e reí1.1ctir sobre o a.ssumpto. 
Trata do futur·o da. l'l.~publíca. (J-Iuito bem; 
muito be;n. o,.ador J muito felicitado.) 

O Sr. Paula Ra.m.os (pe~a ordem) 
-Sr. Presidente, a ordem do dia consigm a 
discussão do projecto apresentado pela Com• 
míss~i.o de Tarifa5, alterando a tarifa. vigente 
nas alfar1dega.s e mesu.s de renrla.s, 

Sobre cate projecto, a Camara fez o seu es
tudo, emendas foram apresentadas consi· 
goando diversas modificações, julgada~ con
venientes; a Commissão, entreta.nt<J, entendeu 
que devia substituir o seu tr-abalbo, submet· 
tido ha muitos dias ao conhecimento da Ca.· 
mara, por um novo projecto que o altera 
completamente. 

Passei os olhos por esse substitutivo e vi 
que elle e longo, que coatém muitos artigos 
e que :1ltera completamente, não só & tarif>l. 
vígente,como o projecto de tarifas organizado 
peta commi>são. 

Pergunto a V. Ex. e ã. Cama.ra si e pos
~ivel a qu:tlquer de nós, que não faz parte da 
Commissão de Tarifas, por uma simples in
specção do tt·abalho, poder discutil-o, poder 
introduzir as aiterações, de que elle nntural· 
mente carece, as modificações de que ella 
necessita, para que possa ser convertido em 
lei e prestar os serviços que delle espera ~~ 
honrada commissão. 

A questão é mais séria do que se afiC7ura 
ao illustre relator. "' 

Encerrada. esta discussão, que deve versar 
sobre o projecto e sobee o substitutivo que a. 
Camara não conhece, na fórma do Regi
mento, todas a.s emendas apresentadas vão á 
Commissão para emittir o seu parecer; roas, 
diz o Regimento, independem de parecar as 
emendas que forem apresentadas pela maio
ria da commissã.o. 

De maneira que o substitutivo apresentado 
pela commis~ã.o em rigor regimental não sof
fre mais debate, porque o que soffre debate 
é o p:1recer sobre as emendas, e o substitu
tivo não está sujeito a parecer da commissão, 
porque e apresentado por ella. 

Admittindo mesmo que s. Mes:1 considere 
a disposição regimental como attingindo ao 
substitut1vo apresentado pela commissão, a 
cam(l.ra. se verá. na contingen-eia de, ana.ly
sando pela primeira. vez o substitutivo, não 
poder introduzir modificações, porque esse 
parecer submettido a. debate não póde ser 
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emendado, e a. Cama.ra. se verá. na. con liogen
cla. de approva.l-o sem m otlHIC91;iio ou c!o re
jeital-o. 
N<~.;ta.s conrlíço!es como proceder, nu.~. que 

temos o desejo e o dever de analysar essr, 
trabalho '!- porque l1a modit'icac;ôcs radicaes, 
e por maior que seja a contlança que nos me
reça a Comm1ssão de Tarifas, como nos me
recem todas as commíssões desta cama.ra, 
não podemos absolutamente votar. a fé dos 
padrinhos. 

Parece-me qne a. uniea me<lidll a tom'lr 
seria mandar publicar este trabalho no Diario 
do Congresso, afim de qun a. Camara to
mn.sse conhecimento de lle. Assim prestaria 
V_ Ex- um relevante servi(}O á. commissão e 
contribuiria. para que o substitutivo da com
missão pudesse se!." estudado. ser modifie&do, 
e, uma. vez upprova.do, satisfazer aos altos 
interesses da kepublica, não ha duvida, se
ri~mente compromettiolos pela. tarifa. actua.l. 

Não estou em condições, confesso, de· dis
cutir a questão, nos termos em IJUe ella foi 
posta. a poucos minutos. • 

Reservo-me o direito, si n5.o me fõr dado 
te:npo de analy>al' este trabalho. de vot.a.r 
cont ra elle, porque vejo nelle disposições com 
as qua.es estou em desaccoruo completo. 

Nestas condições entrego ao alto criterio 
do illustre Presidente da Cnmara a solução 
desta questão . 

Ella. é seria e acredito que a Me!a. não qU·3-
rerá. contribui? para collocar a Ca.mara em 
posição muito dilficil em reh~ção a esse sub
stitutivo. (Muito bem.) 

Continua. a 3• discussão do projecto n .160 B, 
de 1899, que altero. varias disposições da ta
r ifa. das alfandegas e mesas de rendas, man
dada executar pelo decreto n.2.743, de l7 de 
dezembro de 1897. 

O Sr. Barros Franco Junior 
- s r _ Presidente, concordo plenamente com as 
considerações do íllustre Deputado por Santa 
Ca.tua.rina, que acaba. de occupar a attenção 
da. casa. 

E' materia.Jmenteimpossivel a. Camara dos 
Deputados manifestar-se com o criterio com 
que deve fazer, na presente questão . O sub
stitu tivo apresentado hoje pela Commissão 
de Taritas não esta publicado. E não estando 
publicado, pelo ~eu volume,é materialmente 
impossível a. Camara conhecei-o. 

Como, pois, a Camar.\ póde resolver sobre 
esta questão, que, para mim, debaixo do meu 
humilde ponto de vista, ê talvez uma das 
mn.is importantes que o Congresso Nacional 
vae resolver 1 

Eu ouço Ca.Uar, em toda a parte, em con
chavos aduaneiros, em accordos, mas tudo 
desa.pparecerã. si essas cousas não forem se-

guidas t\•) outras muitas mais sérias, o ne
nhuma ó mais ,;.·,ria. do r1ue a.qoella que diz 
respeito á prot<,e<;;iio da indu,;tria nacional, 
principalmr~ute da a.gr icola . 

Co!Ilo e que nós, que vamos approvar ou 
rejr,it~Lr in limíne a. tarifa proposta. pelo 
~ub~titutivo da Commissão, pow•mos nos 
manífe~tar, sem tet·mos o mimmo conheci
mento delle, quando e verdade que da ap
provaçã.o da. tarifa. vae depender a riqueza 
publica e tambem a particular reJ?rl~sen tada. 
pelas industrias agrícola. e fa.bril1 

SI:". Presiúente, eu venlJO protestar contra 
sete precedente e de ante-mão declaro que, 
si por acaso fôr encerrada hoje e;sa. discussão, 
<)U me retira rei do recinto pa.ra que não 
seja consummado com o m~u voto aquillo 
que entendo que e um verdadeiro attentado 
contJ.>a. os int•Jl'esses de nossa patL-ia . 

La.vra'.lor, entendo que a tari fa deve con
t inu:tr a proteger, tanto crua.uto fôr possível, 
a. miseravet iwlustria,que é a principal fonte 
de r·iqucza da nossa. terra, e por isso, ás 
pressas, occupei por um íostante a atten<;ão 
da Ca.mara., furmuhmdo e:;ta emenda. que de
terrnio<~ que sejam consignadas nas novas 
tarilas as disposições acõuães t endentes a. 
proteger a lavourd . 

}fa.ado ~)lesa. a minha em enda. 
Vem á. Mesa, é lida, apoi&.da. e enviada. 8. 

commíssão, a. seguinte 

EUENDA 

Ao projtU;to n . 160 B, de t899 

Ao substitutivo - continuarão em vigor 
toda.s as disposições das a.ctuaes tarifas que 
isenta.m de direitos adua.neiros os diversos 
materiaes , d'estinados á industria. agrícola, 
como sejam o sulfureto de carbono, adubos 
chimicos, etc. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1898. 
-Barros Franco Jtmíor, - Deocleci~no d~ 
Sou::a. 

O Sr. João d e Siqueira (pela 
ordem )- Sr'. Presidente, para resolver a. 
questão que ac11.ba. de ser agitada pelos no
ores Deputados por Santa Catharina. e pelo 
Rio t!e Janeiro, parece-me que V. Ex. póde 
tvm~•T <.> <J.lvitre jã. tantas vezes seguido em 
identicas circumstancía.s, de susp~nder a 
d1scussão do projecto e mandar imprimir o 
substitutivo. 

E' apenas um adiamento de 24 h11ras, e 
a Camar,\ tica.rà. com elementos su t!lcientes 
pa.rn deliberar sobre o assumpto, como 
tem acontecido a.té · em occasiões de vo
tações. 
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O f!ii;r . Elia;; l"<austo-:\iio ;::rmlleço 1 T!í~ry,;orla. t.'lrnh~a\ da o'\.í,;posir;ão qne is10nta 
as dí-"p()ii:\<i"• r•:;<Í•ne!ol.a · l~ reJ ,ttino, ú q:1 c~-~ IÍI; q:J:d·!ue~ imp•., tu o gado que entra. {•Cla. 
tão ~use h od a ; •·ntr<-t-·w trJ. ri cela f'[) n v . f:x. f:·· •fl ' ·••J;';t • 

qn e ;, CfJIOIIl i ~~ão rlcsrj~ s:lti ~l'a7.or· ,, :whr•: I ~,-,o \'Í! :>. ra7it-J o! r,~to ~avor á in i!ustria 
Deput'ldo cjui;Ga me_.;n1o coon: Jo if! n!.f: qui! a l pn-.toríl •:o Rio 1;ra.n•l•:, com prP,iuim da. dos 
disr:,Js~ão S<>j>~ :odiaria pr•r i 4 hor;;~, :dim o::tros r-:s r,:u] ()~ e rl :•sro;nda~ prl l>l:cas . 
de que o subst:tut!\'0 :;:oossa ,cr pahlica·lo e r;,,,:tin im arr :lysando rlJ\'crso~ a.r·tigos rlo 
couheciúo Jlld lwr· d" Camar.t. snb;litu:ivo, c .. mr,ar-aorlo-os C-')!D a tarifá 

!:c:,u:,l , ,, termina pedin•lo á Ca.mara que estude 
O Sr. Prc,..idonte-Por mais pr·o- o as•mn ;:~to com cu idado, porque gra.vis

~ lente.s qur~ _pl):;snm parei!C!' a ~~~s:t a~ r::r,n- 1 s ! nw~ ínter·esd;s pu IJiicos ahi estlio em jogo. 
SJder-<~çOes fe1tas pelos nobres Depu:a.dos qur~ 1 ( J[...,t/tj úcm )
se pronunciaram sobre a 'iUestão úe ordem, a 
Mesa sente·~ impossi bill t.a•la ele a ttend.er á 
reclamação dos n .. bres D<Jputados, porque a 
1sso se optx!e o Reg imento. 

Ha. um pl'ecedente nesse sentirlo. Não ha 
muito tempo, ne::ta mesma se:;;:ão, por 0<:· 
casiã.o de discutir-se o p r-o>j ecto de ;•e forma 
judiciari:t. o Sr. LJeputado Eriuat,io Ramo:; 
a.pre~entou um longo sub~titut. ivo e ne~sa 
occa.;íão J•edíu-;:e que esse sub" itutiV•J f;,~5e 
im11resso, pat"a depois ser ~ubmettidn a db
cussão. A ~lêsa resolveu , rleclamndo que 
devia obedie nda ao Reg :men:o, qu >3 pão au
toríz!lva. a tomar semelhant<~ a lvi1re. 

A su:~ obrigação é. ~~cima de tudo, respeitar 
o R~gimeuto ; tsto ella tem feito até a !."or.• e 
continuará a. fazel-o. ~ 

Cvntinúaa.3" di~cns5ão rlo projecto n. 160 B, 
de 1899, que altera varias dis1oosh;ões d<~ 
t arifa d as alfand~gas e me;as de rendas, 
mandada exE-cutar pelo decreto n . 2. 743, de 
17 de dezemllro de 1897. 

o Sr. Luiz t-'-dolpbo Jã. lavrou 
o ~eu pro~~~to C_?rltra. o abuso r!e SG ap\esen
tarem à di>CU~SaO, a Ultima llora., prOJeCtOS 
subre assumptos importa.lltes, de relevancia. 
taes como as leis da. r eceit a , do imposto de 
consumo e agora este, moilificando as tar ifas 
das alrandegas e mesas de rendas. 

Cont inúa a. p rotesta r contra este facto. 
Qua.lquer m odificação na tarifa aiTecta a 

Receita da Republlca , po is dous terços da. 
R eceita , provcem da im por tação . 

Na tari ra. v igeote colloJ.lJoraram habels em· 
p regados de f<'azenrla, r epresentant-es da 
~açáo, commer-c1antes e inJusLriaes . . 

hl1a. não obedece a esc •. las, . não é li vre 
cambista, nem proteccioni;;ta ; na sua con· 
t'ecçao tbNm attendidas todas ns reclamaçô,!s. 

Eotretallto, n , presente ses~ão, foi apt'esen
tado um pwj~cto de tari!its, que é agora 
prorun.J" men te rnod.ific<\•io p d o subs t itutivo 
da commissão e que o oradot· !•3.l:S'l. a an:ol ysal'. 

Nãr concorda. com a. disposição relat iva ao 
formiciºa. H!l. grande numero de fabric;lS 
n acicnaes de for&niciJa., que representa.m 
gra.n 1es ca.pit aes . 

Fica a dbcus;;iío adiada pela hora. 

Pã:ssa-•e á hora. destinada ao expediente. 

O Sr. Eugenio Tourinho (sup-
pteate ri e 4·• Scc;·ctario) p~oceole á. leitura do 
segu inte 

EXPEDIENTE 

Offieios : 
Do Sr. 1" Secretario Go Senndo, de 2,1 do 

cot·r,'nte. commu nican•lo quo o Ser.a•lo nessa 
,!at:l, cm•iou :i. sancc.~lo do St·. Presirlente da 
Republi- ·a a prt>p0si<;ão de:;t:l- Camara.., am
pllantlo a ncr:.ão pecai por denuncia do Mi
niswrio Publico e d.anolo outras providen cias. 
- Inteirada. 

Do mesmo senhor , de ig ual data , communi
e<lndo c1u e nessa d:~ ta. , o Senado enviou á 
saucçã.o p:·esideocial os autvgraphos da re· 
soluçiio do Congres~o Nacional. autorizando 
o Poder C:xecuti \'(} a couce.ler oito mezes Je 
!ic.~nça, com orden ado, ao Dr. Alfredo Mo
reit·a de Bar ros V li veira. Lim,l, lente dá Fa
culdade de Direito de S. Paulo, para tratar 
de sua s.ude ooúe llle convier. - Intei
rada.. 

Do Minísterio da Industria, Vía~ão e Obras 
Pu blícas. de hoje, sa.th;fazcndo a. requisição 
desta Camara., no officio n. 200, de 5 do cor
rente - A quen.. fez a. requisição. (A' Com
missão de Obras Publicas .) 

Do mesmo mínisterio, de igual data, satis
fazendo a requisição desta L'a.mara. no of
licio n. l l Z, de 2ô de j u lho findo. - A 
quem f :z a requisição . (A' Commi~ã.o de Or
ça mento.) 

F ica. sobre a )fesa, ate ulterior deliberação, 
o seguinte 

PROJECTO 

Coosi•lerando que o motivo p elo qu a l ha 
quem julgu e necess!l.ria. a. obt-ençiic do di
ploma de bachuel ?~ sciencias j u r:idi~;; e 
sociaes par:t o BxercJcto da advocacta e que 
sem elle não existe presumpção legal de 
competencia ; 
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Consídarando, pr.>l'ém, que o.os Senadores e 
Deputa•!os reder·,es incumbe f::zer toJr, o di
reito civil, commcrcial '' crirnin: •. l ti~ Repn· 
blica, elab·war as leis <lo p~·oci;S3'J, quet' p:>.ra 
a justiçn r~r1Aral, qu<~r para." du Dbtrlcto p.,. 
dera[· e ap[•l'Ovar OU rejeit,~n· todo:; O~ tr·utar\o, 
intermcíonaes ; 

Considt:r·an to, portanto. que é, n~sse c •so, 
írrecusa vel a-pr••:sump•Jio Jegal-!~m tk vnr 
f'os que exr,rcern r''' cxr,rcera.ru o rnandat·, d" 
Sc::a·I•Jres ou Deputado> Ce·lcrr~es, pois qur. 
seria ab,;ur.!o iiJraginar, p:;;·a aqueJle5 a I!'H'm 
tbi dado pela Na<;ãn o dirciw de elaborar· Lo
das as sua~ leis, a incapacidade de a~ intel·
pretllr e· a}lplicar; 

O Congr•esso Nacional resolve: 
Art. I. • E' licito a to, los aquellnB que 

exercem ou r.xercern.m os ~argos d" Senador 
ou Deputado federaL o <!irelt•! de praticarem 
a advocacia.. 

Art. 2. u Revogll.m-se as dispo;;ições em con
trario. 

Sala das se>sões, 25 de outubro de 1899,
AJtonso Costa, 

O Sr-. Luiz -~dolpho diz fJUe 
desde que a Legião Campo5 S"lles apode
rou-se da direcção dos negocios locae', em 
Ma.tto GrDsso, a administração federal tem es
tado al!i em completa desot·g••nitaçã.o, produ
zindo males e inconv<>niencias. 

Hoje vem o orador protestar contra mais 
um t.lesse::\ males, I·ecr,rdando q ne em maio, 
quando o Sr. Ministro ria Fu.ZGnda precisav<l 
occultar o que se passava no seu E;;tado, 
achou meio~ de i>ol:Ll·O do resto da União, 
atim de ser elle o primeiro a S&.ber do que ~e 
passava com rdaç:ão á sul.stituiçã.o do g-ove~-
no do Estado por meio de deposição do le.~i
timamente eleito pelo povo matto-gro,sens~. 
Agora, S. E:x. está de novo sequestrando J 
Estado de Matto Grosso, para impedir que 
aqui se tenha noticia dos abusos e das vio
lencias que li e~tão sendu pr;oticados. 

No dia 30 de ag-osto chegou a Corumbá um 
va.por da Co!lrp:mhia ~ra.tte Larangeira e de 
lá voltou sem trazer malas do Conllio, con
tra o Jísp(•sto nos ar~s. ~60, 271 e 272 do ·r·t.>· 
gillamento dos Correio.>, que obdg~tm os 
capitães, mestres, cornm•>ndantes, etc.. dto. 
navios <t vapor tu a vela a transportar :li<t· 
las e a communic:Jr ao CoJ'reio a. hora •ln 
:partida desde a '·espera_ Depois disto, tt:eru 
sahido os vaporeô <lo Ll<•yit que f<tzem um:;. 
viagem men>al e n•mhum delles trouxe co:.'
rcsponrlencia posto.L 

O orador manda á Mesa um r-equel'i
mento de inforrr açõ 's a respeito, não espe
rando que o Sr. Ministro dn Via~ão pl'ovi

. dencie, porque S. Ex. tem feito tudo quanto 

quel' o honrado Ministro da Fazenda para. 
\lrüt•J Grosso e não contando ta.rorem com o 
,n,to da Camar·a ;>gachada ante o Poder Ex
l!cnti vo F .. der" I. 

~;io qller o ora•lor terminar sr- m alludír a 
urua k·c :! ·la. folha rl<L ta r.! e A 7'ribuaa, local 
rue di% haver o S;·. ::-I!ni..;tl·o rla Guerra au· 

wrir,;vlll. ·por tele~··n!:HrJa ao cr.mma.ndo do 
7·• r.! isr.r·kto. o fi)r'IH!Cir"'~nto, roede;:nte in
demniz;,r;~.o. ''aq1ul!o que o Govel'no de }fa.tto 
Gru~sv i'o~sa pr .. eisar para ;1 !'r,,rgani,açã'J 
•h IJOlicia do Est;Ldo. Llln<l.o á Camar·a ·esta 
noticia, o or:!'!or tem ern vista l·1rnbrar qnão 
di ,-erso foi o procedi rnen to do general Mallet 
quando negou a.rmas requisitadas pelo Dr. 
Antonio Cesu.rio, pre~;iJeute deposto. 

Era. o que t inha a dtz'3r _ (.i'rft<ilo bent.} 

Vem á, Mesa, e lído, apoiado e posto em 
díscus~ão, o seguinte 

REQT.:ERUI E :"!TO 

Requeiro que por inte-rmedio d:t Me;;a da 
Camara sn.jam 'Perlid:1s ao Poder Executivo 
as Sef.!'uintes informações : 

l . " Si o Loyd B e:LZíleiro tem feito com re
gu]aT'ida;le as Yiageos mensaes do seu cou
tr-acto entr ~ Montevítlén e Cuyabà.; 

2." Si além<las referidas viagens, outr·ag 
teem ~i· lo realizadas pelo~ vapores da mesma 
companhia ou de empl'eza,; partic11lares ; 

3 .•· .Si taes vapores teen.1 trazido as m;tl<IS do 
Correio, cnmodetermina. o art. 269 do regu
lamento dos Corr(oios ; 

4_a Si o v:1por fl•e•ado peta Comp"tnhia 
Matte Larangeira, que partiu de Cuaybá a. 
30 de ngosto do cOT'l'ente obteve da respe
ctiva rul ministração rlo5 Cot'reios o pa.sse de 
que t: ata o art. :.!71 ,c no ca>o negatiVO, si foi 
applic:1~a ao seu comma.ndante a multà de 
:200$ rle que trata o mesmo artigo; 

5. • Si o comrnan1lante da referida em bar· 
ca•,·ão fez a mesma admi .istmçiio dus Cor
reios a parti~ipacão da hora da sa.tJída da em· 
barc oção. como determina o art. 272 do re
gulamento e no caso negativo, si lhe foi im• 
post~ a multa de 200$ do mesmo artigo •. 

Sal•< tias sessões, 25 de outubro de 1899.
Lui::: A.dolpho. 

<> !§ ... Lauro Müller diz que o 
n• ·bre Deputado p0r· ?lfatto G1'osso, ao teropo 
·~m q u" <lra govenlista., quando o estado de 
sitio p .• il'aV.t sob1•e o pa.iz e quando collegas 
seus eram presos e depor·tados mesmo antes 
do sitio d<•crda,lo, não via. agachamento no 
prncedimento dos que votavam cJm o Go
verno-

No ~mtanto S. Ex.· era nos mn.is caltfrosos 
llefl'mores do mesmo Gover-no! Mas hoj~, só 
porque as causas não correm á meu ida dos 
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sous desejos, atim sobre os que sustentam o 
actual Govrrno o labéo de estarem ~gacba
dos ás (Jlantas do Poder Executivo ! 

Pois tique o nobre Deputacfo sabendo que 
os Deputados amigos do actua.l Governo não 
precisam de li~ões e de tlip!omas de indepen
c!entes : tiveram a índepen•leocia de com
bater o Governo em epoca. de soffrimentos e 
t\e perseguições ! Si o apoio ao actual Go
verno equivale ao agaeha.mento, o apoio dos 
que su~teotaram o Governo passado - e o 
nobre Deputado foi um ilelles- tambem foi 
ag-achamento . O nobre Deputado por Matto 
Grosso não tem o privilegio da independen
cia e podia. bem fazer a defesa da. sua causa 
sl'lm atirai' t..'ll injuria aos seus collegas, 
obrigando o orador a levantai-a para devol
-vel-a. intacta. 

Diz o nobre Deputado que o Estado de 
Matto Grosso está ~eque~tl'arlo e que o Go
verno Fedel"al o está isúlando •lo 1·esto da. 
União. a ponto de impedit· que de lá Yenha a. 
corres pondencin. 

Mns, Qi!ê interes~e teria o Governo de 
impe.-lir que o commercic, qoe particula.reE, 
que todos. independentemente de opiniões poli· 
ticas-porque o nobre Deputa• lo n ií.o se quei
xou de sequestro da. correspondencia. dos 
seus amigos apenas-tica>:St>m p1·ivndos de 
:receber a correspondeocia do E~tado de 
Matto Grosso ~ 

O nobre Deputado tique certo de que, si 
realmente bouve infracçã.o dos artigos 269, 
271 e 272 do regulamento dos Correios, o 
llonrado Sr- Minis tro da Viac;.ão, accusado por 
S. Ex. de entr arem conchavos com ~~finístro 
da F-azenda, não precisará do acicate 
do seu discurso de opposiçã.o para cumprir a 
lei e fazer com que ella sej;t r espeitadu.. 

O orador ê insuspeit<'l para dizer que a 
pasta da viação está em mãos r1e um homem 
que é inca.pàz de lazer manobras quaesquer, 
como tambem inca.pnz de servir de instru
mento dos outros o honrado Sr. Ministro da. 
Guerra, que não troca a sua posição no exer
cito por qualquer po;;to politico, não aspi· 
rando absolutamente a carrcir<'t política, como 
disse o nobre Deputado pol' :'.to.tto Grosso. 

Sí o nobre Deputadoa.presentaaseum reque
rimento para obter rea imente informações do 
Poder Executivo, o orador estaria. prompto a 
-votal-o; mas, o5 termos com que S. E :s:: . justi
ficou o requerimento em 1uestão provam que 
o seu intuito não era o de obtel' informações 
ma.s o de mais uma vez repetir as aggres
sões que faz ao Govemo sem encont l'ar 
echo. 

Vae a imprimir o seguinte 

P.ROJECTO 

N, 151 E -1899 

Emendas do S anadl) ''·" p>-ojeçto n, 151 D, 
deste aano, que fixa a despe:a do lt{inisterio 
das lleltções Er;ta>-i'Jres para o exercido 
de 1900. 

Presen tes á Commissiio de Orçamento as 
emendas que o Senado j ulgou dever fazer ~o 
projecto que fixa a despeza. do Ministerio das 
Relações Exteriores, vem interpor seu pa.recer 
sobre ellas. 

Visando as o luas primeiras emendas reduzir 
a. olespeza. e muito embora pense ser de certa 
utilidade as íostltuições consulares a. que as 
ditag emendas se referem, não hesita a 
Commissão em concordar com as suppre~ões 
prop<Jst as pelo Senado. 

Acceit:l ta.mbem a Commissã.o a emenda 
suppressi>a do paragrapl.to unico do art. 3•, 
porquanto, salvo a conveniencia de nomear 
os secretarias em disponibilidade, na.d<t obsta 
que o P oder Executivo, attendendo aos ser
vícos dos addidos bonora.I"ío~. promova-os nas 
vagas de secretarias que se forem dando . 

Sala. das Commissõe,, 25 de outubro de 1899. 
-Lav•ro Mülle>-, presidente interino.-Augus
to llii>ntencgro, relator.- Alcindo Guanab u-a, 
vencido por cooslderar qu~ não deve ser 
acceítn a. emenda. do Senado que suppríme o 
cargo de v ice-consul no Japão.-M. deEsco· 
bar.-Aug11sto Se'!Jero.-Ma!Jrink. 

Emend;Ls do .Sena.da a.1 projecto n . f5t D, de 
1899, da Camara d<Js Deputados 

A' verba. 2'-Legações e Consulados-Sup
primam-se as consignações de 7:000$ "para o 
consulado de George Town e de 6:200$ para 
um vice-consulado uo Japão. 

A' verba 4·•-Ajudils de custo-Supprima
se a consignação de 2:000$ para o consulado 
de George Town. 

Ao a.rt. 3•, paragrapho unico. Supprima-se. 
Seoa.do Federal, 24 de outubro de 1899.

Francisco de Assis Rosa e Silva, Presidente 
do Senado.- Joakiln d'O. Ca.tunda, I• Secre
tario.-Alberto Jose Go11çalves, 2• Secret ario. 
H enriqv-e da Silva Coutinho, 3• Secretario.
Tho?iU;; lJelfino, como 4' Secretario. 

Projecto n. 1.51 D, de 1899, da Camam dos 
lJeputados, que ftx t a despeza do Ministerio 
das Itelaçues Exteriore~ para. o exercício de 
1.9ú0 

Vok', contra o r equerimento . (Muito bem.) 
Art. I. • O Presidente da Republica é auto

Ninguem mais pedindo a palavra, e encer- riza.do a. despender pela repartição do MinJs-
rada a. dillCussão e a.diada. a votação. terio das Relações Exteriores, com os serviços 
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designados naa seguintes verbas. em ouro, 
1.070:200$ e em papel 526:920$000. 

Ouro Papel 

1. Secretaria de Es· 
tado, moeda do 
paiz (como na pro-
posta)........... 211:920$000 

2. Legações e con-
sulados, no cam-
bio de 27 d. st. por 
1$, augmentada. 
de 7:000$ para o 
consulado de Ge-
orge Town ; de 
6:200$, par<~. um 
vice-consulado no 
.Tapão, sendo: 
5:000$ para orde-
nado e gratifica-
ção de um vice-
consul, 500$ para 
despezas de expe-
d i~n te e 700$ para 
um interprete, fi· 
cando extincto o 
lagar de consul 
honorario.. ... . .. 728:200$ 

3. Empregados em 
di s ponibi!idade; 
moeda. do paiz 
(como na proposta) 70 :000$000 

4. Ajuda de custo, 
ao cambio de 27 d. 
st. por 1$, au
gmentada de 
2:000$ para o con· 
sulado de George 
Town........... 82:000$ 

5. 'Extraordinarios 
no exterior idem 
(idem)........... 60:000$ 

6. Dita no interior, 
moeda. do paiz 
(idem)........... 45:000$000 

7. Com missões de 
limites, se n d o 
200:000$ ao cam
bio de 27 d. st. 
por 1$, e 200:000$ 
em moeda do paiz 
(idem)........... 2(10:000$ 200:000$000 

Art. 2. 0 E' o Governo autorizado a pagar 
dura.n te a liceaça, ao ca.rn bio de 27 d . st. por 
1$, os vencimentos que competirem aos fanc
cionarios diplomaticos ou consulares que de 
quatro em quatro aonos obtiverem licença 
para. virem ao Brazil. (Art. 16 do decreto 
n. 997 A, de Il de novembro de 1890.) 

Art. 3. o Ficam extinctos os addidos de 
~egação. 

Par~>grapho unico. Os actuaes addidos se
rão considera.Jos 2•• secretarias sem -venci
mentos e em disponibilidade. 

Co.mara dos Deputados. 6 de outubro de 
18!)9,-Carlos V a.; de Mello, Presidente.
Carlos Augusto v,tle>~te de No"~Jaes, 1 a Secre
tario.-Angelo Jose da Silva Neto, 4• Secre· 
ta.rio, servindo de 2•. 

O Sr. Presidente- Não havendo 
nada mais a tratar, designo para amanh~ .a 
seguinte 

1• parte (at:í ás 2 horas, ou an tes): 

Votaç~o do projecto n. 27 B, de 1899, com 
pareceres sobre emendas offerecidas na 2' dis
cussão do projr.cto n. 27, deste anno, qu& 
autoriza o Governo a reintegrar no serviço 
aetivo da Arm3da, com a patente de vice
almirante, sem prejuizodo re,pectivo quadro, 
o vice-a.lmiz·ante refot•mado Arthur Jaceguay 
(rliscussão unica); 

Continuação da 2a discussão do pro,jecto 
n. 18! A, de 1889, com parecer sobre as 
emendas offereeidas para a 2a rliscussão do 
pro_iecto n. 181. deste anno, fixando a des
peza. rl o l\Iinisterio da Guerra para o exercício 
de 1900; 

Nova discussão do projcc'o n. 103 G, de 
1899, em virtude do nrt. 133 do Regimento 
Interno e relativo á. emenda approvada na 
3" discussão do projccto n. 103, deste anno, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao__ 
Ministerio da Justiça e Negocias Interiore;> o 
credito necessa.rio para pagamento, ao lente 
cathedratico da Faculdade de Medicina do Rio 
de Janeiro Dr. Hilaria Soares de Gouveia, 
dos ordenados que lhe são devidos durante o 
tempo em que esteve privado uo exercício 
das suas funcções, por acto do Governo, pos
teriormente annullado; 

Continuação da discussão unica do projecto 
n, 201. de 1899, com parecer sobre emendas 
ofl'erecidas em 2" discussão do projecto n. 205, 
de 1898, que autoriza. o Governo a mandar 
pttgar aos Dr~. Francisco Antunes Maciel e 
Arthur Antunes Maciel a. quantia de 385:500$. 
importancia do gado vaccum e cavallar for
necido ás forças legalls durante o per iodo re
-volucio!l<lrio de 1893 a 1895; 

3• discussão do projecto n._ 77 B, de 1899, 
redacção pa.ra 3' discussão do substitutivo 
otrerecido na 2" discussão do projecto n. 77 
deste anno, creando no Districto Federal mais 
dous o:f!icios de tabelliães de notas, com a 
denominação de 9° e 10' ; 

Discussão uoica do projecto n. 188, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
ao 1 • official addido da Secretaria. da Io
dustria, Viação e Obras Publicas Antonio 
Manoel Xavier Bittencourt, um anno de 
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licença. com ordena/lo, para tratar de sua 
sa•.1ile onde lhe convier; 

Di;;cussão unica do proj •cto n. 170 A, de 
1890. com parecer sobre ernenola ofi'erecida. 
na 2• di,cussã.o do pr·ojecto n. liO, d1•ste 
anno. que fixa os venci111~ntos ile algus run
ccion;·ri.;s da llirector ia Geral de ::>ande Pu· 
blica e crea alguns log•·r~ na mesma re
pa.rtiçii.o; 

2" dis,·us:\áo elo proje~to n. 210, rle 1809, 
~oncedendo a Alexandt·e d'Atri e Ril.ul de 
Sa ; :npa10 Via nua. prr vilegio por 60 anHos, 
:para a construcr;~o. uso e g11~o de uma e~ 
trada de ferro d~ bitola dEI um metro, que, 
partindo de sant.rém, noParà, vá. a.cuya.bá., 
com um ramal para a fl'onteira boliviana; e 
dá outras providencias; 

DiEcussão u n ica do )lrojecte n. 209, de 
1899. autorizando o Pode1'E1e<'.utivo a coml)u· 
tn• todo o ten.po de serviço prestado pelo 
engenheil'O Augusto Teixeira. Coimbl'a. em di· 
versas commbeões rlo.~ ~1inisterios da ln
dustria eda.Fnenda, parao eft"eito da fixação 
dos vencimentos de ina.ctivictade do mesmo 
engenheiro, apos<'ntaclo por dncrelo de 12 tle 
fevereiro dP 18%. no cargo de inspector do 
1• districto dos portos marítimos ; 

Discnssão un1ca do pro.itcto n. 213, de 
lll99. autorizando o Poder Executivo a con· 
ceder ao pharmacPutico adj1m::.o do exercito 
Eutycbio Conceição da Maia tres mezes dt
li~ença, sem vencimentos, para tr<\tat· de sua. 
saucle onrle lhe convier; 

Discussiio unica do pro.iecto n. l94,de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a. cooceder a 
Ma.noel Joaq\lim Ferreira, porte!ro addiJo da 
extincta lnspPctoria de Fisoalíz •ção de Es· 
tradas de Ferro, um anno ,je licença com or
denado para tr<,ta.mento 1\e s,\ude; 

Discus$ão unic<t do projecto n. J96,de .1899, 
autor·iza.ndo o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
nisterio da Guerra. o credito e:t.tr .• ordinario 
de I :666$566, p::11·a pagar os vencimentos ao 
major honorarío do exercito, professor da 
Escola Militar do Brazil, João Bernardo de 
Azevedo Coimbra; 

Discussão unica do projecto n. l62,de 1899, 
concedendo á v iuva do j urhconsulto e ex-Se. 
nador Joaquim Felicio dos Santos a pensão 
mensal de 500$000; 

Discussão unica do projec(o n. l95,de 1899, 
autorizando o Poder Ex.ecutiYo a conceder 
um anno de licença com o respectivo orde· 
nado ao praticante e1fectivo da. agencia do 
correio da estação central 1la Estr~ da de 
Ferro Celltrat do Brazil, João das Ch~as 
Rosa Junior, para tratat• de ma. saude; 

Oisoussão unica do parece1· n. t<3. de 1896, 
indefel'indo o requerim11nto em G,Uil D. "Bel· 
mira. Amalia do Valle Brito, mãe e curadora 
de Luiz Jose de Brito, telegraphista. de 2" 
classe de. E~tra.da. d~ Ferro Ce:otra.l do Br3.zíl, 

pede um anno de licença com ve11cimentos em 
seu Favor, para poder tr3.tnr de sua sa.ude: 

2' discus~iio do pr•ojecto n. 182, de 1899, 
a.utorízando o Governo a aPplicar a obras oo 
~n!ITo do oxperlí,,nte da Alf •r,dega da Ca.fJítal 
Fe,leral. a quantia de 30:000$, a que se re
fe-re a sub co·tsig!Jaçãu « C• ·n~e!'vaçiio dos ar
'";lzeo;; » d" mesma au·.,nn,.ga. do n. 3·!, do 
art. 53, da lei n. 5ô0, rle 31 de d ezembro de 
189~; 

i ' ~i~cu~::iio elo pr~"~jecto o. 192, de 18911. au· 
tol'iz:tn·lo o Porl ~r I<:xr>cut.ivo a re<~erter para 
o serviço a.cti vo da Arm"da o ca.pitã.n-teuente 
re-forma 'o .João Aug·u~to D~lphilll Pereira; 

2" discussão do prnjecto n. 156. de 1899, 
concedendo a Lolll'enço da Silva e O li v eira, 
ou a ampreza. que organizar, o rlireito de 
construir em uma. das ilhas do littoral desta 
e\llall.e um trapiche àPStio:\do a recel,er, tlu
rnnto :'lO annos, iofla.mrnaveis, explo~ivos e 
corrosivos, nos t<:rmot~ da. proposta que a:pre· 
SeJIÍOU; 

3" discussão do projecto n. 138 A, de 1899, 
declarando livres do pag~mento de quaesquer 
tiireitos oa Alfan<lega da Capital Federal ou 
na rle Santos, os volumes que conteem um re
gula~Ol' publico destinado a torre da matriz 
de Uber<t ba. ; 

3" rliscnssão do pro,jecto n. 155, de 1899, 
autorizando o Poder Executi-vo a dispensar 
os direitos de importação de 450 toneladas de 
material meta.lllco da Ellrpreza Pa.ra.b.yba. 
Wa.ter· Comp:my. destinarlo ao abastecimento 
r'! e aguada cídade da Parahyba; 

3• discussão do projecto n. 157 B. de 1899, 
do Senado, regu I ando as promoções ao posto 
de al{eres do exercito; 

Ja discussão do projecto n. 205, de 1899, 
autm·izanrio o Poder Executivo a contar ao 
t••Mn~ ~1a.noel Joaquim Machado, .para todos 
os effeitos, o tempo que lhe tenha sido des
contado em v1rtude rla co-participação com a 
revolta de 6 de setembro (com voto em sepa
rado) ; 

1• discussão do projecto n. 18~ A, de 1899, 
mandando conferir aos ofilciaes alumnos da 
Es~ola Militar do Brazil, que concl uirem o 
curso de engenharia pelo actual regula
mento, 9S mesmos titulos scientitlcos passados 
aos que o fizeram pelo regulamento de 1874; 

(Segunda parte ás 2 horas ou antes): 

Continuação rla 3" discussão do projecto 
n. 160 B, de IRD9, que a.ttera varias disposi
ções da tnrifa. das altandegas e mesas de ren· 
das, man•iada executar pelo decreto n. 2.743, 
de 17 de dezembro de 1897; 

Discussão unica do pmjecto n. 130 A, de 
18\!9, com parecer sobre as emen<las off'ere
cidas na 2' <i iscussão do projecto n. 130, de~ te 
anno, autorizando o Poder Execu tivo a abrir 
ao Minister-io da Guerra o credito extraor. 
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dinario da somrna necessari(l. para. pa:;a1' ao l l'e ll•o Pernambuco, R'lcha Cavalca.nte, En
c:opi tão de ft·<tl!ata Ali'relio Augnstll rle L una c:!l,les :\I alta, Araujo Góes, Ofympw Ca.m· 
Barro&, capitilo-tf'nentP- .Joilo Maximil!:1no po:; , [~o · ll·i;.me> lloda, .l•yrnP. Vdl:os Boas, 
Algo}tlllllU Sydney Schifffi·~t·, m;jot· !\lexan.Jre ~e•illt'a, l•'J'aucisco :-i<:1 i ré, ArisLi·les d:l Qlleiroz, 
Clil'los Barroto e 1" tenente da a.rmarl.c Thr;- Ver;.(ne de Ab;·cu, Tult<nt.tll<) <lo,; ~autos, Pa· 
mistocles No:.(ueir•~ S:J.vio, os veucimentos ranhos Mo;;t·~n,gr·o , O;onysio c ;rqneira, Tor
int•,gr .. es que deixaram d0 receber no pe- qu;Lto ~hll · eira. i'"rdt·:·L •h•s SanLos. Fonsec:l 
riodo comprehendido cn•.re a data d<J suas Pot'tellt, Er·ic • Cv ,HlO, Er11bto !Jrazillo, Ur· 
demissões de prore~,;ore,; do Collegio Militar ll!ln'' ~hr•coades. Ca,np.>lina, Ca.r v:J.lllo Mou· 
e a de sna.s reintegr•açõ :~s; tão. ~Iont r1 : ro de Bar•ro~. Ilr.lefonso A! vim, 

Continuação da 2" discu;;são do projecto Oonç;\lves l~a.mos , Odaviano út:> i:Wito, Fer
n. 82, de !895, reorganizando o Poder .l u· rcira Pi l'es, .lnto.:i;) Zad\;\rias, Rodolpho 
diciario no Districto Federal, e dando outras Abt·eu, Tdlles d!J Men<lZ·!S, XoguBira Junh>r, 
prov idencias. ~1o~noel F nl ::r.ncio, Li ntlolp lw Caet3.no, La· 

Levant;t se a sessão á.s 4. horas e 3.'> minutos rnn.rt ine , AI v:l.rc,; Ru :, it:o, Do mingues de 
da.la.rde. C;tslro, n ino 13ucuo, Ol iveira Br.t.~;o. , Gustavo 

Gvd .. y, .'\•klph,) Gor-lo, Alfredo E:Iis, Pauiino 
C;n·los, C:nd:n to Braga.. Artltar Diedcrichs~n. 
lle rmcnegildo de ).fo:·;tes, Al·;os de c astro, 
Leopoldo JMdim, \ !~llo Rego, Plin io Casado, 
Ap )oa.ril;io \!al'inn>' :. Fmno::i~co Alcncastro, 
Aurelhno flarbl).;a ,Pinto ua Rocha, l'y Crespo 

.130• SESSÃO EM 2() DE OUTU!JRO DE l S,'l(J e Azevedo ~·.lo lrú . 

Presidettcia llos Srs. l'a; de Mello (PrC!Í· 
dente) Angelo 1Veto (-1• S~e;·cturio) e Carlos de 
Novaes (:t' Secretario). 

Ao meio dia procede-se i chnmada., :i q uõ'\ l 
respJndem os Srs. Vaz de :>.1ello, Ca.rlo,; rlc 
Novaes, Here<lia de Sá., An;;elQ Neto, Eu;!cnio 
Tourinho. Serzedello Corrê<~., Anizio de Abreu , 
Henrique VallaJares, Pedr o Borges, Pl'!l.ll· 
cisco :Sâ, Helvecio Monte, T;~vares 1\e Lyra, 
Francbco Gurgel, Trindade. Ermírio Couti
nho 1 eixeira de Sá, Barbosa Lim·t, Coroei i o 
da Fonseca, Juveocio de Aguiar. Arthur 
P eixoto, Manoel Ca.etan'l, Amphilophio, 
Adalberto Guima.rães, Pinheiro Junior, 
Xavier da Silveira, -Timotheo da. Costa., 
Nilo Peçanha, Alves de Brito, Silva Castro, 
Barros Franco Junior, Joio Luiz, Henrique 
Va.z, Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, Leonel 
Filho, Theotooio de Ma.,n-alhães, Eduarolo Pi
mentel, Olegario Ma ·iel, Galeão Carvalhal, 
Luiz Flacquer, Casemiro da. Rocha, Bueno dt~ 
Andr<~-da, Elias Fausto, Cezario de F1·eitas, 
Edmundo d•• Foos~ca, Francisco Glicerio, 
Ovidio Abraotes, Alencar Guimarães, Lauro 
Muller, Paula Ramos, Francbco Toleotino, 
Guillou. Mar~~~ Escob~l', Diogo l?ortun&, Ves-

. pasiauo de Albuquerque e Ca.~siano do Nasci
mento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparecer, eom causa. parti 

cipada, os S's. :;;rva .\lariz, Si.l verio Xery, 
Carlos Ma1·•:dlioo, Pe•lroCuermont, Theotcn1o 
de Brito, Matta. Bar.el!ar. Rocll'igues Fer
nandes, Eduar·do de Berrü.io, Elhs Martins, 
José AVelino, ~larinho d<! AnilrJ.de, José Pe
regrino, Appo!onio Z ~na.ydes, Coelbo Cintra, 

Co.:nara 'V. VI 

E ~em C"-ll"<~ , r•s Sr~. Albuquerq11e Serejo, 
Eloy de .Souza, Jo<\o o!' Siqu·~J ra , Gc:nlniano 
Bt·a.zil , Fi:ll isb~ !!rJ Freire, Castro Reuello. Joii.o 
Damas Filho, i.•J:J,·i;;i!·lo Fil:;ueiras, Rodri
gues Li , n:~, :,r,rrc·.rlino ~l.-JUru,, l~>ul Ba.rrozo, 
Deoc!e.Jiano ue S'Ju.n. Ra.n:;~l i'osta.na, J\l
Ol<: id :\ Gúllle> .. lese l:i•~tliiil.do, .-lntero B-Jk:llio, 
R'ldolpho Paixão, Co~ ta. J •Jnior, Loaoucio Cor· 
r(:a e Po;sidouio rh Cunha. 

E' li •l<J, e sem üe lJate <~.pprovad<J, i1 acta da 
sessão ante~eiente . 

ORDEM DO DIA 

P RI:.t:mRA. PARTE D!o. ORDEl! DO DIA. 

O Sr. Pre!i!idente - Nã.o havendo 
::-umero para se proceder ás vot..'\~Úi!S, passa.· 
se á. mataria. em discussão. 

E' aununchda acontiouação .llv. 2• uiscussão 
do projact o n. 181 A, de 1899, com parecer 
sob1·e as a menus.:> <'lT, reciJas para a 2' u is
cus:;ão •lo proj~ci·J u. t.S l, deste ;;uno, fixanuo 
<\ de:;pez;t do Min isterio da Guerra. par·a o 
exercido de tOJO. 

o ~l·. :;~ .;-~ !·3.J~)S2 r_...!x::ru"t C)- Sr • 
Pre-:; írh~ntr: . ~ t ~:"J ~~ t.-:.!'iu de vc:.ria.:s ,~~ne udas a.o 
project=J do o:·ç·\ men to rla guer~~~t par·:•. o vin ... 
d11urd exl~ t·c !c~o , c.::;~ · r·e-:!.1'.! o deve:r• de Vir 
j ustificai a:; :u;lp:l','o! Hlo-.·~- t:u: êc: q,uanto em 
uli m coub~.~t, d:~.~ ·· i·~·ui ~~i~ ::. ~ w~n~a. ell. ts pro
duzi ' a~ . ::;i \J .,:n q:hi com a ,,,a:or g~ot: leza, 
paio roeu d b:i tinet•J coll.·ga relator do orça
mento. 

{ ') &te di~cu rso ui1o Coi n.:v ii\o velo ora~io; .. 
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De algumas tlest.'\s emendas mula terei que 
di?.er, umn. vez que mereceram a approva, ão 
d:L corumissão do Or·çumeuto; de outr•l.•, po
rem, que !lãO alcançaram e;;~e parecer, t<lll iiO 
necessidade tle, ao menos. explicar em que 
motivos me baseei p:u·a apres·~ntal-as. 

Seguindo a ordem em qu0 est:to publicadns 
essas emendas no parecer Ü(l. Commissão, a 
primeil'a é a segu inte : 

sima,comoê o exeroito, p~ra . qne, ua occasião 
em que C5S<\ corporação é cllamatla a prestar 
o ser·viço que lhe ó propt·io, se veja ella em 
condiçüe;; Lle o nii.o poder fazer com e!Iicacia, 
por que não b;ISta. ter as fileiras preeuchidas, 
o soldado ade~tr(J.do no uso da. sua arma, o 
oflicbl instruido com o preparo cooveniento 
par:L dirigir a sohlndesca. Não Lasta isto ; 
é p reciso, e inuispensavel. c imprescindivel, 
é a verdadeira preliminar, sem a qual nada 
ha feito, nada ha possível de f,tzer· se na arte 
da guerra, o conhecimento do tlleatro pro
vavel •ias operaçür~s, niio já direct<L'mente pela. 
inspecçiio ocu iar do cada um dos indivíduos 
que devam empenhar.se nessa cam;ntnha mas 
pelos mC>ios rtue a geographia mil it<tr põe ao 
(J.Jcanc~ de quem se dedica a taes estudos. 

«A' Yerba- Instrucç-ão Milit" \'- accrescen
te·se : p tra a acrp1isição de instrumen to~ dos· 
ti nado.> ao set•viço geodesiéo a carg-o <lo E~· 
tado .Maior do Exercito e diurias ao pessoal, 
50:000$000. » 

O par<:cer tla digntt Commis~iio é o S(>guinte: 

« A Comr.Jissão não concol'(la com o au· 
gmen to d::t despeza con~ignada nesta em•Jnda 
e por ella destina• la a ter appliea<;.iio que não 
foi reclamada pela at lmin is tração. » 

Ora, lltt tauelhl qtte acompa11lw. estJ orr;a
mcn to e ~obre o q na! o proj<)cto em di;;cus>ii.o 
foi calcado. ba. um paragr<rpbo que se rer~re 
á. acqui~iç,ão de inst rumentos, u tcnsilios e 
outras de;,pews; e o po.ragrapho que tem o 
n. 32, <h 1·ubrica iG. e q u~ J'eza (D=.t : 

Bem sei que os iustrun~··!lto.; a que s~ re
fere <:ssa sub-rut-1·ic;~ n;1o s:io instr umentos de 
engenharia ; m•1s, eu e q a e não p~I·c.;bo po!·
que rnão se cogita da acr1u isição tlestes ou
tros instrumeuto~, corn uma Yel'lm. não pe
quena. para e.~se tim. e Mnhnma P•ila vr·a se 
diga a. respeito de assumpto de tamanha im
portancia. 

Rele\·a nota.r, desde logo, que essa emenda 
eu a. subo1•dinei á r uhricâ- Iostrucç.ão militar 
- em yez de inclnil·a como u ma modit!caçã•> 
da sub-r uurica tlo art . H\ a que me referi. 

Eu poderia ter rerlig-ido a. minha emenda, 
e talvez fosse mais feliz, por es ta outra forma: 
- «A' sub-rubrica 32. do art. lô, onde se lê 
200 contOs para acquisição de instrumentos, 
etc., reservem-se 50 contos para a cquisição 
de instrumentos lle eng<:nharía, especialmente 
de geodesla. » Assim, niío apparece1·ia a. mi nha. 
propo::ta como augmento de <lcspez.a. :'>las. 
comqua.nto o augmento, pel" torma .POI' qne 
está, realmente se dê, todavia, como as :ni
nllas emendas dc:v<lm ser· toma•las em !:CU 
cvnj une to,· verifica· se que proponho reduc,~ões 
per reitillMntc acceitavei~ e reaes e lll Y<ll'ia..s 
outra s rubricas e :mu·rubricas, por tal svrte 
QUG a ec.Jnowia qne a;<s im ~e faz deixa ah.la 
m argem para c,:;sa rlespezu.. 

O que re:;taria ~eria just ifk ar semelhante 
despeza, mos:.rar que realmente trata-se de 
uma despeza. prod ucti va e de utilidade . 

Ora, parece· me poss i vel fazer-se essa de
monstração. 

Com eJreito. a Republica não deve pre
tender custear uma instituição d ispendiosis-

E' preciso. em summa., que tenhamos uma 
l>oa ca.r ta . 

Ora, V. Ex. ,Sr.Presilleute ,não ignora que 
•i ex:r~tamente o que nós niio possuímos. 

Até hoje o Brazil não possue uma carta 
com a uece;;saria exactitlão e com a possi vel 
preci~ão, capaz de prcsta.t· esse serviço ! 

Nem sõ o Bt•aztl, como ainda ~ode mos di zer, 
nenhum rlos Estados da Repubhca. Ha. tal ou 
qual zona em q11e u ns tantos levantamentos 
topographicos teem sido feitos, uma meia. 
d11zia úe opcraçõ,ls geodesicas tem sido ini
ciada; mas, um plano geral àe organização 
ele aosst carta geographict>, nem se possue, 
nem se quiz iniciar até hoje, 

Era de esperar , que uma -vez organiza/lo o 
Estado-:\Ia ior do Exercito, essa r epartição, 
que constitue a. ~uprema. direcção da força 
arma.d't ter·restre, se apt•essasse em solicitar 
do Congresso Nacional os meios indispensa.veis 
ã. iniciação de serviço. porque releva não 
esqu ecer que, da iniciação desse trabalho á 
su :1 execução, at é que se possa chegar ao 
ponto de se possuir essa carta. -vae uma grande 
distancia a ser medida em tempo, a ser me
didil. em dinheiro, em dispendio. 

Vê·se, pol'tanto, que não é este um pro
blema que se possa ir procrastinando, 
ildia.ndo, na esperança ou na persuação de 
que. llil occasião dada, se possa r esolvel·o 
com tal ou qnal presteza . 

Nós temos um exemplo, um exemplo bem 
Yivo e bem cr·uel, na recente campanha de 
Canu,los, si é que tal nome se pótle t!ar r egu
l:Lrtnente ao conjuncto dP. operaçõos realiza
das naquella. zon;t em que os che!es das for· 
ças regulares, das for~'as legaes, tiveram 
que se g-uh1r pelas infor mações dos vaqueanos, 
das pessoas acostumadas a t ransitar por 
~quelie~ log,~.res- ínfor ma.çõe.> que teem àe 
ser compl'ova<hts e aferidas por diversos pro· 
cessas, afim de que nii.o se caia em laços, e 
afim de que nõ.o se seja -victim;~. de embosca4 

das imagina.dttS por inimigos de capacidade 
como a qu~ revelaram os nossos sertanejos. 
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~g~r(l. •. i~agine-se l]ue essa. op?ra~.ão tem ltlr-n~ia 1 Por outra e mais deta.lhadament~ : 
t e .. _et r~~b~adn , mesmo na delen,l va, cont!'a si nó3 p ossu íssemos elementos que e;;te tra
OI ç.ts rc,ulares, de u m exet•cüo aguen•itio balho minis 'ra. em r elação ao E ·tado da 

seni iOr lle todos os r ,•r.nrsos da a rte ria gnerm; · Bahia, os nossos chef.,s militares d'ão . ~sta
e .. que nós temos~le contrapor a essas lbr•!:~S t·ia.m t1abilitados a. fazer uma campanl\a. cf
O> m~·mo~ 0onll .. cunentos que ella>; t eem '~ ticaz e multo mais rapida do que o tizeraJD? 
re~pett~ do tile~tro da ~ucrra, pr.•t•q,ue as (PIE!s ~ . ) _. · 
w~sma~ c,1rtas Jal11as, mancas, quiJ nos pos Sem duvirla. ! 
sutmos, el las t:lmbem JIO>suem . . . . • 

Dá-se, em rela~ão a pasta da gnerr n, 0 ~ se a:;~1m_ e , a. ~o~sa. _despeza., i!llposta. por 
mesmo facto, com muito maior g r·avid;tdc, ~sses sacr~ficiOS, nao tena Slllo mUlto menor? 
que se da. em relação ao sel'v iço da. marinha ~em du vrda tarnbem ! . 
Nesta, as c:trtas de que 5,1 5,n·ern os nosso~ ?i) modo qu~ se trata. de u~a da.rp,J.ellas 
otHcl3.eS d~ ma1·, s-1o em gr·a.nd~ parte,tlevídas tle.>_ ezas do c::.rac~cr producttvo, desp3~.as 
a um alrrurante, muit,1s dessas com con •icren- que, uma vez lc_Jta.:;: ev1t9:m. outras mmto 
das elo almirar. t<do . "' matares, ~al vo st. uos prelerunos manter o 

_E' certo_quclnÓ> tomos trabalhos de olfi- statt< ')'H? r ~npe~terto ,q u e !_las condiçõe~ em<lue 
cme,; 1Jraz1Ierro,; du meri tu de Vrtal rl8 Oli- se encontra, ~m telaçao ao exercito, t rn· 
v~ira., como é certo tan:bem que c,m reb <:ii.o por.t~ un~~oe r ~~~: 1ente tle deprec_iação annua, 
ao serv1ço ternstre, quo 110s r.em11s tra iq. qnc ·-.e a':,m'.:~r~ e.rd:t Yez !nurs ao ponto_ue 
l hos pn>ciaes f'eitus •1ela conuni ~sno de en-- ·- !Jurler mo, clle;,,tt a uma coaJuuctura gra.vts
n h:ma n o Rio Gr·~rHl~ uo Su l, c ·outros orit~r~- >ll_u".' ~!n q:te to~os ~5 patr~cios, por_ assi in 
•los de expl ora.;ões rle ú,;tracla de ferro 0 d 1~~~, cahcrn rl;r., nuvens~ fica~ mu1to ad
a~!_l· la ori nn• lo~ do::; t rabaliL·•s feitos 1_01. oc~:l - rmr<!-tlos dcl que o _ e~erctto nao _Possa dar 
stao de cons trutr-se a linha tele"t'.lph ica aqui llo que se esper,n,\ que elle de:;se ! 
p ;tl'a. ~i<Lt t o GrossJ, a (;im de 1nui tos"' ont t•os Por outro lado, como eu v inha dlz.endo, ao 
t ral.:a lhos esp:•rsvs qnc n:io t'ornecemos ele· propor Cd la emenda, eu a acompanhei de 
men tos nctes~;t r:os a organizacão rle u ma vanos outros restricti, .. os tle dHspezas, dis
cat'~a cborograph1ca, e mu ito menos á elabo- jJellS:tvets umas e outras absolutaruen te in
raçao dos de talltes iuLlispensaY~is para as ope· Justrfica_ve:s, em somma. muito superior ao 
raçilts de guena . d!spendiO que resultar ta da acquisi~,ão do 

N•;stas c->ool ições, Sr. Presidente, e u m11 materialg~o,tesico . . 
vez que temos o esta.do-mn.iordo exercito cr- ?astara. cttar a emenda. relattva. ao apro-
ganiz.tuo e fur~ccíona_udo, fni que eu propuz veltttmento ao_pesstmi do emino_ militar . 
esta verba de <:>'J:OOO.:; para in ic iar esse ser- A este respe1~0 , eu tenho aqu t u m pequeno 
v iço, verb..L que é m!nima..que é in5iguificante, catcu ~o su~gesttvq . 
como meu honrado colle<>a ~a.be para a. s\s~un nos temos «como consta da. ta.be!la. 
acquisi\-.âo elos instrumentos 0 !lecessaÍ·los . ' do Minist~rio d_a Guerra» actualm.ente 14 len-
. Não se trata, :omo venho de dir..,r, de uma tes em d rsp?m bilida.de, que não lecciooam , 

s1mptes exptoraçao toportraphica da acq ui si- qu~ foram aíastados elos estabelecimentos d e 
ção de mera duzi<\ de in;trumeot~s. r.ue com eusmo e que percebem 4:000$ de orJenado o 
meia duzia de contos de r~l5 se 'podc:r ia que dà uma despez" de 56 :0UO$; deus substi· 
obt~r· , mas, de in~ trumentos de "ran de cu sto t uto> e 21 profe:;sores, total-37 uocentes
e da maior precislo destinados 'ã. insta Ilação que tmportam na dcspeza. de 120:000$. Por 
do serviçi.l geodes :co'. ou tro lado, nó• temos, nomeados para oc-

. T "m se ui to, e eu sou um dos que t ecm cu par os logt\l"es, qu~ eram exercid?$ por 
d tto a proposr~o de out r;•s causas, que as est.e~ dl)~~nte~, 23 adJu~ tos e U_ c_oa~JUVan
lto:;sas con.J 1 r,:u~s financeiras niio nos r•ermi t- te_~. t$to_ e _.~7 !uncclOuarJOs demtsstveis, qu e 
t .;m e aut.es Yeda m- n os roe;mo, ew n1ce dos n_ao es:a.o 1nres t1dos do requisit? de vita.li
cr·cdvnt; pua c01U o Estact.1, 1u 5at1:;tà.,;iio credaue, tle mod~ r1~1e a ~ua d1speus~ possa 
tn~uu~td<~. pelu acct•rdo de 15 ,[c julho, _ \'e- acaneti'r ~ obrtgt~<;ao de mdem nizaçao por 
da1~:-nos augrneutat·qua~~que1· tl t•~ pezil::' . pa.:·te tl<l}a~c~J-~_Na.ct<' ':al. . , . 

E vcrJ<,de JSto, lll<J.S, em tel'lllos ; \e<lin;:t- Logo. SJ e,e~ "' tunc. wnarw:s forem dJS· 
nos a votr•Çtto do tle~!JCzas qu~ 1ü o fore:n pens:u.ios e ·~ tie>p~z.c q'Je ei!es custa m p or
n_IJSO!uta._rnente ítnp rosdu,ti ,·eis ; e P•H'!nt lllO: ta~r to po4a ~ muq;e tu, occu!Jauos e_,;se:; loga
Sl uos nuo mtcta.rmos esse serviço, ~ i 110~ 11;;.0 r e, por est(h úoceutes _em d!SpJntbl ltda.•le,evh 
encetarmos a. c!'ga.nizac;ã.o deoses elemeut~~ taremo.s. um tlJ:;pewlJO na impox·tancia de 
a bsolutameute i wpre,;cimlivei~ 1m1;a a no;:.sa. l l::l:OUO!;iOOO. 
delez>~ mllita.r, as despeza.s, que nós podere· Assim, l'esumintlo, nós temos actualmente 
mo~ ter, em caso~ como_ esse. a que m :1 re· e>t.--. úupla úespeza : uma- a. dos dOC8nt es em 
fert ha pouco, nao serao muito m aiores do disponi bilida.de (37 docentes em · d isponlbili• 
que seriam si tivessemos dado e3ts. provi- dade- 120:000$) outra- a de ~3 adjuntos ~ 
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14 coadjuYantes, que ~tão leccionanr:lo, e 
que percebem ao todo 118:000$000 ! 

Dizia eu : supprima-se a ver·b:t des,es 
ll8.000$ e restitua.m-se a todos esses do~en · 
tes em •tis punibilidade os se us logures. 

E' algum !avur 1 E', não h?. duvida. ne· 
nhuma; mas, não a mim, nem a uenbum 
delles, sim ao ere.rio nacional, 

Trata-s3 de !unccionario3 vitalícios, tão 
vitalicios que evidentemente da propo$ltura 
de qualquer acçã.o, o Governo. espon t-loea
mente, nii.o l!Ó lhes pagará o a.ccre:;ciJno dos 
seus vencimentos militares, os ordenados, 
mas ainda, em virtude de um aviso do ~Ii 
nisterio da Justiça., lhes coota.râ e~se t emp!l 
para a gr-atitlcação addiciona.l. 

Senhores, este à o resn!tado da politica 
feita pelo governo passado. 
Honr-~ seja feita ao actual )iini!tr o da. 

Guerra que, ua.quillo que depende da S. Ex .. 
a começar pelo respeito ã lei de fixação rle 
torÇ&S, nada tem deixado de realizar. 

Mas, em relação ao governQ pa~>a•!o, twin 
quanto foi dito oflicialmente e mannado ·li~er 
nas gazeta.s otllciosas. que era um governo 
de economia e:~>traorrl inar ia, um governo do~ 
mais santos escrllpulos, que zebva o dis 
pendLo dos dinheiro> pubHcos com o maior 
devotamento, com o maior patriotismo, por 
um lado, fez causas, como esta, ·~. por ou tro , 
autorizado pelo Congresso N&cional a .t:<~zer 
a reforma do ensino militar vara o fim de 
realiza.r economias, elfec~uou e~ta. rcfonna 
em taes condicões que, desde logo, toi nece~
Bilrio abrir creditas supplemant.-'l.res e extra
ordina.rios na importa.ncía de ~00 e tantos 
contos de r .:,ia . 

Ha. algum defensor do governo passado, 
que queira vir contestar is to~ (Puus<t pro 
lMigada.) 

Não h& e fazem muito be m, }IOrque quem o 
at!lrma inclusive à o propno re!ator io do 
actuaJ Sr. Ministro da Guerra, em t ermos 
ainda. ma.is suggestivos e muito ma is elo· 
quentes, do que quaesquercommenta.rios que 
IJOrventura eu quize,.se adduzir a. esta minim 
asserção. 

Aqui esta.: c A reorganiza.ção do ensino 
mi!tr.ar e a consequente necessid a.de <te des
peza de ma.ter-ia.l e a •laptaçi1o dos editlcio.-; das 
Escolas M1Jitar do B azil e P'e l'arar.oria H d., 
iMtica do Rea.len;.:o e c!o Rio Pardo, or,!e 
nados dos leute~ "'vrofe:soores em ci b p•ln ib\ 
lid<tde e accrescimu de veocirneutos, iuc! u~h-e 
o abono tle etttpa ao pe>soa.l docente e~ectivo. 
que não a percebb. determina;·am,de accortlo
com a lei de dezembro, a abertura de cr~
ditos especiaes, Il(J total de 913: 25&$593. > 

Em relação ao santo varão- sic itu•· ad 
ostra, é o que se póde dizer . Not3-se, isto é 
despeza na. pasta da. Guerra., po~:q ue tem mais 
o seguinte; esta despeza determinou um 

contra-choque. uma re percussão, um e :idto 
r-.· fl"xo na pa...,ta d;t )I•.r·in iln., porfJue es;;e_ 
!.li ni>tei·i•J, qne :. u tol'iza.va a li1Z~I' a rcorg:l
niza<;ão da. EscPhc 1'\aval, mandou pa.:;ar 
tamb ·m et otp" ao~ t·espectivos docentes. A 
de,:pez.a q lt· ~ se fazia em uma pa~ta. se re-
1lcctiu em c,utm. 

0 SR. ÜVIDlO ADRAXTES-Fez UIDfl r e forma 
fJ Ue não serviu. porque agora se pede outra. 

0 Slt. BARBOSA LDIA-0 meu digno coliega 
pon•lerou hem, que essa. min ha emenda devia. 
faze r pat•te do projecto ·especia l, r eorgani
zando os institu tos militares . Mas, l!Ó3 es
tamos a termina.r os trab"lhos ; esse p rojecto 
a que o meu honrado colleg a se reft:re ê 
longo. e em t-ora não est.t-j<L de nccot·<lo em 
todus os seus dlltallles, em sna.s linhas gera.es, 
traz u m nut>o typo Je r eorg .• nização militar 
no Brazil, mais technico, mais pratico e 111ais 
dP. õl.ccOI·do com as exig ·ncias da n uSS;\ pro· 
fissão . . 

o SK . Ifli i>RHWE V.~LLA.:JA.T(ES-Apoiado. 

O Stt . B.<RBOSA LmA-~ão ha duvida. ne
nbum:t. este e o facto . :'-Ias com ser um pro· 
,iecto longo, e com o ra.cto lte entender com 
to,ios o~ :J.>pecto; de>S:\ qu<>~tão, dle não pc\de 
deixar c.le te r· uma discuss~o. pt.ll' abr.:vi:t(la 
q u e seja, ·~ não me par·ecc que essa di::cus,ão 
p ossa ter loga.r nus víuLe dias de se.;.;ão da 
u ;tima prorogaç.(lo, qne Ytte a.tó o dia 22 de 
no,·e mbro,d• scuntados o~ dias rariatlos ; pois, 
ahso!utameute nã · teremos meios de discutir 
e vot:n· to$te as~umpto; rle rn:1nelr a. que, ou 
votemo~ ou nã·· '• tica em w lo o caso essa dis
po,içào em vigor, dt;posit;ão qu,, tem um ca-· 
racter transi turio, perfdta111ente compati· 
vc::l com a na;nre<.a desta lé i annua e que e 
r·e"lmen te um•t tli>pastção relativa ao apro
•eita.mento do pes,;oal, inconven knteme nt .: 
po.->to a margf\m, e ao a ugmer;to d e uma des· 
p r::za que. cumo acabe i •1e àe m.-.nstrar, é uma 
despez<l. em duplicata q ae não se just ifica 
absulutamen te . 

E aqni, seja-m' licito d izer à Camara., que 
a. lei, que '' ut or izou o Governo tJ'<•nsacLo a. 
fazer· e.;ta reorga uização, dizia e m um dos 
seus paragt'a!•hos qu., o p essoal docenta ser ia 
apro•c itado, ~egunlio os seus direitos e as 
~ua.< cap<J.ddud ·s . 

P•iÍS loem; o quP- t'o:z o Governo 1 Poz em 
dist~o"\ bilidade <L maior pa1•le. pe'o menos
:n vitalicius. isto em relação aos direitos 
a.dq;liridos ; e m rehtç-ão á. que,tüo de ba bili
taçõ.o, pl·n,a.m que o Guveruo, para npura t• 
melhor esse:; I'Eqursttos, puz em ctJncurso as 
uo v .• s ..:arleiras ·1 l\c:;sa não cahia elle t 

Posso a!firmar, eotretctnto, que nenhum 
de nós deix ar ia de ir tirar em Cilncnrso a sua 
cadeira, vorque, po.iemos dizcl-o com or· 
g ulho, fomos nomeados ]!elo n osso venerandQ 
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mestre, o Sr. Dr. Benjamin Constant, que 
possui:1, em relaçã·J a ea·h um de nóo, ele
mentos seguros para :1f'erir lht nossa capaci
dade, m·,lllore:; 1lo que o qne um concurso 
pt)dia l'ornec•.>r ; por•1ne o en>ino, ~endo obri
;ratorío, tmlos nris lizetnos o noss() cur~o. 
ohri!!Rdo n. sahbüinRs, a cxam•s parei 1es do 
pri•neiro ao ultimo annn. da p; i m•·ira á ul
tima ca•lGiru, de man<·i:·a qne a no~,;a toad,-t•
nd' i'O<lía r.,rnecer· S•111re <'<ld<.t Ulll d,; wi~ 
mf'!hor"s •·lem~; ncus d" q<ltl wr, Ctlllcur·s,J. 
vGr,at!<lo sobre um uuicv p••uto. tirar.lo á 
sorte. 

Nest:ts cotllições, seja-rr c licito dizer, pilr
que j~ um dos arautos dessa campaHlia eon
tra o ensino milHar allegou aqui com ares 
triumplnes, qnc nó;; uão tinhamos essas ca
deiras por concurso; esquecel!·Se, porém, 
es:-e Sr. lente tambem de uma escola supe
rior. que nesse in:;tituto, gr:tnde parte dos 
lcmtes, entr~ os qu;L,~:l o hon1·a•lo :Vlinistro do 
lnt{·ri"r. aliús um prl•fi>sional tlistioeti~sinw, 
que l't·Z naeo;eula d,, Re:i<e uul dos c,u·sos 
wab briltJautes, t'oi nom-~ado. S•!ID concurso. 

O Stt. LAUR'' \luLLlm - E nem p~)r i:;;o 
llinguem duviúa 1h sua ca r!acitlaüe. 

O SR. B.u:nosA Lnn- Tendo es;;e pro
fessor· allf·gu! <) aqui, etn u·n dos muitos 
ai'artcs, essa ~í!'c:~rnst·lOCi•t, seja-nos licito re
wrJar que o Dr. B ,njamin const1nt, ao 
pt't>ver os cargos do m>tgister·io, por occ,1siã(• 
da n••va retorm·•, peb eonheeimento p~Jssoal 
que tinlt:J. e pul<>s info1 :naç0e;; que colh-;u, 
!ui levo~do a no:n~:u· p1·otessore~ ou lentes 
Ü<.!s>es iu~litutos, otlidacs <toe Linltam obtido. 
n"~ tltrmas ,[e que fiz ,,r[tll1 pal'te, as me
lh:->res uot ~~ em um cut·so, em que; se vae 
:tpura.ndo por um crivo, que niío existe na 
t~cola de que S. i'~x. faz p:trte, porque a 
ve!'<hrle é esta. p~rmittam-me dizel-o, que 
s:·, pot\i:L galgar o f]Uiuto atmo, e inda hoje 
assim é, tl tirar a ca.rta de en.!.!'enbeíro mili
tar, ba.ch·1relando·:se ou não em ·sciencias cor
r.~spondentes, o alumno que obtivesse plena
men :e em torlas a,; ma.terias praticas c th.eo. 
ricas. Essa. exigencia. n '3 o cxi~te em outras 
escolas. · 

Já vê, portanto, que o process:> e o modo 
de escoltla. no pessoal não era. tal que permit· 
tis:se ao Governo trans:tcto entrar nas escolas 
p:tt'a f<~zer baixa politicagem como tez, pre
t<:nden.to vingar-se dos Deputados e SemL· 
dores na peoSIÍ1t dos docentes d aquell,s e>tt\
belecimeows, que, alia~, ""ja-me permittido 
aio· la rlizel-o, não e1·am nenlluus illustres de.s
conbecidos e teriam .lado ao Sr. Dr. Pru
dente de .\loraes a lição de que S. Ex. ca
reciu, bi houvesse mandado põr em concurso 
essas cadeiras. 

Ao eovez de fnzer isto, fez gravar o erarío 
nacional com uma despeza dobrada e nomear 

a torto e a direito pessoas, muitas das quaes 
nenhum requisito de compatencia. revela.ra.m, 
A Camara. ha de concordar que isso é dua.s· 
vezes irregular, pelo modo de provêr os car· 
gos e pelas de~peza.s d"snecessarie.s. 

Foi por isto que apresentei esta. emenda 
arlditiva. (Lê.) 

P1·eciso informar a Ca.mar'l de uma coul!a: 
i<egun,io o l'egulam<mto de 18\Jll, ehb~rado 
wlo Df'. Benj .m1n con.ta11t. toda a. vez 
que a.; tur;11as e:;coi;tres torn;.Lvam-.•e muito 
nJ Hter,J~as. nomea.v;Lm-se coarijuva~Jtes de 
'"n;;ino, mas estes c1ndjuvanr.es •n·a.rn esco
lhiJ.os de entl'e vs officiaes do ex:ercito mais 
ou menos conhecidos pelas sua.s habilitaçõelJ 
c a sua vocação para o magisterio, mas 
t,rados dos corpos a que perteociam, iam 
leccioaar na escola. com 05 venctmentos 
geraes. 

Não importava. isso nenhum accrescimo de 
de~peza. 

Q11e fez a nova reforma.~ Creou o loga.r de 
Cúhdjuvante, retr•Jbuido com um venci
mento muito maior, ou seja o vencimento de 
200;5 meusaes, q U<tndo o coadjuvante f(tr civil, 
ou ~eja o vencimento de 210$, que tanto im
port;l. a gratificação activa. de engenheiro, 
qua.ndoesse coadjuvante fôr militar, de modo 
que ess·t disposiçãoseFviu para a politicagem, 
serviu pa.ra d-lr mais um logar onde pu. 
dossem ser acorumodados os afilhados do par· 
tidarísmo. 

Por exemplo, o bacharel fulano, o cidadão 
ckrano prectsa.va entrar para o mundo dos 
pensioni;t:ts rio Thesouro, não havia lagar de 
arnanueu~e ou algum outro cargo em que 
pu•le~se ser collocado: era des•lobrer-se uma. 
das tU!' mas õe arittlm~tica. ou de !l'll.ncez e 
nomear-se aquelle individuo. Nomear·se á 
hy .. othese; -nomeou-se, é o fa.c~o, tal e tal 
individuo para ir perceber 200.-:: mensae~ ou 
2:4JJO$ a.nnuaes, despeza. que não existia na. 
v1gencia do regimento tl'ansacto, e que é 
tanto mais injustifica.vel quanto naquelle 
tempo o quadro dos officiaes não erJ. tão 
grande, ao passo que hoje podia-se encontrar 
entre esses officia.es, quem fosse reger taes 
aulas, com os vencimentos do corpo, hoje 
que ba mil officiaes a mais, de modo a se 
manter essa pratica. 

Aind:1. um outro aspecto de3Sa. questão de 
àesrtobramen to de tu r mas. 

No magisterio particular, a respeito da 
qual tomo a. liberdarl.e de dar â Ca.ma.ra. 
algumas inforrnações,porquenelle me formei, 
-no magisterio pa1:ticular o proressor não 
lecciona uma hora de cada. vez, tres dias da. 
sem~na. ou tl'as hora:> por semana, só, para. 
perceb~r o vencimento que o E~ta<lo a.ttt·ibue 
aos seus docentes de to las as escolas,de modo 
que toda vez que os d1sciputos afliuem a ll$S8 

estabelecimento, de modo a cDnstituir turmas 



Cãnara dos oepllados - lmfl"eSSo em 2510012015 16:01- Página 6 de 30 

614 ANÍ'UES D.-1. CAMAR A 

tão numer osas que não pos~am ser lec~iona.d:ls 
n:~. me>ma occnsião. uma, razão de b·>a 
<'C1;1Domi:l ind ica IJUe. · rli v id ida e's:l tm•mn e a1 
du:1s, o lo-;sema primeira. tm·m:t em uma hot•a 
c a :;<.>gunda na outra hora, pc!o me:;mo 
tlo~ent<·. 

P ois l!áO ha natla (J Ue im peº:. i>Su ; ou 
um:t turm i~ n~s segnn<las. quartas e sextas e 
out:ra. nas terça>, quintas c s;tl ·b~.dos . .\ssim 
!az quem que1· grstar só o l')ue púde. A_zor·:t, 
quem é oababo. quem tem dinheiro para dis
tribuir á> roãos cheias. ent:lo pó:le apT'O\-eitar 
es;:a. circurnst:mcia. faundo a divisiio rle 
turma que a inda Íliio ü bas tante n11merosa. 
para exigir essa. repartição, e iu,·entar assim 
um lagar :para. accoromodar determinado 
afilhado. 

Na ta!Jella do Miniaterio da. Guerra que 
. iit coglh esse desdobrameuto, !Ja. uma. 
verba rrue mandei supprimi r, porque (a~ 
minbas emendas denJm ser entendidas no 
~eu conjuocto) em uma outra. emeuda eu 
tli!!D quo os coarljuvant es do en~ino sejam 
notnc.'ldos de entre os o!Iiciaes, que exis 
tem em gtande numero, p'lrceben:lo os 
vencimentos que percebem mutal is ;>~ :< 1 m •l i <, 
nos termos do regulamento de Jx(l;), quero 
dizer, percebendo o; n.•ncimentos de corpo, 
mt.o é pel'cebend.o <IS vencimentos de l 8'.l0, 
porq uo de 18~10 para. ca o soll o e a. e ta p ;t 
foram nugrnentados ; porta.nto, não e au
gmentando despezns , mns e, poP exemplo, 
um alfl're.> que em YeZ de receoer vencirlhlDtos 
tle a lferes no batalhiio, recebe esses mesmos 
vencimentos de alfores regendo aq ueHa. 
turma. E parecerá que não se encontm 
•11lctn queir (t . : 

Encontl"a-se, porque h<t muito officia.! que 
se :;eu te bem pago com esse ensP-jo que se lhe 
proporciona tle e"t;t r cur;;ant\(l c> ~eus estud.':Js, 
<le ~ est,1r habilitu.udc melbormr,nte uo en· 
~ino; afim <.le se propor oppol'tunamente a 
qualquer cadeira, além da vant:1gem de , por 
esse mci~. consegu ir vir p::tt'<t. uma capital 
como esta. Eram est:J.s as tnes ou quaes 
Yactagens q 11e no rne;r têmpo, que em l ilOI I, 
c anteriormenw me>mo. nos tel'mos do re~u
lamento de 1874, eram ·plei teadas, como con· 
diçií.o d.e merito e como r equisito> de capaci
da·!e de ofliciaes. 

. Hoje, Sr. P r esidente,esta.s lacilid:tdes. este 
modo de fa.zer- se t al:$ nomeações. tem incon
testa.vclmeote contl'ibuião para deprimir o 
nivel do ensino . 

Bl:.lll sei, Sr. P reshlente, que estamos em 
fins de legisla t ura. e que a mai oria oão qner 
absol u t:nnente saber nem das int'ormnções, 
nem .-tlos csclm·ecimentos que a. discussã.o 
suscita. ma.s. vou cumprin,fo o meu dO\·er, 
seguoclo ententlo, •lcsdc rt ue os meus pro
testos prest<1rão algum serviço ao menos, fi 
cando nos -·hmru:.; desta Cctsa. . 

E~te protesto, JIOr um I:J.do , e esta contin
genc ia, pelo outro, r cpresen ta.1n os meus 
e.-fo1·ços ~e~ n n-lo o morlo Ji"r <J Ue encaro o 
:ump1·í rn t>nto fi .. <lr.Ie:· . 

«~:l pprirnam-se as Yet·bas :p3.l'i1 bi!Jliothe
c:ll'ios . ( U; . 

E:;t;t emend:\ não !•C•l·. ~ obter a acqu i·~~ccn
cia •Jo nwu honrado col!eg-a, que diz. (li). 

Ha equivoco do mcm d!~no colle;.:<t . F.m 
pr imeiro Jogar S. Ex. <liz que não coovérn 
e1~trega.r o exercicío dessas runcç-ões aos offi· 
ciaes effect i 1·os, e cu mostro qne não s6 o bi
b! iothecario é um o!Hcia l eJfect ivo, como 
tarnbem é n:J. propría t: tbe!la do :O.Iinisterio da 
Guerra. d:t. (]ual vou fazer a leitura do a lg uns 
detalhes c por 0:1de se Vt)l'il que ha uma in
finida.de de loga.res preenchidos não sú p<>r 
mil itares cnmo por civis. 

lJiz a tahe ila á pagina 14. (Ul . 
Lngo, ,·,a pt•opria tabella que nnirm:L que 

po<\eiÍ1 ser e:xercio\as e3ÜI.S func<;.ões P•>r um 
onlcíal. 

E a minha emenda o r1 ue Yisava ~ 
Visava svstematizar essas ;~ttribuiç•~s 

emquanto existir <lXCeS50 de ol!iciaeS fóra do 
quadro. emq11;1.nto existissem os milalreres a 
mais fJUe existem, o que pó·le fazer com que 
em um col'po haja tantos officia ·s qu:~.ntas 
pra~,,s, <lesrle que esses alferes sejam tt~ms
feridos par:t este co•po. 

I)izo e11 : nestas condições é l icito preterir 
a pri meira parte da e:nen.J:\? Não, porque não 
ba este augmenlo de despeza. de~de rr ue se 
colloc.• o civil com o ordenatlo de 2:000$ e 
g-ratificação do} I :OOO.S. sem que haja neces; i
dade de ützer- sa este pngamcnto a es~es bi
bl iotllecarios . 

Sr. Pcesídeoto, p11.ra que o meu pensa· 
m€:ntü fi 1ue bem claro e s·.! possa vel-o, como 
com·ém ~ não iL titul~ d e interpretaç;.1o, di:ro 
que um• ve~ que S!l resp?.ite o . dí ••eito . dos 
ftmccionar'os que exercem esses log:\ J'es e 
que tenham ccr~o numer o de. serviços não he. 
inconYeniente algum. (Lo'l . · 

Em reh\ção a estii.S turmas supplemcnta.
res. já. <lisse, Sr·. Presidente , o ba~ta.ote pam 
justiticar o meu pensam,•nto. m:J.s, em rela
~.ão a premiO$ a tra.baihos dida.~ticos, qu,~ a 
honrada Commissri.o julga (/d), eu só concor
dllrh\ com o meu collega p~lo facto de não se 
poder lazer isto ou de u:1o se ter rei to em fim 
~a. suppressão !'m to-·Jas as escolas depen
dentes deste ou daquelle ministerio, porque 
eu penso que , si a noss<\ situnção nos impõe 
adiar todas as desp,,zas que não são impre 
scinrliveis e urgem s, uma despeZ<\ nestas 
con·liçõesc a qu(: se r efere nos premios a 
t r<lba.l h os d idactlcos . 

Não estamos em cowliçiies de premiltr ou 
exigir tral.a.!llos nesta> con•li~oojes todos o;~ 
;\nnos. (~ LrabaHws esses que versam sob r e 
materias to\lu.s muitu L'xploradn.s , e a r es· 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2510512015 16:01- Página 7 de 30 

SESSÃO EM 26 DE OUTUBRO DE 1899 615 

peito de todas os quaes nós nã.o temos r1ue Apresentei duas emendas relativas a. ai
esperar essas gr ,,ndes novidacles extraonli- feres-alumnos. mas, ve1•ifico que realmente 
n;u·ia s e cu.io adiamen to po.temos obter para !louve e qui ,·oco rle minha parte. e , portan to, 
uma c.•ccasião em que se pos>a rn ~c,I· ltt l rles- oppo1·Ln :amcnt?. per! irei a n!tira.da Mts cmen
peza.; porqtte , senhor.,~ . JJ..e permithm que ·das •"J UC con teem J'I'Ovi.Jcncia, .F• voto.tlas no 
dig;.l, não .1onheço nada mais liLcil do qtiO a Orç:nnonto da Fazcn•1a. 
compilaçã0 de meia duzia ne t extos intellig~n- Eu di >se que h<' v: a muitos lagares c0nsi
t emente bebidos e recozi•los nesta ou naquella derado~ pr,la hot1 r :Hl:t Comm is>iio como cargos 
monographia it<l liana, allemã melhor, e nessa se.!lentarios , exercirl<B :po1· offi.cia.es do exer
então nem se f<\lht , para se considerar um cito , e que a minha emenda não fez mais <lo 
tn.b<tlho didactico de grande rnerito e ser que v it• systcmatizar esta sitU<l\.âO, pondo 
entã.o submettido ao j ulgamento de compu- como r11grn is~o q uo se tem tlado sempre por 
dres precisamente, porq ue neste assnmpto de exce pçã..J. 
despeza.. ha de ser permitli•la a ver<la•Je, em lia casos como cstc:o bíbliothecat•io será se-
f<'gr.t estes Julgamentos dependem da conde~- dentario em uma sub·secrotaria. 
cendencia reciproca. N'' Escola l' r·c pa r·ator ia e de T:tctica <l lJ 

Não quero com i~to !lizer que não ha.ja nm r~ealen~o. o tenente Erlua rdo Bezerra, a lu · 
ou outro tral:Jalho de merito. mas. quem os mrJo, e oficial CJUC exerci') ~eu cargo co;n 
faz de1·e ter o coeffici<mte do merito, do ci- muita comp~tencia, ma~ r1ue deve fazel· t'all•\ 
vismo, do p~triotismo, gua rd;~ ndo· so p:ua no ~eu corpn. 
occ:Lsião m aiti opportnna, razewlo o qne lll.z De modo que o inconv<-aien te abi está: l'oi 
o verrlad.eiro saLio. au;~meutado um io(!';u·, au p~tS>O q11e, si .,o 

Occorre- me o grande m~• thematico Vie!n, nome&~:;c um alum:1o quo} excede do quad!'o, 
que lez verrladeü-a. rcvolnçíi.o na :l.!g "bra, nem <•!te nu·io. falta em seu cor po netu !ta
quando publicou o seu celebre trabalhn, uão veria accresci mo de Jogar. 
andando pedindo a. n ing uem que lhe desse X<t Direc•;iío , ;era! dtl Artilharia.. pot· ex
premio ! E era preciso ter-se gr-.•ndo mereci- emplo, ba. cioc.> ai fere;; a u1a nuenses , em com
mento par~ conseguir ser honrad•) com um pensação na Repn.rtiç;-,o do 4" Dis tricto Míl i
exemplar rlaquelle trabalho. tar ba c inco :~. r:1auuenses so\da<los ! Quer d iz~r. 

E a~sim são og granà.es monumentos scien- ha. Jogares da mesma. cathegoria, na. mesma. 
titicas ou litterarios: qu.-:m o produz, quem ci<lade du R io !le Janeiro , n·t . mesma séde , 
o edi!lca tem a certo~za. de que elle lia de ser exercidos uns por aiferes e outrtlS por ~ar
disputado pelo puLlíco inte lligente, oii.o vae gentes. 
pela porta. escu sa. do officialismo e amparado Os am;cnucnses soldados são os seg uintes: 
nos braços do compadrio dacongregaç;l.o pro- (LJ .) 
curar um accrescimo de verba pa.ra. seus vcn- Evito ess;l irregularidade; determino que, 
cimentos. um:~ vez que c!ispendc;nos quatro mil e tantos 

E é por isso, repito, que lamento não me cont<l.> com os 1.070 alfet·e~ q ue exce<tem do 
ser dado fazer is~o em todos os estabe!P.Ci- qu<t'iro, aproveitemos esses omci:~es nuquelles 
mentos d e ensino nos quaes vigore seme- cargo:;, por qne a economia !P-ita pot· esta. 
lhante disposição_ fôrma. diminuirá esse excesso de d espcza . 

Si mantivermos todos os an nos essa. verba, :\Ia>, em ver. de ter civi~ percelrenrlo 250S 
todos os annos búo de appare~ar tra balhos •wsses log:n·es. poupemos esses 2.50$ e ubi 
sobre direito, trabalhos sobre merlicina, com- c<•l!uquemos os officiaes que excedem ào qua
p~ndios de arithmetica e quejanch•s ouüas dro e rnrcebcl'ft:l <thi os mesmos veuclmentos 
pt•etenciosas novidn.des. julgada,; obt•as super- , corno si lá n:1o e;;tivessem . 
tinas e á. custa de 4:0()(}.), 2:500$ e ou tros I Isso e va.nlajoso pelo lado de\ economia e 
premios. I isso e po;sivel,tií.O possí vel que se ta?. t·egular 

Neste nssumpto, n o que se lecciona ·-por e irregular m :nte; irregularmente quando se 
esses institutos officiaes não precisamos rle colloca soldados na mesma situ ação d e ai
estar· favorecendo o apparecimenw de taes feres. 
obras ; e o que ntio falta ; as obras ahi estilo I Não me o:cort·en quand_o npreset_J.tei. as 
em g rande numero. emend:~s, pr opol' ;t suppress .. o ti •) ·1 ' dtstrtcto 

Tem->e dlto que estas são parce!las mi- mititar . 
nimas; mas é lh1. integrao;:ão dessas parcollas I O 4" <1ht t'icto militar tem a se•le aqn i n o 
mínimas que ha de resnltat• economia. Pen;o Rio de .Janeir·0. de modo IJU:l um orl:!eia l 
que, desde que não podemos cortat· a golpes 1 que l<:m Je ~e apt·e~et; ta~ . a.1 • resenta-~e ao 
de machado, uevemoB Ir a parando essas de- 'genet·al c!u;fe uo 4° ,[,,;tr·;cto no ca..:1.r ao da 
mazias, porque, quando não tenbam g rande I praça cla Acclalllac·ão, segue a apresentar -se 
a lcance, r evelam grande psforço de cumprir- : ao chefe do cstado~m:t iot· c algumas I'C7.es ao 
mos o nosso dever na situação an~ustioS;J. em j !'.Iinist ro ,Ja. Gu~r-I"a. . beslle que o clle!e do 
que estamos. - cstado-ma.ior tt!m o posto de geucral , n:lo 
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havia necessidade de crear mais o logar de 
cllefe do 4• districto militar. 

E' uma repartição desnecessari.a, u~a SU· 
perabundancia, que a nossa sltuaçao fi. 
nanceira não justificll.. Ella serve apenas 
para dar logar e gratificação a mais um ge
neral. 

Por isso disse, em começo, que, quando 
tenho de me pronunciar sobre este assumpto, 
o faço com desassombro, e penso que a esse 
respeito é de lastimar que a Rt·partição do 
Ajudante General não se tivesse apre~sado, 
urna vez que estamos na conjunctura que 
tal vez não se reproduza, em apresentar o 
plano de reorganização do nosso exercito. 

Assim corno não vejo razão para termos 
essa repartição que podemos dispensar; não 
vejo razão para termos quatro marechaes. 
Cornprehendo quatro rnarechaes com a antiga 
organização, mas, não com a organização que 
tem de pt•evalecer em exercito reduzido corno 
o nosso, que é o ideal, um exercito pequeno 
mas bem apparelhado, de prefenr.ia a esta 
serie de repartições de guerra que absorvem 
grande parte das energ ias que podiam ser 
utilmente empregadas no destino normal dessa 
instituição. 

Aqui está. um ponto (lendo um impresso) 
em que lastimo de coração não ter sido en
tendido, ou, pelo menos, não ter logrado a 
acquiescencia do meu illustre collega. 

Diz o § 9• da tabella do Ministerio da 
Guerra, na parte relativa aos hospitaes. (Lê.) 

Is to é de mais, francamente. 
Não posso concordar com isto e como nos 

hospitaes militares não se dá a mesma cousa 
que nas maternidades, e porque a Igr·eja 
está. separada do Estado, não havendo razão 
para esta pre~e1:encia, ~ropuz que se modi~
casse isto, e amda por Cima fazendo economia 
e melhorando ordenados, com a seguinte 
emenda. (Lê.) 

Sim, Sr. Pre>idente, porque de duas urna: 
ou essas irmãs de caridade fazem melhor 
esse serviço do que os enfermeiros, ou ellas 
tem arlquirido essa capacidade especifica em 
assumpto de tal natureza, e então deve se 
dar irmãs de caridade aos demais hospitaes, 
ou exercem essas funcções como quaesq uer ou· 
tros enferrneiros,e neste caso devem ser subs· 
tituidas, porque é sabido que um bom en
fermeiro é meio caminho andado em mate
ria de cura. 

Si e !las são tão boas enfermeiras, tão cari
nhosas, porque hão de serv1r no Hospital 
Central e não no do Anrlaruhy ! 

Pois então o soldado que vae para o An
darahy não t em direito a esse carinho, a 
esse cuidado profissional, a e~sa. dedicação de 
tl'atamento que militam com preferencia fa
vor"vel a esse typo de enfermeiras ? 

Quero recordar aos meus collegas que ha 
profissionaes, medicas dos mais ~ist.in?tos que 
teem muitas vezes trabalhado e ms1stldo pela 
sabida de taes enfermeiras. 

0 SR. BRAZILIO DA Luz dá um aparte. 
0 SR. BARBOSA LIMA-Sr. Presidente, VOU 

invadindo a seàra alheia, invarlindo a seá.ra 
do nosso distmcte collega o Sr. Neiva, contar 
urna anecdota, contar um episodio da Escola 
Militar. 

Os meus collegas, os alurnnos de então. di· 
ziam que era muito bom baixar ao ho8pital, 
requerendo para ser recolhido no Hospital 
Central, no tempo do velho Oliveira, com tanto 
que viesse munido de amuleto, de orações, 
porque nessas condições a dieta era melhor, o 
tratamento era melhor, maxime si a enfer
meira tinha opportunidade de encontrar o 
doente em attitude mystica, fazendo as suas 
orações, revelando uma devoção que na maior 
parte das vezes não passava de troça, mas de 
troça calculada~ já se vê, em proveito proprio. 
(Riso.) _ 

Mas, senhores, encaremos a questao com 
mais gravidade, deixemos de lado a anecdota 
que foi apenas para amenizar. 

O proprio Ministro da Guerra recorda. a 
necessidade que temos da croação do corpo de 
enfermeiros de exercito, e recorda. muito bem, 
pcrque esta arte da guerra é um constante 
preparar na paz para o melhor exito durante 
as batalhas. 

Não é razoavel que improvisemos, na. oc
casião da campanha, os recursos indispensa-
veis. . 

O bom enfermeiro tem de ll!.zer-se na pra
tica hospitalar, não é assim 1 

Pois bem ; eu pergunto : com que fim se 
preparam na. pratica hospitalttr os enferrnei· 
ros~ (Pausa .) 

Para quando vier a guerra ficarem aqui ou 
para. acompanharem as ambulancias, os me
dicas e correrem todos os riscos e todos os in
commodos de uma campanha~ 

São as irmãs de S. Vicente de Paula as 
mais proprias e as mais capazes para consti
tuírem este corpo de enfermeiros e na occa:;ião 
opportuna se transportarem para a guerra~ 
(Prolongada pausa.) 

Não. Quando muito ellas poderão auxiliar, 
como qualquer dessas associações beneme
ritas, como senhoras que se devotam a estes 
misteres com a maior dedicação, mas não po
dem ser tidas como typo de organização otn
cial. 

Depois-não esqueçamos-eu já. tenho dado 
aqui muitas provas de deferencia, de respeito 
pela Igreja Catholica, pelo culto ca.tholico, 
respeito systernatico, de!erencia realmente · 
sentida, cornquanto eu não acceite absoluta-. 
mente o dogma correspondente;rnas, digo com 
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franqueza: a reopeito de irmã,; de c:tJ·idarlc, buiç<;e~ do Poder Executivo, mas que poste
eu far;o as mính"s rr·stdcçries. ríor·nlf<nte o Congres~o acceitou, sanccionou e 

A ca_ridadn bta '''t"P""u' it~ preo~~up:1çGes sv;;tomu.tizou. 
qu~ as r:omirutrrr, 11~ •• boc orrt.r·o e, r;,,.,~.,, qrr~ as ·\o passo que :~ eapa para o soldado é 
r1iri.ia na sua ton :uda de cada in.-r.,ntr;, do c·akullld" •eHl·•tralrrwnte e pórle suliir a 2$ e 
que t~ . zer cunv~r>rie,, rio (]11~. '''"P"e.~·"l', no a rnnis, " rh offi ·i.il nunc., porle exccner cte 
hospit:d, ju!!lo d os do(!lt'b. os m:rior·r~ e.-r;,r .. L.:;l'"'· de rn,of.o) 'fUe fie •U der·og-a·f,, a lei, que 
ço~. ma~. rnuiro rr;;iiS lJ>LI'<t r:OJHftli"Utt• umu. · m:L·.J.,u rbr· ;, cad(J. ullir:i<tl tanbs et<1pas de 
alrna p:lra <J C·.\o, d1J G'"' a. s:.tude rJo enfe,·rno,: s•>lrh:rlo. 
muiw mais par;~ d:w l:oml..:.tv, ao qne ~e ih('' Culrm;as lnil iL.L-rcs: Propuz QU<l tosse p1g-o 
ao e; ura ser i rnpiedarle, r.lu <JUB re-tdngir- ' em uuro " et.op" r1.u pessoal dest><cad•J ou em
se aos seus seniços propriamcnttl protbs;o- pregado nacr·lo .i;; da. foz de lguas ú. 
n'lPs. A Colnm[:;são uão a.r:c:eitou e~ta em1~nda~ 

Esta e ri~ososamentG a vcnlatle. Mas, ~enl•o:·es, ,., liJ!'Ça C·.' ll vir: ~i o otficial 
Ha muitos diJJices atd ti'rra que rlírão isto de marínlra, emr•regado n:t tlotilha do Uru

commigo e que já ouvi dizer a clínicos da g-uay, P '~rcebe vencimentos em ouro, isto se 
est:J.tura de Teixeira Branduo, SaLohl e ou- dá porque o seu supprimento s' faz no cs-
tros. trangeíro. 

Em fim, é este um as8urnpto rle 'JUe devo· Om, si isto se ver· í!ka com relação á. tota-
mns cogitar s:··.riarncnte. lir.l:lde rio.; vencimentos desses '•lliaiaes, por 

Ja ti vem •S a campanh~ dr· Cnnu·los ( é e5te que razão não >C h't rle v,J'iHcar com r·elação 
um exemplo qne não deve S<'r il>quecido), em á. r!tapu do pe,;>oal a <JUe me refiro? 
que se ve!'ilir:u.ram rr~ui LO~ dr,,;~~tre~. muita~ i _A;:-ora. inrlPpenueutern•·nte rlc:ta considera.
perrla~. tudo deno:lo a d••licrcnct:c rlesse s··r- çao de r;:ualdade, .le e pup:u·a~ao, drre1 qne 
viç:>. es>a colonh está ern l!l<~s condições. que o 

Uma ver. qne entrei neste as,umpto e;,~u.- proprio Mi nbtro diz quE>, si não se organi;r,ar 
bro,;o rle pr•eleroncia ou tle n~tltl'alíuade 1·clí- o !icrviço regul<J.rmente, e!l~ !icarã. sitiada. 
giosa, pro~igawos. pela vi;.corosa ve!:{etar;ão tlaquella zona. 

Ao !Jassn qut>, no tempo em que o Governo A respeito de r•·furrrr~ s rei tas, para realizar 
estipendia va ca pt'!liics 1io <éXet'cito, não fult.a- economias, ha cou:;,~s mur to curi0sas. t:ltl
vam confe~sores a() lado dos s .[lados mori- mam!nte f~z-se Uillll relorma no corpo Je 
bnndns. na camp,tn lra de Canudns não hu11vc saude, já l11L vig~;ncia 1lo accor.'o de 15 de 
um ~ó que purl~sse ír levar iiOS nossc s p •tri- junho, quer dizer sob a. ~res~ão da situaçilo, 
cios catltolicos o ultimo conforto da religião que aquelle acco do creou e systematizou 
que elles prot<ls,avam. para nós. 

Não tivemos um só J1<1dre flUC tivesse, in- Pois bem, um dos pontos que se reformou 
dependentem!nte d,, escipc ndio olflciaL comu foi este : o chefe do corpo d., B<tllde,geueral de 
fazia.m os capellã.es, se arl'ojado <L ir p11rti- brigaria, moJifi,uu os ~eus vencimentos, pas
lhar os riscos e p(~rigos, eru qw~ succumblrn.:n s~ndo" rerer:ber vencimentos 1le general de 
muitos dos !JO·Sos camar;vla~ ! divhão . 
Ei~ eru i]Ue dó. a rr:!igiíio estipendiada Está nqui na b.bella: (lendo) .:gratHlcaç~o 

pe'os co!'r es publicos e religh1o enti·el"ue ex- de exercido de ~eneral de commanrlo rle dr
clusiramtnte á expansão de suas [JrOjJrias ,·isão 5:40<•$: me1liw gener.•l tle brigada, di-
forças. rector geral de saude, 5:400$000.:. 

H:t uma outra emenda relativa ao paga- Prirlle!ra dernonstro~çã.o: identidade, quanto 
mento da gr•atílicnção <le exerci cio do "lrer-es á gratlticaçiio o vencimentos de general de 
de c;na!laria aos picadore~ e veteriuarios divÍ8ão. 
dos corpos rnontaJos. A s~gunda demomtração está aqui, em ta-

Propuz este resta be:ecimen to, nos termos bella do anno passado, anterior a reforma : 
do 1\em·eto <lo Govemo Provi,or·io, o qual é medico, general de brigada, 4:4~0$; general 
de.ianeiro de 189! e dil os~g1\i11te. (Lê.) de tlivi~ão 5:4' 0$. Que coisa é 4:440$ ~ 

F;xat· a. etapa, ·,!e a"ternào, arr<~stari~ a 4:440~ é general de brigada. 
fixar tambem o preço do genero. Alli ~:sta em que deu a reforma ! 

o SR H~:N!UQL'E y_, LL.>..DARES dú um De modo que a no~~a srtwtçâ.o, i o felizmente 
a · é ' 'sta: cada reforma que se f:~z é para au-
parte. gmeat:~r- não os vencimento~ dos P' •bt·es can-
O SR. BARBOS.'.. LmA- O Congre3so sy,te- tín!los, serventes e outros ,,mp: egados subal-

matizou isto pusterior·mente. t~rno:;. mas os vencimentos dos Iigurões, dos 
Em 1895, o marechal Va,;ques, cuia a rlmi- altos l'epre:;ent<•ntes do Governo. 

nístraçiio foi do m!lior prover to p ,z•a a pasta Eu e~cuso de faz.er commeutarios sobre se
da guerra, economica. h"urarla e digna, deu melltautes facws; apenas os denuncio, espe. 
esta providencia, que exorbitava das attri- rando que, levados 11.0 conhecimento.do hou. 

Caruara v. VI 76 
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rn,do Presidente da Repub!ica, desta maneira, 
S. Ex., uma vez informado, providenciará 
com o patriotismo de que tem dado provas, 
pondo realmente em execução esse pro
gramma, ha tanto tempo annunciado, de 
economias. 

E' por isso que espero que um grande 
numero de refórmas, que estão sendo elabo
r<<das por ;Jqui não terão o placet de S. Ex. 
E, já que estou me referindo á questão de 
saude puulica, deixem-me que precise a mi
nha allmão. 

I-I,; na orflem do dia um projecto de lei, 
alias apresentado peia digna Commissão de 
Orçamento, que modifica os vencimentos do 
pessoal da Saude do Porto, aliás bem funda
mentado pelo digno relator du Orçamento do 
Ministerio do Interior, que especifica os casos 
em que esse f.cvor deve ser concedido, como é 
o caso de Santos e o de Manáos; mas h a 
outros casos que se insinuaram, que se in
filtraram, que se metteram aqui, com pés de 
lã, para aproveitar essa necessidade reconhe
cida no caso e arranjar augmento de venci
mentos, para os que, aliás, não se acham nas 
mesmas condições; este é justamente o ponto 
capital, que não pode•r.os perder de vista : 
é que, na situação em que estêtmos, ni'\o de
vemos fazer augmento de vencimento a 
ninguem, ou entiio, si o fizermos devemos 
instituir um exame rigoroso e equitativo e 
dar a quem precisa, e negar a quem póde es
perar. 

Outra que~tão é a da magistratura ; . é a 
da reforma e da [reorganização do Districto 
Federal. 

auxiliar a Commissão de Orçamento, sinão 
fazendo o que estou fazendo com o meu digno 
collega rehtor. 

Assim, V. Ex. me permittirá continuar as 
minhas considerações na proxima sessão, afim 
de rematar as que venho adduzindo. · 

Fica a discussão adiada peh hora. 

Passa-se á 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciacla a continuação da 3a dis
cussão do projecto n. 160 B, de 1899, que 
altera varias disposições da tarifa das al
fandegas e mesas de rendas, mandada ex
e;;utar pr,lo decreto n. 2.743, de 17 de 
dezembro de 1897. 

Veem á Mesa, são lidas, apoiadas e en
viadas á Commissão as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 160 B, de 1899 

Ao substitutivo: 
O § 34, do art. 2° redija-se assim- Ao 

gauo de qualquer especie que fôr intro
duzido pelct fronteira do Rio Grande do Sul, 
destinado á criação, consumo, trabalho ou 
qualquer outro fim no Estado, l'!endo con
siderado contrabando o que fôr posterior
mente exportado para qualquer porto da 
Republica. 

N. l-Classe 1 •-Gado lanigero e suino um, 
5$-razão 25 °/o 

Saladas sessões, 26 de outubro de 1999.
Cupertino de Siqueira.- Rodolpho Abreu. 

Art. 614, da Tarifa:-Papelão não especi
fi;;ado- por kilo-100 réis. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1899.
Paula Ramos. 

Ao substitutivo !las tarifas-Art. 438-
0nde se diz-I Ceus-500, 600, 700, diga-se 
-Crús-400, 500 e 600. 

Pois senhores, vão-se crear mais tres lu
gares de cl.esembargadores! Si no tempo em 
qne a Relação do Rio de Janeiro servia ao 
antigo Município Neutro, á província do Rio 
de Janeiro e do Espiirito Santo, quinze de
sembargadores bastavam ; porque agora, cir
cumscripta como está ao Districto Federal, se 
hão de crear mais tres 'I Todo o mundo não 
está ve11do que isto é para aquinhoar meia 
duzia de indivíduos, com preterição dos no,;sos 
interesses ? E' por isso que confio no honrado 
Presiclente da Republica, a quem neste ter
reno presto apoio. S. Ex. contribuirá para 
que nem um augmento posSit ser feito por 
um lado e que todas as reducções sejam pro
postas por outro lado . 

Sala das sessões, 26 de outubro d·e 1899.
nobre .Llforeira da Silva. 0 SR. PRESIDENTE - LemlJrO ao 

D:lputado que está llnda a hora. 
0 SR. BARBOSA LIMA- Sr. Presidente, 

_não pretendia protelar o debate, nem e~gotar 
a hora; V. Ex. é te:-temunha de que não te
nho fallado, sinão dentro dos limites traça
dos no orçamento em discusr:ão ; sou o se
gundo or~rlor a failar sobre este assumpto, 
que comporta exame detalhai lO ; não posso 

Ao substitutivo : 
Art. 312-0nde diz-sem rolha e sembucca 

esmerilhada-130 réis. Mantenha-se a dispo
sição do projJcto. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1899.
Francisco Glicerio. 
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Accrescente-se - Ao art. 643 - (Kaolim), 
onde se diz-60 réis, diga-se- 100 réi.-< como 
no pr·ojecto . 

Ao art. li lS (Amiantho "m brut,,j, o nele se 
d iz-800 réis, diga·se-900 reis (CUIDO 110 p !'O· 
j ecto . ) 

Sala das ses~õ~;;, 25 de outubro ele 18\!9.
Francisco Glic-:ti•J . 

Accre>cente so onde convier - Fio de al· 
god:ío de 1.ot·são especia l para tca.re;.; de 
malha: 

Crú, kilo :;oo r<iis. 
A L vejaúo. k.ilo 350 J·úis. 
De ct''res, k.i lo 400 r éis. 
Sala das sessões, 26 de outu hco de 18Q:).

. l lcindo (; uan·tba,-a . 

Ao substitutiYo - .-\ccre~ceu te-so - Ao 
art. I ~I l1 a tarilil (butija~. botijões etc . ), 
diga.-se-120 réis, como no p l'< >jecto . 

Sala. das se3soos, 26 de ouiubro ue 1~>99.
A ••gu.sto C/ementino . 

Tr:•nsllra·se o n . 6~18, tia classe 12. par a. 
" t:tbelln. A - p:•ssando a. 5er ce>nsidcrarto 
como mercali.oria livre de d ireitos e l~e ,lta. 
do expediente de 1 o "f ,. 

Transltr:t- >·' igua lmente pnra a tabella :\e 
n . 576, da. classe lO·. 

Sala das sessões, 26 de outu1,1•o Je 1800.
n"r/Jos··, Li""' . 

O S t· . Lui"- Adolpho -Dizia eu 
l1ontem que não coucordava ahsol utarn~nte, 
com a aggra.n tçã.o uu.s taxas sobre os cere"es 
não >Ó por·que m, parecia qu~ a prod ucr;~o 
nacional era insuliiciente p:na o consumo do 
p:;iz, como tambem pela circum;tan·:ia. de 
q c e, tenfl.o o GoYerno per! ido ft Camaq :< 
m edida de cobrança em ou ro, de 15 "/ .. :1e 
direitos 1le im portaçuo, a medida occa>io
n;lv<J. solJre os d ir·eito.< d e importat;ão, ao 
caml>io v igente, um a.ddir:iona l de 42. "/u . 

Examinei tod;ts as " mendas rio pre>j •c to 
suiJstitutivo e estava de a.ccordo c 1m a lg umas 
das modi fico.çõe~ que os nobres Deputados 
fizeram, mesmo com a agg-mvação de certos 
impostos sobre mercadorias que poclem per
feitamente soll'rer essa a.zgravação. 

Vê o nobre De;.uta.c1o "que ni\ll faço umu 
opposição systematica, acceitei muita::> JJ!O· 
difl.cações intrcrluzi!las O;\. t ari fa e sõmeute 
mandei ~upprimir alrt umas taxas IJU e l lJe 
parecia. não deverem ;l' u ti!izaJas. 

Seria nece>sar io ('cl'COI'rer ,;rti;;o por itl'· 
ligo para inqu irir do itlustre relator a ra1.ão 
tle cer t:Ls a lterações. As~irn , por tJxemplo, 
S. Ex . dim inuiu a taxa dos te~idos •le juta, 

de 750 r éis para G;JO reis ; conservando a. 
mesma t••xa. do fi o. 

Ao mc:< rn" t~m po, S . Ex. 1l im i nu iu n. taxa 
,_!,,s S•l C:<:u~ d1' canlcau<a•.•· •. E' <!tua. p<·otecçã.o 
:1 lavc-,:;J•a. 1! 11' · :'.Ex . q uiz !'az<.JJ' com e.>sa 
me'li•la ·? 

0 Si~. ELIAS FAUTO-Ainda cont inüa [Jro
hibiti va. 

1) SR. LUiz AonLPITo - Ha uma modi
fica~ão ~obre os villros, tão IJece~;;a J io;; á 
nos.;a i 11<.lustr·ia de prepal'a<los pharmar.eu
tic· ,~. e S . Ex . alterou ú~ l t)O reia pu.ra 
1:'0 réis. 

Ain·ln. Sr. Presidente . soõ1·e a tax a pr o
pr iamente p~ra. a.s obras de vidro, devo dizer 
qu e a !ll ustt·ada Commis~ão fe:~. e. diminuição 
supptnrlo que os no;osos fhbricantes prorluzis
;e m quanti.l arlc snl!lciente par a. attender ás 
divl!r>as int:hJst.rias ~ue existem entre n<•s e 
silo o~wi,l!a•las a nmnrl.ct• Yir tio estra.ngeiro 
este v a:; i! h:\111e. 

Vejo aqui (jU P. a Cornmi>são. apez~r tle nii:o 
eon huccr :o fa.liriea('ào, alterou de 30 • f 0 a. I<LXa 
pa.:·a v i ll t·o~ . (U. ) 

O iml)reEs·• que íoi hoje distribuitlo traz a 
taxa J·elati va ao n. ::n . que ml! p(l.rcco e;:; ta.r 
enada. por isso que niio e ncontr o il.qui a taxa. 
rne nciona.da. e po1· is;o pe~o a V . E:.;. que me 
en vie o ori~inal . h:ualme< tte, Sr. ['resident e , 
a t axa udop ta<l:• pat·a. o sul nüo rue parece 
couveniente . {l'(wsa . ) 

A ill qstre CotJJrnís>ão adop tou um ' lioposi
tivo, IJ<H! me p:orece a!iú-5 a.~wavar u :H tanto 
os irn postos. 
Ma~ assim as taxas sol•re a~ quacs recahe 

a Jis p· ·;,it;;io a·l(·pt.Ma e que, aliás. me parece 
conveniente·, po1· isso que man•la P''I-:U.l'·Sc a 
peso, !icc•res. e:·c., a tten t;l a d il ll ·~nl lade que 
ha. para a fisca l i:;açlio e a conve nienc ia qu e 
i:;so trará, o qne im porta realmente em u m :.t 
vantagem, si bem que tr;cga aggl'~l'·ação do 
imposto . 

Esta merc;vl r.ria, porém, Sr. Presidente 
pó•lc sup ~ol'tM' o acct·escimo. e niio me oppo
nho a isto, porl] ue o Thesouro precisa d e 
recu rso:; e este artigo póde sotrrer a a ggl'a
vação. 

São estas, Sr . Pr-3-~idente, as modific.~ções 
com as qu:tes não estou cte a.cco.r.to nas t"educ
ções IJUe lornm feitas de urna ou outra met·· 
cadoria , e vou mandar a s emendas suppres
si v as pat·a estuJal-as com cuidado, porq ue 
não ~uero creat ditlicuidades iL digna Com
mi s>ão, m:1s contr i~u ir tanto qu :tnto po,;si· 
veL.. · 

O S1~. ELIAS FAUSN - A Comm i~sã•• agora· 
clecc a :;ua intelii!•Jute collabora\·ão. 
O S~<. f.u tz .\I>OLJ·no- .. . de modo a. ~tãO 

prej udica r a indus tl'ia. nacional. 

J::ro. o .que tillha a diJ.er. 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 25/0512015 16:01 + Página 12 de 30 

S20 A.NNAES DA CA:\IARA 

Vêm it Mesa, >ão lida~. apoiadas e envia- Lisboa. Pel'eira de Lyra, João Vieira, Mala-
da!:< it Comruis~ão a~ M'[!Uintes QHhs Gow:llvl'~. Martins Junk·r. Moeeira 

Ao p1·ojecto "· JVO TJ, de 18!)9 

Alve,;, :\rroxelh~ Galv:ío, Neiva. Mílton, 
T<>sb. p.~ala r;uirnar•:i!'~. l•:rluardo R:1mns, 

, r õal>lillo J.m·,·l<! •. 11'1 011ytt:O 1\I,.nt•·íro. .José 

I 
\1. :n·tml: ".· ·.>~.c:1r n,,J .. y. lri:wu ~~-~d:ado, A~
Cinlu Gtnn:l.r·af'a. Allgtl:o:t'> de \·lt:-.cnn·ellu~! 

l C · S'\ Ft•tlir·e. Le• ··O!'l L•:t'• ·1i, :\;..'O.,tinh•> V:d:~l. 
Ao suh<tituti\'0 ap:·esenbt.. I'' a. umrnrs 1 .Julio ~:tnto,;, H'•rnar·d··s Di"~. !'aulinn de 

são de Taril'as : J 1 d 
. ,.;,..,,,. .JutJIOl'. M.•jTÍI:k, c,dogPr.t,, Jaco' .I 

Ao § :)t, do art. 2'-Supprt~a-sa. . p ,1Jxii·•. F1•:lll<'tS• o V• rga, LatnOUilH r G•> lo-
Ao§ 36-Rerl.ija-~A da S"-~UHlt•; m ~nArr:~! rrerio. Crtp •rtill<) rle Srquerm, Au~:·sto Cle

-em Ioga r das p:llavras-qlle ~P:p;u·ao >O- rn~ntíno, ~!:r t,t:t ~bcha•!o. c\l'thur Torres, 
m~nte uma taxa de l'< '~lstro de:.) i• do ~:tlor Pa.•lna lt~zenae. ~1orerr·a da Silva. Lucas Lle 
otficialllos object~s. diga-se:-que p.agarao o" Harros. Luiz Adolpho, caracdolo, X a vier do 
direitos de ex]JedJente com um a battll_IeOt_9 de Valle, Bt'a'l.ilio d:t Luz, Lamenh:_, Lins,_ Pe·lro 
5 "/ 0 , suppr1m•ndo o_per1or~o final-ticarao- Ferr·eira, Victorino Monteif'o, Rtvadall!a Cor· 
etc., :po~ desnccessarro. . . ., l'êa e campo~ Carti•:r. 
Supp~r.rn:,.se_a e~~rla a~drtl~a. de art. ~. Cont.inúa a. 3• rliscuss~o do proj,~t~ n. 160 B, 
Ao§ ~.:'o ,trt..L .SUJ?P11 ffi~ _se... •. • de 1890. qw~ alt••ra varias drspO~IÇoe~ da t:t· 
Ao§_- do al"t:go. add!LJ>o .L~ Dbpo,J~ocs riJa o~ 11 s :dliwdeg:ls e medas rle rendas, m:m· 

pr~~n1~\nr~:;;~~~fr~:~'~i:)e~·a.rtigo a<liiiti~o. dada executar yeh_dccr,to n. 2.74:1. de 17 
crean<~o a taxa tle 5$ por ~~~tura. con,uta.r:- •le d•r.e":~ru de 180< · 

Supprrm~·~e. o ~··· c:-:~lei'to Cn•·,·nlhnl diz 
Ao art. :2!i-Supprirna-se. q u~ dada a a !li 1Wnci:L de m~Lteri:t~ importaEl· 
Ao art. 52-Supprima-se. tes incluídas ua orderrl •le> tira, cuJit <itEcussao 
Ao art. 60-Supprima-,e. t •m si.to precipita.d;t ultimumente, não e pos· 
O art. 93-Redlja-~e assim,arroz com casca :sivd discutir 0 pr•ojecto de rdorma geral 

-20 reis por kilo. de tarifas com a minUcloSillalie que elle re-
Arroz pilado ou sem casca - 40 réis po!· clama. . _ . 

kilo. Além dis;o, reh bonrarla Commrssa0 fut 
Ao a ri. 97-Supprima-se. h ontem apr·esentado long•J substitutí vo QJ!S 
Ao art. 08-Suppr.ima.·se. demanda tempo para esLtHlo e c.omparaçao 
Ao art. 100-S>lpprirna-,e. das ,u·1s rl.isposíçôes corn a.s do projecto. 
Ao art 101-Sup:•rima-se. Anezar disso, vem à tl'ibuna justificar ai-
Ao art. 106-Supprim~-se. o-unias emen•las e emrttir a sua opini:io sobre 
Ao art. 213-Supprima-se. ;ste 11rajecto, que e>tit provocando em torio o 
Ao art. 435-Supprima-se. P<liZ as mais s~;rias e justas recht.mações e 
Ao art. 501-Supprima-se. que, 1on7 e de trazer ao Gover11o os l'ecm•;;os 
Ao art. :'35-Sup~rima-se. de que ~!le nece~sita, ha de r.o_ncor·rer pam a 
Ao art. :054-Sllpprima·se. diminuição das ren !as aduanetro.s, fraca.~san-
Ao art. 589-Supprima·se. do. assim, o plano de restal elecimeuto em 
Au art. 5\l7-Supprima-3e. 1\:lOl do 11agatllento em esp,~cie. 
A nota 7ô A-Supprima se. Recorda que o Governo passado nomeou 
Ao art. 618-Supp ima-se. numerosa commissão, composh de r-epresen-
Ao art. 62!-Snp[Jrima-se. tantes da Jliação, do commercio, rl.as indus-
Ao art. 662-Supprirna-se. trias e de funcciomtrios publiC<ls, .a. principio 
Ao art. 566-Supprima-;,e. sob a presidencia do fiQbre Deputa•lo o Sr. 
Ao arl. 602-Supprima-se. Serze·lello Cor·rêa. depois sob a Jo. Se::ador 
Ao art. 1.035-Suppf'ima-se. Leopoldo de Bullrões, para. a orgamzaçao de 
Salú. tias sessões, 26 de outubro de 1890.- um projecto geral de tarifas. 

Lui= . .J..dolpho. Todos se lembram da importancia. do tra-

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos. 
Julio <!e Mello, Arno1·im Figueira, .~\ngusto 
Montenegro, En~as Martins, Luiz Domingues, 
Viveiros, Gue.'elha MourJ.o, Cunlt;c M;trtins, 
Marcos de Araujo, Tbornu:r. Acciuly, Torrts 
Portugal, lldefunso Lirna., Joii.o Lores, Frede
rico Borges, Augusto Severo, José Mariano, 
Affonso Costa, H rculano Ba.o.~leira, Coelho 

balho <1esso. Comrni8siío, no seio da qual pra
ciominou um certo espírito de toLernncía! de 
harmonia entre os interes:;es do commerc10 e 
do consumido!". 

1\'este proje<·to collaboraram todas as par-
tes intere;sadas e pessoas cOm(J:;tantes. . 

:-:ubmettído ao estudo do Parlamento, fot 
approvado sem grande discuosão em virtude 
de successos políticos de todos conhecidO!. 
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Poii bem; ainda não produziu este projQcto 
os re;ulta<l.us espe-rado> e ahi j•t ~:stá ou tr·o 
em dcb:t tP. Ets pul'qUe nii.o .lá o sen voto a! 
que é hoJe a~r·,,senlatlo. 

Si COI:Corc.la~s~~ rw. rn1llli!icn.r;ão d· t ~ t:u·intsi 
serh no ~e"tr·lu da dirnirtrrr~:,·to tias taxas v:ll·~ 
a .. gJllPil ta r a ·~urreu',\.: dt' impor·ta,;iio. 

llada a si tmtt;iir) do p:.iz, totlv o e>f.,rço do 
Gover'll:: Jevo cun:;i~tir· em pronrovcr o b<~m 
estar r\:1;; clas>es nredias, que só póde l'eoultar 
da diminuit,;àO dos dtrdto;, all'andega.ri<>S. 

Este seria o seu conselho. 
A uggra.vação (leis taxa~ só pó le produzir 

a descon fian~·a no cr.;dor estr-;wgeíro. 
Não ~~redita que o projecto tom debate dê 

em resultado V<~lorizar o principal producto 
do paiz -o cate. 

Lavra o ~eu p:·otesto contra :~ balburdi.l, 
contra a anarchia, já enormes nas reparti.;õe~ 
tiscaes. 

Feitas e'ta.s "onsi r1eroções, pas~t o orador a 
fun·1amentar· as emendas quA tedí~iu. 

Terurina, f .zend<> um a.ppello ao Governo 
atlm de q110 e,tude ú nmt·tde os íllt·,rt~scs da 
Nação, ['<Ira que não awn:eç;1 o ce;;ue CPill· 
pletamente o optimisrno de '!llG se rno~tr·a 
pos~ui.to, pensamlo que a Slla Curça o1licial !li e 
chega.J·á. para <1lcan<;ar• " s ~eus fins. E' prtJ· 
cis•J que o GoverJJo n;io se r.·squ· ·<;a de qrlP, 
quantlo urn po\'O rt•flt·cte rnatlt~ra llt•~nLe ~obr~ 
o p:·"sente ~:: se vê agom:;aut,., recO!·d·t-se das 
suas ~loria3 p .ssada~. (.11~<ico bent ; m•<iw 
bem.) 

Veem á :\fe.•a, são lida.~. apoiadas e envia· 
dao ;, Commbsão, as :;eguintes 

,1o projccto n. tUO B, d.: 1809 

Art. 330 da !.:tl'ira- Pinho em bloco~. cuja 
maior utmen>ã.o não exceda de 40 centime
tros. por metro cubico !0$000. 

Sala d:JB sessões, 26 de outubro de I 899.
G~le!Io C<Lruullw.l. 

Ma.ntenllam-se as taxas sobre vinhos en
g:-trrafados, conlorme a tarita actual em vi
gor. 

Sala d:tS Sf"sslies, 26 d.: outubro de JSg\l_
Gateao Gar.,atlw.l. 

Mantenham se as taxas ~obre conservas de 
carne.:;, peixes e legumes, na lbrm'1 da tarifa 
actual em vig•J r'. 

Sala das ses>ões, 26 de outuhro de 1899.
Gale,zo Ü<r~a! ha l. 

O Sr. Elias Fausto- SI'. Presi
dente, muito pouco tewpo toma!ei a Carnara, 

n:t respostll aos illustr ·s ora<! ores que se 
tmvolveram no deba tesob"e o JWOje•to n. 16fl, 
qn,. alt.et·a va.r·i:ls di.:;pns1çiíes tias Tarif'as 1la.s 
AltiuHJq;as e Mesas ue R~ntlas, man•latlas 
ex . ·cutt~r· pelo dr,ereto tle 17 de •l·~zembro de 
lilél7, mesmo j'Orqu~. Sr. Presidente, o meu 
~~lado tle sa11tle não l••lrmi !te que IDô alongue 
n;ts consltlerações que uma dtscu,;~ão desta. 
onlem requsr. 

CorneÇ<tl'ei respondendo ao rnuit!l digno e 
illuitre rE-presentante do Est:J.do tlo Para, cujo 
nome peco licença pa.1·a declinar, o Sr. Dr.Ser
zedel!o CorrGa. 

S. Ex., f~~en lo analyõe cJmpleta do pro
jecto, mostron , mais UlDa vez, ser o homem 
publico afeito ao estudo e ha bitua.<1o a en
t'rentrar all questlies e problemas 1iesta or
dem, e, e~cu,catlo é dizer. o r,z sempre co:n 
a ele\·ação de espírí!o e vastidão de conlte
cimentos, imaginaçrt" feeuodél .. que todos lhe 
reconhecemos e a,lmírarno:,; S. Ex., l'OI'ém, 
foi injusto em muitas de suas obser\·ações, 
pouco teliz em :tlgtms p >nio;;. Disse o ill us
t re D<Jputa.do que a revisãn dP um 1. tari!ll. 
.teve ~<!r motiva>).~ ou p.1ra Nctíflç-to de 
v:tlor,,s offlcí~n~s. ou pela u ces;i tnde de ele
var ou l'C!<lu;dr as t<t ,a,, com o fim de ante r 
re•eitaou para a11xiliat·a índustt•ia nacional, 
E~tou, Sr. Presitlerrte, ·!e nccor·do que estas 

razões lll•Jtil'am e <leto.rrnirram uma revi:-ão, 
mas nii•> pos;o a.cceitar que •leixem de existir 
outras razões. outt'a,; causas e de não ~orne
nos ímportancia do que as aron ta las pelo 
i Ilustre D;!putado que no~ devam coniuzir ao . 
mesrr: o fim. 

A ta rira mandaria executar pelo decreto de 
ZO de abr·il lle 1896, e que fui elaborada ou 
revbta. pelo illustre Deputado. é, Sr. Pr~si
dente, a negaçã) tlo que atllrma s. Ex. 
quanto a graude conveniencia da altera()ào 
dos valores oJJiciaes, pois esta tarifa compa· 
rada com o. de 1890, sobre a qual se baseou 
a •]Uella. re:visão, tem suas taxas dobradas e 
algurnll.s sobrecarregadas com cerca. de 300 •/, 
sem que houves.>e uma só rnudanç<t da l'azão, 
~alvo urn ou outro caso, na clitsse dos pro
duetos chimicc.s e cJmposiçiles pharmaceu
ticas. 

E' verdade que na tarif~ de 1890 a taxa. 
cami.Jíal admitn.la para o valor oiiici<~l era a 
•le 24 pcnce por mil rds e na de 1895 tbi mo· 
ditlcada para 12 dinheiros: isto, pon~m, não 
explic<t o niio ter sido alterada a r,,zão, que, 
persisto em declar~lr, não exprime a verrlade 
-e fui por S. Ex:. :tdnutlido !la taríra, as~irn 
revista, porque esta. mio e sinão copia. da.
quella. 

Sr. Presi 'ente, outras circumstaocias, ou
tras cama~ nos obrigam a uma revi~ã.o de 
tarif;ts-qua·tdo, por exemplo, reconhecemos 
que uma tarifa, qurJ devb ser muito c· ara e 
positiva, contjm disposiçõ~s contradictoria.si 
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quanuo vemos a sua fa lha de elementos ne- contém apenas qnntro cl:tsses, sendo a.s tres 
ccssnrio~ par:< o calcttlo do tlo,;pacbo. como prirn<:ims corrt•., pondent.es aos tres grandes 
v.C<IIt lecc li. classe 12''1'elat iv <tll1r: tlle :\;; ma- reinos d;\ n:ttm·ez:t c a ~Hart•t á.s f:~IJr r <::tções. 
deiras; qu •ndo ·vcrlfic"IOO> 'JU<' objectos e O pt·ojePto apre:;en t:ulo pnla Commi;;s~.o 
a r teracllJS 1h rnesllla <lll :lii·l~rle, do !fl<!om" P·Jt'IIHUtente niw <.i, cotuo di~ti·• S. Ex ., Jmt
materw.l. se acham cuutidvs erll:t!'tign,; <li· ttl\"<LO tl:l tarifa. americc•U;t; si S. Ex. eo: 
versus. de d i !Icrcmlc~ cl :t·so:s e com pr.~ços I nhe"e:<~e c>S;t ta!'i fa , vet·ia qnão d ifl'et•ente e 
ta.ml,em r.li iTor-en tr:s; cm fim, r; ua.mlo s·J saue rl~t pt·oposta; nem si quer tt rl ivi~ão das cl:ls· 
qU•j urna t:u·ifa esiá Í! tç-a.da de viciüs c er·ro~, ~es toiJ: .a mesma di8criminaçito. . _ _ 
COillO ~·lccede com as nuss.•s, pois que ut 11a ó o J•t•ojecto apr(:sentado pela CommtSS<LO nao 
sempre cópia. de outra, rle>c-:;c deixar q no constitue urna novi<tade, nem as motlilica
continue a. produ;-:ir c: a ucarret<Lr eml.tar.,çcs ç<íe~ ~c r<.:vestem do valor i]Ue lhe ~':lerem 
e prejuiws t:mto aos ínwres>c•S publicos com o dar- tu.:o quanto n clle se enterra e.stu. ;gual· 
ao; privados' mente cont ido n ;\ tarifa. 

Não, Sr . P!'<.J>idente, estou ccrt•) <le que o E' yerrtade que a Commissão fe~ de~appa· 
illustt·e De Jiut:.du. e~tudnndo com mais cni- r.•cer muitas not•<s explicativas, mas ~ isso 
<h~Jo o p!'(lj·~ct o. :;em li;a t· im portancla ao;: ft> i rurç:~da. p:.rque as ta•:., explicaçües so tl'a· 
eJTos typo;.:raphic.o~ e outros ponto.s ~1ne pe-~ zi<uH ditlicu ldad.:s :'t sua V<:rdadci ra~interp!e
d"m em«n<las. far: • J "Sttça a Cotnm:s"J.O. tar;ão; as.•im,porexcmp\o, a. nota lo' , aiJu.tXO 

Di;~.; S. r;x. cm~cul:l'il i ta t:V.J di:.cut·s)~uc ,Joart.l23, d iz: 
a Commis;:io, r~duz iudu o nume:·o d<: da5~r·s , I . . 
cl~cl:t t ·ou que dc~ta m·te oLe•l •·cia a pri11ci pios «A;; taxas acima. comprehendcm snntc~te 
e ;t leis ~c:,•:Hili•·a:; e curtf·:~sa S. Ex. i::n01-.:!' o,; olco,; itnporr.a·las em cascos ; quanolo vte
quab ~E,ia:n e ,sas lcb CJU•) r egem a~ ·cla~;;cs r em etn Farrn.l'úcs p:l.got~·ão mais ~·J "(.u; c em 
das t :.u·il'a.• . bot :Ja;;. trasco.:; e g:trr ata.s. mats ::lO ' , " ~obte 

~~ o no: rc D.)ruta•lo ltouvessc lido com um o~ respecLíYos di r.::it,s,. tka.ndo comprehcn
p ü!ll'O mai;; de l; _,a Yont<vi<J o parecct· da. Com- d1•los nus tes cs das vas:lllas. » 
mis,r\o, Yet·ia que não foi is;o o que e!la disse. 
O par·ccer rez:• : 

« OUll•a,; al ieraçõ<oS Sll impuz·:ram ao r.osso 
C$pi!·iw, D•> propu~í to t!e toJ·na t• a.di\·i,;iio das 
cla:;:;es o mais possível appt·oximada ús leis 
scientilie<JS. prevenindo. por~m. as diJ!lcul
d a•Jes que tlabi poder1a.m atlvir ao :<et·viço Jo 
fisco . Diminutas as mcdificações quanto ;'ts 
tax:cs especi ficas dos direitos e isto mesmo 
por serem umas contr a•lktórias com relação 
aos mesmos (lbj ectos. cJn tidos .. m artigos 
diversos de classes Jifl'"rentes e otttl'as, ou 
por· baixas de demasia, o<1 po~ excessiva
mente alc.as, nclando 11uasi a intro.lu~.iio do 
objecto. » 

isto r1aer dizer, Sr. Pre~idcnte. que os ob
jectos co:t;tautes do art. !23, além t.b. tax~ 
e~vecd'lca. , pagu.vam mais 5l) ·; .. q\lando V I· 
nham em ganafas, frasco:>. e bottps; ma~, 
na qualidade Lias envoltorJ?S para o aln-:tt· 
mento d<tS taras ha a segumte observaçao: 

Em ca:;cos de made ira. 20 •,1 •• Em latas, 
pe.>o bl'Uto em quacsquer ou t t·as vasilhas a 
taxa doo; acetatos. 

Examina.udo-se a ta1·a. dos acetatos, e ncon· 
tramos o seguinte: 

Em vi•lros que possam conter : 

Ate 15 gramrnas ele agtta ... .... .. . 
Mais de 15 grarnma.s ate 125 .....•. 

Entende o il lustre Depuhtlo que a. reduc· J\lais de J25 grarnmas até 500 .... . . 
~'ão das classes de urna tarif<~ não truz. van - M<liS de 500 grammas até~ kilos .. . 

80 · ; . 
i O 0/ o 
50 "Í • 
40 .,. 

t u.gem alguma, que tan to f:;z te!' 50 c!~;s;es ~!ai:; d,} z kiws ate 4 !~ilos •. . . , .. . . 
c:_omo uma so e que nem por· rsso o pro.tuctO ~la i:; de 4 kilos . . ............•....• 
lica mel hor classficacto ou deixa <le p.1 g.tr Em botija,; e ouu-a~ vasilhas de lou-
me~os. _ . . I ç« ou l:aul) . .. ..... ... .. .... .. -

_E e~tra11lm ;-c!, St. Pre,:uent8, que e~pn·Jto Etn i :·a.nica~ e c:tixa.s ......... .... . 
tao culto assim s' expr·nna. e m<Lllit' .. ~ttl Em lata~ . •.•...... • •.. . •.••..••.. 
~ehtt il·amente a uma. que:;t:."io de t;~o el,_· .-a.t.i" Emlra.,cos ou uarris de ferro .. :, ... 
llttpurtrt.ue a . Etn IJOCeto.s ou ca!l::iuhas de madeira. 

De mo !o CJUe torl,,, est·'-"_ p dzes que p l'<J- ou t·ap~liiu e erHoltorJOs se-
curam [' r••gr.;oh:· ne::;sc scnt!dO e>t lo c;rradus. n1olhautes ••....•..•.• , .•...• •. . 

20 "/u 
LO 0 Í o 

30 • I, 
lU 0 /u 
5 °Íu 

12 °/u 

Bruto 
P<ll'tl·m ·l.o o tem;.o e m cngi ~a.r que a ['G.l't~ 
d. •~postt:v: •. de uma hnla ~enha a discnHll
nação e tu ext:.remo ]Jo,ittva, sitnpl ,s, clara, 
eucel'l'anLio o menor nume:·o pussi vel de 
cl.tsses e a r t i ~os. 

Não ~eve s. I::x. achar vant1gem a.lgun: a. 
na tar1f<L franceza., a. mais scientifica., que 

Como se và,a nota. explicati;-a está em con
traJicção c ou1 o que diz a olJservaçã.o sobra 
a:; t \u ·as- a lli se manda cobrar lllitis 50 "/• e 
aqui, ~e renliza. u.m abatimento tão var iado e 
original quanto roi gt"aude o espirito ima.gi· 
nativo do creador da tar~t. 
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O Sa.Luxz AooLPno- 0 comrrercio oppoz-se I O SR. Lt:rz Aoou·Ho- V . Ex. S•l r efere i 
tenazment e a isto. tal'i ~:>. de 1 ~!lu ? 

0 SR. E LIAS FAC~i"l'o-V. Ex . está de ::IC· 0 SR. ELIAS FAUSTO- Sim, senhor, como 
cordo commigo'? pod1:ra Y. Ex. verificar . 

o SR. Luiz ADOLPHo- Perfeitamente . . C•Jli iJ'l'el!cwlo bern a perg-unt<t do nobre 
Deputa• lo; S. Ex. >.e ad mn\t de que ta.es d1s· 

O SR. ELIAS FAUSTo- I sto é para. mim mo- 110~ições h:•j:o m pa~sado ~em que niuguem 
tivo de grande satisfação, porque V. Ex. é ob5r}rvas.;e a sna. incompetencia. 
autoridarle competentissima no as;;urnpto. Passo :í.; mão~ rlc S. Ex . a do 1897, da 

Ainda, Sr. President e, suj ~itos á mesma rJu:\1 foi um dos di;:rno5 con!'eccionadol'es
nota e~plícativa. e,;tão os arts. 124.. I:~Oe 131, está. affectad t do me.;mo mal; quanto a essa. 
referentes a b1:bidas fermentadas, licll'es com - parte. nii.oé ~i não cópia. àa de 1896, como esta 
munr ou doces de q•wlque1· qwtlidadc e os l i- to i cópia 1ia de 1890 . 
gMidos e bebidas alcoolica<; entretaJito, na ob- A Comm i•são tratou tambem de corr igir 
servação sobre qualidade dos envoltoríos. outros erros,que impossil.Hiitav<\m o despacho 
esses mesmos artigos teem a ta:!l:a. d0s ace- elas mercado!'ias nas alfa.ndegas - l'or e x
tatos. como se vê. Sr. Pre:;id ente, i,to é emplu, o art. 330 da Tar ifa, manda fazer o 
uma ba lburdia, sem ra7.ão de ser . .. I despacho pelo seguinte modo: 

-------- - --- --- - ---- - - - -----
At~. 20, . centímetros dei 

( Dee1:1:~::: ~~- ~~~ ~~:· ~~~~ ~ 
De carvalho e \ timetros irlem ..... . . . . 
t eca ...... .. ... .. t l!e mai; de 4ü atú 60 cen-

tunetros I•l ~lll •.• •. .•.. 
De maisde 60centimetros 

I ,A~
6

:o·. ~:~·t;I~:~t·;~~ .. ~~ 
Páos ou vigas, 1 grossu I'a . . . .... . . . .. _ . 

t óros e mastros \ De mais de 20 .. te 40 cen-
ou vergonteas . . De p inho... . . ... timetros idem . . ...... . 

loa ~nais de ~o até no cen-
( t1metros 1dem ........ . 
'De ma is de 60 centim··:tros 

idem . .. . .. ...• •.. . ... . 

Ate 20 centimetros de f grossura ........•..... 
\De mais de 20 a té 40 cen-

\ De qualquer ou- ti metros idem .. . - . ... . 

1 tr_:'1. madeir aJDe mais de _40até ôO cen
nao cla.sslt!cada.[ t1 metros 11lnm . ••. •.•.. 

IDe mais de GOce11 timetros 
idem .. . . .... . ....... . . 

I 

Metro 
cor rente 

).' 

» 

» 

)) 

» 

» 

» 

» 

)) 

» 

" 

Razão 
2.)800 50 °/o 

68400 » 

13~(}1') » 

24$000 » 

l$100 » 

2$300 » 

4$800 » 

8$800 » 

1$50() » 

3$200 » 

6:;:BOO » 

12$6001 » 

St•. Prssidente, q ualquer me:;t.re <le obra 
que examine esta parte da Tarifa verifica.rà 
ser imposivel a cobrança exacta do v;olor d :l 
mercadoria. Pelo modo por que está colloca.l.la 
a. questão. o imp.Jr tatlor e-xpel'imenta.·lo e 
sabido tirará della proveit·J, pagando tt mct••
de ou o terço do que pJgará o inexperiente, 
pois nã.o é po.>sivel obter-se a. quantidade 
exacta de um volume que por si contém t re;; 
dimensões,quando a.pen&.S duas são fornecidas 
p ara o calculo . 

«XOTA. ~-·-As peças de madeira que -vie
re:n j;\ cortadas, appa.relhadas e ajustadas 
para const1·uccões n l vae:;. urbantts Oit rusti· 
CllS e par:L qnM~(jller OUtr-as obr:LS SOUI'e que 
nã.o l.touver di.>posiç;clo espec::J.l , tica.m eom
pt'<:hendidas no il.r&. 395. As couçoeira; de 
q u<L'<tuet· ma:ieira , m ,jcita a direitos por 
met t·o c:tbico, t .mdo mais d~ 16 centí
metros de esp3ssura., p.1gariio as taxas das 
vjgas» . 

A nota 28, l ogo abaixo deste artigo, di~: 
~sta nota mn.nda qu.; as peças jâ cortadas 

e aJUSt adas para construcções navaes, u r . 
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banas, e tc. , fiquem compr ehendidas no a irn p rocedenci:J. da ?"az,ro - vej;tmos, por 
al·t. 395 da Tarif·~. exem p lo: 

Este artigo, Sr. P rc ;;idcnte, l'm nada s : Diz a Ta ri f<l: pelle ol c bbre e eastor700 réis 
refer~ as constrnc~·üe:; n:t\·ac:<, elle ;:ó dir. por ldlo"/ :1.""!11"', raz;io <le !;)•;'..; log-o o valor 
resp:nto a p efa.< para <J1hjica1·<l ? ''•: casr1.•· "" 1.lJidaL ~eg- u n [., o cakul•> <lo I! lustre Depu 
arma.::ens. e pan! ')ttoe.,q t<er o"tr C>.> conslru - taLl~. 1·, d <! 4~li2G. 
cçtle.< u>·banas e ,·v.stscas . , T · ~ 1 ]''!)"' t 7• d'• . 

Aquella nota é. pois, uma inutil i •la.de. a '\C'.m n .. r , a ' e ti '? e no a r . '~ · 
não ser que seu fim SPja unic·< m<:nt~ para I pelle ''" lebre e ~a:>tor ~$_p?t' k 1lo, razu.o 
proteger as co:lstrucçõ<:s estrangeiras. Para .J() '/u ou valor o!fiClal ue Go,ot•G. 
protege l' , si m. porqueas marlf<i ras brutas em I H •, poi~, g:•ande dirterença entre os Ya.· 
t ôros, vigas, v i:;ota.s, os pra.ncll0cs e ta l!t>ado:<. l<•res e st 1 b<~lecldns pnr u ma e outl·a Tarifa: 
paga m na razão de 50 o 1. . ao pns;:o q u~ .. ) I qual SP.rá a v~l'iladeira. ou qual de lias mais 
art 395 os direitos são na razão d~ ~O 0; ,, SI! appNximará da verdade~ 
isto é. madeira já. preparada e ~,justada vi n·la Como é salJirlo. estt:~ producto, q ue tem 
do exterior. deYe p;~gar menos do I']Ue ames·, muito v ;•lor. varia. P.ut re 8 a 100 francos de 
ma no estado bruto. I custo por I~ i logr3.mma; 3. esse preço se deve 

O art . 333 d<~ T<trifa. vi;?l·nte estipula l]lle aec:r(·Seeutan\sdespeza.s de rretes,commiseões, 
bahús e caix••s ,Je pinho simple.<menlll aplai· ·~rn h:trq ur.s , <•t : .. que , conjunctamente com o 
n ados pa.gar•Tn " trrxa (!e 6u •·•'is v•r li i/o- pi'() (·O primiti \'O , ao cambio de 12, constituirá. 
grarnma. ,.,!;rio 50 °/ .. , e o srt. 1 .0;{;-; contirlo ov:olo t· o!lkial. 
em outra. ch~se Lia larifa estipula que c:a i>;.r.< Com n é C•}rto q ue ni!o importamos o me· 
e bocetfl s de pinho >l''o pintarltts e s··, , ef/,ao~ t e.< . lhnl'. n ão tlevem •S procur;tr a mé lia; mas, 
proprias s/im-.ut., }VI. a eni'O/to>·ios . prr ~/"-'"iío tom;•ndo-se o v;.Jor mais b ;l.ÍXO, isto é, S fran
a tc.za d11 1$~00 pu >· /;i/u!lram rJI(L . ra.:·ro á c cr,s, terem o~ o valor <lfficia l supel'ior ;to 
50 °/o· dobro do qllc est >t l.Jeleccu o nobre Oeput:tdo, 

Nã.o ha quem de l•on.. r.; ne~ue qu e um c enr~a d~ 20 °/o mu.is do que pe!le a. taxa de 
outro ot.jecto são os mesmos, pois, de pinho l50i . 
não pintado. é o nrc~mo que diz(:r simples- ~as razões pn.ra b"J,its e caixas, cai~;as c 
mente ap!a1na• lo. Si a lg nm • u.lt•>l'ação rlev cs~e 110cctas, se vê Exactamente qnã.o a rbitraria
hanlr no preço, coul certe~a não seria mE:nor mente foram ellas •lsta.IJelecidas. pois sa 
o do art. J:~ '~. C<· mo a contere. chega á conclusão de l Ue o valor official de 

Vt>jo, Sr• . Preoidente, que está. e;<gotad<> a utrl kilo rte /,ahú e ca ixa. é de 120 ré is, ao 
hora para a Jbcu~são do pr·o,iecto ; rog-o, por- pusw que um ki1u de c<>ixas 1ie pi nho como 
tanto, a V. Ex. queira consu ltar á Cnsa ~>i aquolla , e somente para envoltorio, é de 
concede proro!;ação P<•l' mais u.ma hora. a rim 2~400 ! 
de que t~u pos~a. t erminar as m inhas consi· :'!. Tarif;• de l8v5 mandava que o alumínio 
derações. pag;~sse 32$ por ki!ogrnmm<l, razão !5 "/o. 

OIJUe qnerdizer que o custo daquelle metal-
(A Casa, sendo cofisuUacla, concede a pro- Joid e era. de 2l:JS3:n por kilog-ramma; . a. Ta.-

,·ogaçiio Jled.ida . ) rifa. d e 1 8~17 man•lou cJbrar 1$500 por kilo· 

0 SR. ELIAS FAUSTO- Sr. Pre~idente, agra
deço á Cama.ra e a V . Ex . a attenção dis
pensada. ao meu requerimento de proro
gaç.'io. 

Outro ponto sobre o qual prCiduziu o illus
tre Deputado pelo Pará. la!'g<lS considerações 
foi o de ter a commissão eJidiuo da Tari fa a 
raz,_To. 

Diz S . Ex . que o maior t rahalho r.a con
fecção de uma ta rifa. reside justamente na 
verificação e exa<·.tid;'io da média dos val(lr,ls 
officiaes, do~ quaes se ti ra a porcen tag,·m, 
que & a r <.•zàc>, p<>ra con~titui r a t <•xa.. 

DP. accm•do; em t hem in S. Ex. é pel'f .. i ta
mente cor recto, na J•ratka, porém, .:nmo d.E\
monstr-arn as r<~ zões da Tal'ilil. t.le 1f:<!J6. não 
t em a perfeição cor•e~pontlente, e di~so me 
queixo. 

E' o proprio confeccionador da Tarif<t de 
1896 quem me fornece elerueutos pari!. mostrar 

gra.mma, razü.o 25 "/. , ou valor otlicial de 
6$000 . 

De um a.nno para out ro, e não quando se 
depreciou aquelle meta.lloide, o valor official 
elo mesmo ob;ecto. que era de 213.'$333,passou 
a .ier de 6$ l E depois dizem que a razão 
rr.presen ta valor ex<tclo . 

Poneria. St•. Presidente, citar mnitos ou tros 
erros gravbsimos uc ra.:rio, eouheço bem a 
mate !'ia, s isso não seria mu ito d1fiicil: outros 
Jl<•ll tos (lo di;;curso d" n Cibre DeputaJo pelo 
Pal';·, me obrigam a não mo alongar uo as· 
:>nmr.t o. 

L1go a rnaxima. importancia ao conh eci
mi'nto exact o do valor official das m~rca.,lo· 
!'ias; se·" ellas não 8C pôde nem se deve 
cog itar- da elalrOT'a\·ão de uma ta r ifa, e é 
just;unent: ~ po1· isso que nenhu m apreço <tou 
as •·a.: iies estabelecidas em no~~~s Tarifas ; 
depois , a m inha questão se r estringe a 
julgar inulil o faz.er figurar a ,,.a.;<io ; é u m 
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elemento nccc:;.-;:uio :1•' c;<lcnl•J , (JLwnllo se I ti :-~l;a nece::sido.d.e d(; tl. is •orrcr tiio l ongamente 
con f,, cc!o:l~. 11:1 e laho1':1ç·ã <J do pl'ojectu, ;n.,sl ~l)t>t c·n. 11. r,,, ri ~. ·, dupk•. •lo ! ' t'C.j t>cto, qtHl tam
n:t~ ) 6 tEr~. ~·:~~Jt;j ~' p·~· ~;r;. i .:>t; 1;.::-,. L:~ r i f.._~~ 1.1\ W!ldo o \1 b~~n 1 !]:":O e: a. t~;.\~ t.i V:l-, r.a.~·~s e;;n !órrnn. tle auto-
hy~U·inn. <ie;:;.ta c t; 1: a. ta ~:a ê='jid!i li<.:~;. . ;·1;:\.tt~iio • 

.A .\ llcm~•;.,ll·• ,qt·.G lixa :1tl!lü:Ilmcn t,, o •.r2.Jor Ln ::1entc que S . Ex . não tcmh8. li.do o,tkn· 
n1é··Ho (;(f! c·i~:L s. b as_ -vi.->tas du. H.cpa.J·liçii.o l r!I- ~ t:;al ';JltC o :;n:ujuct0, c 1)12r,o v~nia p :·l r i.l. o rt~zcr 
perir: l de E~tati. tict~~ t\ 1-Ic.:o~pc.-nbr.:., q 1u~ e . ..:t:1.- •lü:lti\ t rihuu:.!.. 
l.:elc<:c o n>l< •l' p.,. 11 1:1~ co:ll miss:l.c uc t:Lriíi1s " ''r·t " ,, ''·• '·X ' MJç"o rl" rc1··,.1,· \·\ L"l''t('• 
o elo Y~l.t~ ~rr;:> tli\. o. II; I!JI1e~~t ; 3. Frta1t;.r'\ ., o. .. :},. • rv • • L'-l• v,:-- L~~ ~1· .. ...... , ': ~~ \ ~v~ tAl 

.Al:stL·ia, q1:c nc;;u:,t:nentc icem Q>l ...-aicrrs o c_,ovcn~o t1atc.;·~!J,ar;>, a_., rapmttçocs ~?un-
om .1·-·cs .1e'er1n: 11 -. l'o ... n-r t .. -1.-, " lmr.·1·--·'o nctN~ (j tmcs os t•atzes eu;os procluctos fic:~.m - Jl.:" v L ~ c.~ ~ ~ 1 v ui ~" vt d :; :,;.L • ÍG. l , : t · . O ~a[ A"' 1"1 ·~ •• I l _. 
P"t·nmuent•l; « ll uliu., cujo3 v:• !ore~ médio~ '~" ·1 ~JS ·'- a_x~ f> .. J .~ ~op~dt . , ,.P~ envo 
oJilcia es ~ão •.biectos do um<~. Commissã o ú~- t.l!nb~m o Go\e~no al tet~r a .t:t:ca .b~, a.l, no 
pechl; os Est;·.•iosUtll<lo~ ,JaAm•;ric<t e or!tr·o3 ~odo 01~ e~n ~:-.~·t~, c~: •l ~s f~!~~~wçocs. quo 
Jl:l izes, a pczar tll> cst utlo e~pcci:tl dos valores, ~ ~~ ten .~cr ,te-: .e. lazer , ato a t.r ""I. ao !um te 
n:i<• li•zerll figur•u· n~.s ~uas lr,rifa'i' c.s ;·,l;ües . d,t taxa. mnuala. " 

O proprio Sr. Scrzcdolto Ccrt·êa, em :~ pr•~· Como S·J vê, S:' . Presidente, o projecto não 
ci;lvel trabalho, jã. mostr ou que os no~ws im- 6 t::.xo.tivo, o Go>erno )loller-i:1. mesmo, se 
postos <11lua.ndrm r;ão cl.:c•gt;.m em .m~dia ~rsim j · tlga.ss~:; Nnv(.mie:lte, nem appllc;\r a 
n. 4 "(, . l<lXa ma.is elevada . 

Ainda ultimnmcntc, o. pl'' •rcsito da t.:~:rif[j, O nobt·o rcprc.;c;nta.nte •lo Pa.rã ent~nde 
rm d!s:uss~o, os commerl'iantos frnn~e~es, que a. t:~ rif<\ t~uph prc_posla na•la >ale , qu.~ ~6 
reuni.'os ems~n co:Jsul:!i lo nc·;,;ta C:! pitaLccm o f<er·;il'i:. llJ.<''\ tlWlcultar n t·ntrada dos pro
fi rll de pe-.lirorn ~. i llt<HTenç:io •lc sa1 Guvei'DQ •IHctos f;·:l.ll cez,~s c itali:J.ll<'>, S(·ffi bcn<:ficio 
r ar;'l que a tnrira •1up!a. nf:o fus~e t•ost:~ em real p~r:l <\ z;ona cafe•'ira, e a. proposito ll i:z: 
!•l'ntko., !'vi alii llcm <•::stl'.•do em uw trai.lalllo que oito S')r/t. o. reJucçio . !o~ imposto~ sobr·e o 
offerrcido l'oio \n tclligento c r,ctivo Sr. Rilt, cafc que ::ug mentará o seu consumo, como 
iíigno ccr.sul dl!. Fr;~nça, quo o valo;· offic ial aconteceu, d iz S. E:< ., nos Estados Unidos. 
ucs :;iltwro~ fr:mc'<z.e.s i ffil)Ortad~s nest:t C:l· que a pez<tr de não cobrar direi tos o ter o gc· 
pita! no 1• semestre do corrente a.nno foi de nol'O baixado de 50 •; . de eusto, não consome 
10.200 contos, p~uduzindo 4.770 contos de mais r.o que nos tempos em que era vendido 
rec,Jita aduanclr:J.. ó. razão de uma libra por 15 kilos . 

Seg\tmlo este tra lJ;dho, J:w.seado em \•ai ores Para com provar est~ asserção crronea., 
ofi1ciaes da Alfwéega., a m~dia dos direitos S. Ex. :-tpresent..-1. uma csl:l.tistica velha, dos 
courar.lcs f•Ji (\e 4G.7 '/o ; não chega , po's, annos de 18D4, 1805 e 1890, justamente 
!P m n. 50 "f, ; entretanto, n. to.r·ifa e~tnb,;- quando c café valia uma libra por 15líilos e 
]::ce pa~·a. os gcneros de luxo, pa.ra. os aritgos applicou-a. a o anno de 1898, quando o cafe 
cl\amaüos de PM·iz, a razão de iO "ío c SlJ •f, j<\ havia c~bido GO '/o de valor e mais . 
e lt!tLis . Tenho em m5.o estatis tlca. recente, que von 

O illusk:\ Da\mÜtd.o,que tão brililantomente ler, e de qu<~ se conc\uirã que o cousumo 
illlpugnou u pt·oj,~cto, r·eceia. qu' a tarif<\ nos Estados 'Cuidas tom augmentano cou
<lupla venha o. prov()car a má. vont(l.do <.1as na- r.!d~l'M'olmente de a!mo em anno e n~1. raziio 
çõe:> a. ~alig<1.~ e aconselha. a C<tm·• ra. quo m e- directa. da IJa.i:s:a do C<l.t'é . 
u:te no que vae fazer. Ao rtnaliza1· o seu J\Ieu iliust~·e 'ümigo, ostudio;:o como é, po
d.!SCill'SO S. Ex. tliz j nlgar-se~ wai~ tru.nquillo. dcrá cum toda a confiança guardar esta cs
por k r sido in form~ttlo dG que a Commissü.o tatistica que, não seudo oom:pleta qu().nto 110 
n1~ •Ja l'n.rá de positivo neste assumpto, tendo, consnmo do mundo, é :perfeit:l.:nente exactv. e 
no substitutivc que apresentou, dcixntlo ao I r~cente em -:ei:l.ção aos paizcs neila. citn.dos. 
Governo a ampl\tuuo }XJ.ra agil• -- ó l~so que llo~ve cqulvcco por parte de S. Ex. 
quer S. Ex: .-éism que d C'oL'jt:., pois sabe que qu~.ndo affirmo1.t quo olz:.gla.terro. concede 
o GoYerno seri~ cnergiw, tlrmo c ao mesmo isenção 1le t1ircitos scbt·c o café. São alli co· 
LE:mpo m•uilante. bra'ios direito;; de entrada, ta.xa na verdade, 

Si o i llustre Deputado !1'pplnude o substi- não tão elevada corno a de outros paizes, mas 
tutivo, porq;10 este dá ao gove1'l10 ::nrtol'lz~ção que em todo o cnso corresponde, proxim~.
para. agir como jnlgttt' cor,Yenient•J, não tncn te, ã taxa fiscal da Ta!•i ft1. bra7.tl<lira. 

C:un:n·~ V, Y 1 
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CONSUMO 
CONSUMO DE CAFÉ DE J,\NElRO A DEZEMBRO EM 1'0XELADA.S EM SACCOS 

I 1894 1895 

I 

Suissa ••....•...•... 7.915 8.Hl0 
Inglaterra •...••.•... Iz.o,so 12.480 
Belgica ..•••.•...••.. 2:~.090 23.990 
Austria-Hungria ....• 36.2601 38.180 
França .............. 69.8801 í2.1<0 
AlJemanb a.. , •••••••• 122.357[ 122.390 

I 

272.1911 277.4001 
Estados Unidos ...... 25t:>.822, 2G0.880 

531.013) ms.z<:Jol 

O observador que estudar este quadro verá 
que o consumo tem crescido erp todos os 
-paizcs e notadamente nos dous ulhmos a unos, 
quando mais ~e accentuou a baixa. D" wg4 
par:1 1898 a Europa teve um augmento de 
21 ,3 • í• e os Estados Unidos de 32,3 o /o. 
Só os Estados Unidos, nos annos de 1897 e 
1898 consumiram mai! caté do que aquelles 
outrbs dous paízes europeus, maiores con
sumidores. A Italía consome pouco café., 
sendo de 100.000 saccas ou cerca. de 6.000 
toneladas a importação que fa1; do Brazil. 
Estou certo que o consumo' seril. grandemente 
augmentado, tanto nesse paiz como na França, 
si os direitos soJfrerem reducção razoa.vel
por emquanto o genero é allí adquirido só
mente pel<ls classes favorecidas da fortuna. 

Sr. Presidente, julgo ter respondido ao H
lustre Deputado pelo Pará, . que tanto me 
honrou com o seu discurso·; deixo de attender 
a alguns pontos de critica sobre o projecto, 
por nã.o me acbar em condições de occupar a 
tribuna por muito tempo ; tiepois. o projecto 
já é um defunto, trata-se do substitutivo, e 
com este :parece estar de a.ccordo o meu il· 
lustre amigo Sr. Serzedello Corrêa. 

O illustre Deputado pelo Estado de Maito 
Grosso,cuja opinião muito aprecio a respeito, 
entendeu que ma.l procedeu a Commissão 
elevando as taxas sobre os cerca.es e outros 
productos. Sr. Presidente, um paiz como o 
Brazil não póde nem de-ve continuar a. im
portar generos alimentícios, qu.cndo é certo 
que podemos produzil-os :J.té para. a expor
tação; o accrescimo da taxa não significa que 
se queira com isso ampliar as rendas adua
neiras, visa tão somente o desenvolvimento da 

DE 1:)0 l{, 

1896 IR97 

I 
1898 1808 

10.1501 <J.51U 11.500 191.600 
12.400 12.420! 12.540 209.000 
24.290 29.000 30.800 !:.13.333 
39.900 41.040 43.040 717.333 
75.150 77.310 79.170 1.319.500 

129.000 136.390 lõ3.270 2.554.500 

;wr.r5o 306.310 330.320 5.505.332 

2G7.8SO 318.170 J42 .. 520 5.708.6GG 

559.0301 624.480 072.840 11.213.998 

producção nacional ; actu~rá. como incentivo 
ao trabalho, como justa e devid:1. protecção 
à nossa. lavoura contra productos similares 
estrangeiros, 

E' sob o ponto de visto. ele melhor utili· 
sação t.l.os productos naturaes do sólo ou das 
culturas que devem convergir todos os !a
vores,todas as a.ttenções de um bom Governo, 
porque a.bi precisamente reside a "Verdadeira. 
induslria nacional. 

Devo ainda, Sr. Presidente, urna 1igeira 
explicação ao digno Deputado pelo meu 
Estado natal, Dr. Carvalha.l, que, <~,bundando 
nas mesmas consi11eruções do collega que 
o precedeu na tribuoa, censurou grave
mente a Commissão 110r ter elevado algumM 
taxas e com especialidade a. que so relere ao 
trigo em grão. 

S. Ex:., no seu brilhante e elevado discurso 
sobre materia financeira e outros pontos 
de sciencias sociaes e políticas, e cuja. autori· 
dade é por todos nós acatada, desceu a 
fazer observações sobre as diversas taxas 
da tarifa. Attendide. a intensa crise eco
nomica que atravessa o -pll-iz, niio é razoa-vel 
subsista o favor que tem o trigo em grão, 
unica mercadoria que, póde-se dizer, entra 
livre de direitos, quando é sabido que a 
lavoura do café, principio vital que movi· 
menta este paíz em todo~ os seus ramos de 
actividade, apezar de estal' luctando cow in
numeras difficuldo.des, utio tem regalias de 
isenção para n.s macbinas e accessorios, cujas 
taxas são cobradas na razão de 15 o lo ad va• 
lorem. · 

Nem se poderá, Sr. Presidente, dizer que o 
fa.Yor importa auxili.ar a iudustria nacioo.ai, 
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0 SR.. AUGUSTO CLT~Ml':NTINO-A isenção é 
ern favor de dou; moinhoB estr·nngeiros,sômeote 

0 Sr.. ELIAS FAUSl'J- Sr. Pr eSidente, 3. 
isenção não é em frtvor da. industrla. nacio
n~l, porque esta, Jlai':t que se possa. de~en vol
ver no paiz, precisa justamente da protecçilo 
da Alfa.odega, i~to é, d<J. ta.xaçã.o de impostos. 

O LUo Gr.mde do Sul, que ji1 exportou 
tt·igo, tove de ab:mrJonar tal cultura., pur·que 
não podia competir com o pro1ucto similar 
estrAngeiro que entrava livre de dit·eitos . 

Assim, a. i5enç;:to, em vez de ser um !.lVOt' 
á industria nacional, é um embaraço, um 
impecíl\l.o ao sen desenvolvimento. 

Sr. Presidente, est:J. qucstã.o interessa 
muito aos Eshdos Unidos, que s:to " nosso 
melhor Creguez do café, c é p reciso que não 
commettnmos in i~2ti <,,as úquclle p a.iz, que sô 
-pe<lfJ iguo.ldu.de de taxas e uão r:\Vo!'eS c:; 
peciaes. 

Como é s:t.b!tlo, cstã o Presidente daquc ll:l 
Republica, pnr um acto ldgislatívo do ~4 de 
julho de 1897, autorizado a. suspeudC\' a iscn 
ção !lo que gosa o café. podendo taxat• Hlll tres 
conts. por libra, como se verá da lei a cuja 
lütura procederei: 

..:Com o fim de gnr<tntir o commercio reci
proco com os paizes pructuctores dos artigo! 
abaixo indi~ados., quanLlo e todas as vezes 
quo o Presit.lente verificar que o Governo de 
qualquer pa.iz ou uma.colonia do dito governo, 
que produzir e exportar directa ou iot.lir2cta
mente para. 03 l'~stados u n:dos café. chá, fa.
vas do Tookím, tonka ou tonqua., ba.unilh~~o, 
ou qualquer des>es artigos isoladamente, im
põe direitos ou quaesquer outras ta.x.as sobre 
os productos agricol~s ou ma.nufncLurndos 
!los Est:ldos Unidos. d ireitos que, em vístn. d:~. 
importação, nos Esl.3dos Unidos, <.los 11i tos 
mfés, cbás, favas do Tonk.in ou baunilhas , 
devendo se!' lançados com espirito Je recí
proci•lade, o sã.v de modo injusto c desigua; , 
por este acto é determinado que o P l'esitiellte 
tcrã. a F Act'LDADE e o DE VER de por decreto 
suspender as disposições Jestc neto, em vi r
tude da.s quaes aquelles artigos são 3.\lmit
tidoslivres de úireítos,e, durante a ~uspen
são, os ditos artigos, provenientes do paiz. 
que for designado, pagarão direitos pe:a. s~
guinte fórma.: 

Ca.íe-tres cent~. por lilm1. 
Chã.-dezcents. por líbr:~, etc.,etc.» 

E' preciso, Sr. Presidente, que t oJos que 
realmBnte se interessam por este paiz,a.bro.m 
mãos de maiores prov.mtos, p:trtilnando das 
difficuld.a.des da Pati'ia., que no momento 
reclama o decidido empenho e a abnegação de 
todos. 

Tenho concluído. (Muito bem, muito bsm .) 

Ningnem mais pedíndo a. pala.vra é e ncel'
ral!~ a di.scussito o adiada a votação até q1\0 & 
Com missão de Tarifas dê purecer sobre as 
emendas cifel'ecldas. 

O Sr. l>r-e81dent.e-Antes de passar 
ao expediente, vou dD.r o resulta•lo do estudo 
que a Mesa t'ez. das emendas o1Tcl'ecidas ao 
[II'e>je~t? n .. 171 D, de l 8G9, fix.ando a despeza. 
do MJntStCI'IO ua Just:ça e Nogocios Interiores 
par·a o exercido de 1900. Dessas emGndas a. 
Mesa não· p01e da. r o seu assentimento á.s se
guintes: 

Do Sr . J üsé ,\ velino: 
«Fica o Minist1·o da Justi,.ã. e ~egocios In te· 

riot·es autorizado a rever a reforma. do te
nente d:~ brigada policial A r !indo Pin t·l de 
r\lrneida, no ssntido de serem conferida.lõ a 
C3se official a!l vanLagen~. quanto ao soldo. 
n. quo so refere o dccrot.u n . 1 ~3 A, de 10 
1lu levereiro de 1803. -. 

Do St• . lriueu Machado : 
« :\.ccrescente-sc ao art 2• o soguinte: 
E' o Poder Executivo autorizado, oa. v i· 

gencia. desta lE'i, a rever a legislação em vigor 
11a.rn. o fi:n de aquipara.r em tot!a.s as vanta
gens os medico9 legistas da Rop1rticão da. 
Policia. do Distr-icto Federal aos ajudantes do 
Director Gera.l de Saur.le Publica, e de rever 
as tabellas dos emolumentos devidos á secre· 
taria. da referida repartição, pelos actos que 
esta pratica, 11. requerimento de partes, po
ddndo augment~l-os, e partilhando-se, por 
quotas. a meta.de do resp;ctivo producto entre 
oa empreg .. dos e recolhendo-se a outra me· 
tade ao Thesouro Foderal. 

Onrle canvier - Os segundos officiaes que, 
em virtude rh ultirn!l. retorma feit:\. na Secre· 
taria no Estado. for;~.m dcscla ;silicados, tica.rü.o 
addidos. com todas as vantagens de sua an
terior cathegori<t, revertendo ao respectivo 
quadro po1· ord.::m ab:;oluta. de antiguidade . 
de servi<,'o publico, it proporção que se derem 
vaga.s naq ucllu. classe . " 

Do Sr. Angelo Noto : 
AO D. 21 - Accrescen te-se a coosigoaçâo 

de 1 :500$ ps.ra um escrivão do juizo seccional 
no Estado de S. Paulo. 

Dos Srs . José A volino e Sã. Freire : 
Os membros do Supremo Tribunal Federal 

ficam equiparados aos juízes da Côrte de Ap· 
pallaçilo para os el!eitos do decreto ri. 3 63, 
de 6 deja.neiro de 189ô, em relação às respe. 
ctivo.s aposent~dorias, rGvoga.ndo para. esse 
tim o disposto no par<Jgra.pho untco do a.rt. 1• 
do mesmo decreto. 

As oatras emendas fot•am acceitas pela 
Mosa e vão ser enviadas á respectiva com 
missão par<1. interpor o seu parecer . 
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Pnsoa-sc á hora d<)&tinatb ao expediente. ! 
<::l ~-;,r. ·.iíc• §CC.I.'(~tario - ( .<>:r oindo 

ele 1") proc :de a leitura Jo 'c:guintf: 

Ofildo: 

];;m~itdCJ. j 

N. 1 

Ao ;~rt. 3' ~ 1·': 
On•lc :·e diz-f;:mo dcsfmlo, 

(!i;;~-sc:--<)'J r ~~i.~. 

~:;.la •.h.,; .- r s~CII's. ~:1 de <>iilllbro d~ !Scla.
Do Sr. DCllUlat.lo Franciõ·c" M•ni:t ~·o·l:·.·, .1·'.-r<r~··h·,, l'c:!í" .-Aifi·,·,!o l'i,,lo. 

Pereira, com:liUIIic:mdn qut', t•••r Gl>n~inuar,: m , .. , ,·. ~ ~ . , . , • u 
seus incr)HHDO<lvs de StlúJI.!, nlio púde com· A Co.ll .. J.loo,>o ll;•o po<lo_ <.1c~e1 ta1 ~ cmcn_,t. 
pa-receJ.' ás ses:ües .-Inteirada. I Em mr~Is de nmct vo.taçao na actull. s c~sao, 

<J. CMn•<l'il revebu cl:tra c ]J<)Siti·ramente •~ 
Télh~ "Tammo.s:. inlençilo de não aeccitar rcliucção r.<ts taxr~ 

" sobr,; o fumo. Essas t:txus so1Jre o consumo 
Ame~.jt'l, 25 rle oubbro rlo 18~!0- Presi- do l'unw são umajust::t com1•ensação ao pre· 

dcr,te dn C!lmara dos D<\puta·1os - R<o - juizo <JUe tem o Th<':sc1u·o t:e!a ~enla quasi 
COmmunier.-vu' qn~. ap•is lmvm· presta. lo total d:t import:v;ilo dr) fumo es trangeiro, re
compeamisf'o conuitueionnl [lí't':-.nt,:J ,,~,e:n- ,;erv;td.o o HOS;o vusto IWn'eo.do qllii~i Gx.clusi
bléa Lc&-"ishti_y;·,, as~ ~u ni goV{:J·no F~C•ttlo ,·ntn:~nto i.\O ftunr, nnc·OJial. o~u-~umenlq 
COtJlr) pl't:~idcnt f' eh·Ho p:!t'a o tdc:lni·• q11t~ 11nicr• apr~scnta tlo euntr,t a~ t·L.:<'~ é a affJr
llojo conlP•;n .. A•; u:u·•\> Y•bóas o deuo. :-:·1•1do.- 1;r>•;iio tk qn,, :t lavollltl. du falll o :om deli
çUc~.- P<.Hlr·.~ 1)/:JI r in Cr~Wjl·'JS, pr•.·shk~llt(l d!J lllii<J..lü Cllt;·e n'·~. ll.i~\.~ ? [..!CIO ]l;-to u_. COIIlil'
E~tadv. -lnle;;:; 'a. mtuiu pehl <]116 ~e Jlil!l'<> nil. Buh1a, J'l!l:s a i<>.· 

· vüur;t tlo rumo tem·oe <lO~cnvol\·hlo em mai.; 
Ar.tc:t,iit, ~:; d ~ ~·ulu l; t·o utl 18\JJ. - l'l',,:;i-· 1lo u111 E·:L8tlu, und•J n •J em tanto, as tn<IS 

ilento <In Ca.JII<t r, , dos fJoputttdGs - R;o- est<dUt\C~ e municipD.os t:iio muito ma i ti for
Por ter as>mnido liojll go\'•:rno r1o Est;ldo t~s do qu•J as t~xas cobt·adas pela Unii:io. l·'or 
reuuncw mandato Deputado ao Congresso orc;>si~o <.le discutir-~e a. !oi <la recoitn, ec.;te 
Fedeyat. Saudn~õ;~.- Uly,,pio CamJJos.- as::um1,to roi amplamente delnti(~O e em 
Inteirada. mais de uma vohtção a Canu: ra recusou-'e 

O 8•·· Presidente - Nomeio o 
Sr. AITon;,o Co~ta p:tra substituir o Sr. 
Galeão Carvalhal na Commi~siio u<l Consti
tuição, Legis!açao <l Just;ç:J.. 

Y~o a imprimit· os se;;-uinté~ 

rArlECEHES 

n ratluzil' a taxa. A Commissão e5pe!'a d;t 
sabedoria da Camara qt;e ellll nmntenhR o 
seu voto. 

Ns. 2 o 3 

Art. 3.'', !i ·1"-(sal), em vez de30 rêis por 
kilo, diga-;;:e:-20.1'€ls. 

So.la. d<lS s ~~si'íes. 21 do oului.>l'C ele l 8\J:I.
EdP~·o·do I)úil~~1 l el. 

I Ar t . :::, :-Co:rvéjt~-t~m vez úe tlll:l.i; tax.:.~ 
i .. ·tt;·et:CJ' sob~·e c;;êeHd ... s 1;jfer·~~id(rs í:ct .t: ~ ([1 ,.. <lir1'e:r~11tcs vara. o::; llOHb 5y~tema~, U ig-a-:;o:

cussao do pr~jeclo n. 177 li, rlesle an1;o, 'fUC Cern•p., pur qu.l!quer proco~so : 
6Stabel;cc o Jli'Ocesso i•am ,, rrrrewc/açcro dos Litros ..................•...... ''. 75 reis 
i·•11postos'cle const~mo t;~rra!<t............ ... . . . . . . . . . . . • 50 >> 

A Co:nmissão Yem sulJma\ ter •.to e~tndo c 
voto tla CamHJ. ~eu pal'oce;· s . .-bre ns emen
das apresentad:J.s a Yltl"ios artigo;, da ld sobre 
os impostos do consnnw. 

Ma.is de ~m~ emenda foi acccit:. _pela Com· 
mtssf.ío, já no o.:en tido ct0. t~~c hr(~cer o pe~1 s·:1.-
1Tlento da lei , j(L com (J fbn rle evita:· ve~~ <~ n::es 
e o.busos r,m Su:l, cxecu)l•l pol' pn,rte dus 
agentes do theo. 

llejeitou, V!Jrúml as eruendas que per!urba
v<~.rn a cstr-uclur;:c da lei e <:'ll rraqncoiarn a 
!lscn,Uzttçã.o e a arrecatl ;tçi\o, 

l / 2 g:irrc.f<t ..•.• , ....... 4 ••••••••••• 25 » 

S;\l~t<hs se;;í.ões. :?1 dQ outubro Jc 18\iV.
_Yita Pr.: ç o.J"1u.r ,--L'li~ts Fausto. 

A Commissv.o ;1iio uc.~eita a en:c11da sobre 
o ~~~l .S~brc esse g enero de tfío impi'escindi-rel 
ntilid:l;h á ttlimentaçi\o hum:ma, e cngord•' 
do ,;~.<h, a salga. ch·s couros e ao ]')reparo dos 
L·~ ~ uÚpl~~~ '~ Com'rni:s:;:fi.o não a!torolt o rrue jú. 
e~t:cva e~tab~lecido. E;;sa impmto ó nwdico 
r<tzo:~ vcl e justo ; mllilico, porqt<e n;•o tem de 
motio algum prejudicu(lo entre mis, e m m<Lis 
,Je um ponto tlo pll,iz,a inuuBtria Ü<U saliua:s 
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o ao contra.1·io k:m el!a .'c ilcscn·volvido •le 1 A Commi5, ii:•J cntondC! ~uc esta cmo.nda. 
!'fi•)J<l C3pn.nt o>:o, quasi 'iUC CqJ<>ll iJi•l •) em •l•JI'<' ::<)!' a~c()i t,l , pois todu. é qua.lqllel' r.er
t •>,lo o mercatlo n:tclonal o sul u~t1'.J.llgl' it·o ; wj:!, qu:: !•t;•er 'i'W ~c}t o prvc:J~so ue fabri
rasun.,·cl , p0t'q!:e. Pl'l ~jutli r~;:rlo o Tln~ou<n ca~·ÜIJ, p6LiG sct· pa~t(:ri ;t,:Hl.:L,-Como estó. 1:0 
pc!afal :n.da. ren tll\ ad.u:J a~ír a, 6 pr(:ci'o fl ll 'l pt•nj<·d > po·km PS clwps, ']UC s~o em ~ua 
tire ,[a lnxa do consum.-, n. ~om;;e ,L.açiic·; q n~~ i t oblith ur; de cerv(•j1t 1h lJü ixa f~;:l'rr.en
j usto, porque o ~a! é u m corul imcuto tlo to• i>~s tnr;ilo, si u Ca mora. rnanti"er r.s <luas t ~>.xa!: , 
u.s m11:;:•s, do r !c1 çomo do pob:·E>, lll<•s o uso pagar p eh t ax11. mais b~iX<\ soh funda.monto 
fa.~- s~ em mn.is larg-a e~c.'lln. na mc~a ~~o ri<.!o li~.r1ue nli.o sf\o de c~:r.,ej:\ p:~st,'IJ'ÍJ.:\Iln, . 
on1lc a;; i!;IHtl'in.s sito vnrin.•JaiJ . 

A Corn missti•.l acccit~>. a cme:1tla applic:a1la. 
á. cel'\'(•,h de IJ.,ixo. fPrmenta.ção c prop0c '' 
t axu n·~tua.l m:•ntc em vi:;or pura a. cer,·cj(l. . 

E' certo q ne no mcrc;ttlo vendam-se duas 
E' >:prciP.S de cervej~ - a do laiJ:.a fe rmenta
C õ.o c a do fermentação alta . A comm'ssão 
bem s:l.bl' ~uc uma, j ust;tmcntc por sct• mais 
baixo o c•.1s t.o 1\a. prot!ucção , vewle-sc P'"r 
p1•eçomuito m :l.islia r·atoc!o qw' (lOUlrn,scndo 
u s:vlot Jlcla.s classes proJetarias c rp:e n~se 
ponto t!e vista l'asna vcl era a aol<:pçii.o dr: 
duas taxas, 111a~ . attentler,do s l a que n lpa 
cer\'éjll. é con~i · 1 et'ada Jto.ie ontrc as hel;idu;; 
fcrmentndas C'ffiO u mn. bebhb do alimen
taç;1o, só t·mdosu pel'ior, pelo nurncl'Ode pr in
cipio5 uteis ao or;;a nismo, o vinho rntu ral, 
att·,n,lentlo·se que a cerveja. ne baiY.a. fer
mentaç•ão ou de processo fri~oriilco ú :t unic(l. 
que r<:su lt!t da f<?rmenl.a~iio d·1. cev::tda e que 
tem entre os i ngred!entas o lu pu!o, pois qne 
a outra usa. di\ fermentação do a.~sucar
attenrl.endo-se ninrla que o i rlal na i udusl!•ia 
é a pro-iucçã.o do produ~ to melhor, mais sau
d avel e per feito, é de opinião a maioria da 
Commissão que s,jnm mant itlas duns t:t xas, 
com difl'erenca, POl'ém, Jl"qu~ua , t~-ponns 
Mmo uma r.oncessão ['LOS capitaes r.mpre~rados 
nas f;t.bf'ic:ls de Min;l s, de Snnt;. Catha.l'ina e 
tb Capital, qu e <Linda se consnvam outreg-ues 
aos p!'O~~s;os antiges, rn:1.s qu e na luta h n.
v ada pela concurrencia precisam tr<tnslàt•
mar oô ~ eus meios ele prod u-::ção e se appJre 
!h :lr p:u•a. continuar a viver . 

AcCl'•1,contll·::ii)- Bengalas: 
De cnsto até 5$ ... ·.. . . . .. ... 2·~0 r&is 
De custo :tt cí lOS.. • . • . .. • .. . . • 500 >> 
De cu~ ta ate 50.~... ... .. . .. .. l$000 ,. 
no custo acima de 50~ . • -.. . ... 2$000 » 

Sa.I:L das sessões, 23 de r.utubro lle 1809.
l'o~t I • l.'a"ws . 

A Commi~>Ü!l u.cceita n. emenda . T:'!'Xa(los 
osdtap:los de chu.,u, nli.o ha. razão pJra que 
não eE"jam snjeito3 ao tributo de comt:.mo as 
bcug;tlns. 

N . 6 

:to urt. 4·•, p:u agrapho unico : 
Depois do.s pnla vras- a os fabric<1.nles- sup

rrímarll ·se as p!l.li\V!'as- dc vinag-re. 
S().\a ela.~ sessõas, e:ulubro de 18~9.- F,·an 

d .·:m l-eiga.-Af(,·e,l> P iHio . - LanHH•n ie>· r;., . 
dof't edo .- RrJololplto Paix.To.-h~d IJmi{acio. 

A c ommí:osio ac:cei ta. a emen•h<. Ella. é <lc 
re~a çüo. pois nã.o ~e r.ompréheni\e que a. ex:
COP<•ão fosse feita a.pon<1s aos ra.bricantcs tio 
vin;tgre. 

N . 7 

A COmmissii.o propõe~ suu-emonr'lú. : Supprim~-se 0 a.1·t. 6Q, por incon>ti tucio· 
A ccn-ejn. de fermenia~ão a.lt~ pagará a. nu!. - G.rlecTo C"rvo./lwl . 

t(\ x~ nctualmcnte em v igor . 

N. 4 

Ao art. 3', § 2·: ..... Oat!e se rliz: - Cer veja 
não pasbrizud~. ou rle a lta fermentação, 
d i3'o.-oe:-Cerveja de alta fermenta.~ão . 

A Co::nmi ;são não acccita. a <?m:,nda . 
O artigo cHo. ~o nã.o é incon:;titucional e é 

simplesmente nma. I'estr iccão imposta. p_ara 
nssegnrar o pagamento dil.S mult~s. evrtn.r 
abu:;;os . 

~. G 

S~la. dns se;;sões. 21 r\e ou tubt·o d J lS?O .. - o nrt. D' diga. : - responsavel pelas ni~i-
Alcwrlo _G·uMlauo<>·tt. -O<ca~ ·- Gocl, y.- :.'\. ·~ ~~~,.. tl:IS rlseaes do vende:!or.- (:,rlecTo Cal·~a
dct S1lrH1ra. -.1.gg~<sto cl~ • çsc;ncJ.llos . - ;.·r.- llt'íL 
tUH Mach•ICl') . - 1~ rH! fla r;·oso .- He1·crlia de I · 
S 1 .-.Jo.<e :1/cufinl!o .- 8:i z.'! ·eir~.- 'l',:,HJ t:',eo 1l A Commissão a r,.;cita a. emenJa. . 
d a Co;ta . El la. v e;n e.~c i:trccer o pens~mento do 

n.rtigo, pois q r1e d ~ mo1lo n l~·um o artigo r.m 
A Com<ni:-;são acceit:\ a ememh\ . '}l.lestií.o -;;e 1);-,olia rof~1·ír a. diYitbs '}tm<::sqner . 
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Em vez, pol'ém, da. redação d<1. emenda. pro· 
}t\íc o. segu inte: 

Rcsponsa.vcl pelas di•:idas do vendedor 
para com o fisco. 

N. a 
Ao art. 10: 
Supprim:t so t) tlbj •OS~') n:t lc~ra f/· o st:b· 

stitua->c o pa r.• gr.~pho unico }l()Jo sr:;ai n ~c : 

Parlll!l'<l(dto unico. N<io ser·ii n c.:;msídera
cln.'l fa.br.ca.s, para o,; e:l'eito::; dt:sta lei, as 
cnsa.i! part!cultres, cujus mora.·lores, rnem
br.ts ele u :na mo>m:l f:1miro., se de•.liCJ nem a 
n!:;uma. das industrias do que tr::.t'1 cst:t ki, 
r!,vendo, entr<!lanto, O l'tlSpectivo p~oducto, 
quanrJo exposto il. v"nda, pa~a1: o irnpostn n 
q uc está snjnito.-z.',·,c;~ci.,·cr, l'fitJ-<. -.11/'r~· l' 
l'il11·1. -L•1 mn:· m'ct·. -!: 'd"IJ,/1(, 1 •.:i.c' 1.-J •S•' 
]~oH i f tci 1, 

1\ Conrn i~sã.o. niio acccita a. s upprcss'lo •la 
lnttr:\ !I · 

E! la. vem :::at•:tnlit' os (le•juenos fabt·ícau
tes que queir;un tr<tll .Hw.r por couta pru
pria. 

De facto, pelo mecanismo do pr0jo~to só 
osses sã.o obt·ig;tdos ao registro , pois que 
os pa.rticulare~. ns !amilias, etc. , que tra
bllharem por con!n. de t.n·cei;·os, como Si.! dá 
a qui na. Capital, para o fumo. o comiJ se ir:\ 
organizando em todos o;; t:sta.Jo~, só esse 
tar C"eiro será obrigado nrt regi$tro. Cla•·o está. 
pois, quo n. lettra g ve m ga.r;1ntir :liJU!lles 
que quizercm tr:tbalhar por con ta. propr ia e 
que precisam !Dr isso ilo adquirir as es
t ampilhas. 

A Commissã~. pori!~n. p :tro. tornar cla1:o o 
espírito e o texto da lei, pror,õe q uc na let
tra. g accrc•ccnta-s! no final: 

P or conta propria. 

Quanto ao paragrapho u níco da emendn, n 
Commissão acceít.a o mo·lific:<do, por ém , en
tende qne elle tleve ser coll•>cado nJ n . 30, 
onde é c:onvcnicntc para evitar-se q ue no in
terior do p liz, a pretexto de fis:!alí:rÁ'\ção. se 
pra.ti1u em abn;os e crimes, v iolando·ee o 
domici lio do cb1ndão il. oont~. 

N. 10 

Suppdma-sc o p:l!'.l)lrapho do art. 15 . 
S •lit das sc;sões, 26 do out uln•o Llo 1899 . 

- Gol~ilo Carva(l,<tl. 

A Commissã.o nõio póde r-cc~itar a. ()mnnda_ 
Como a e:;;!ampilha e collocucla á garJ•ar;J.,COm
prchen~e-se que uma vez o liquido !le um 
determwado ca..'o tendo ele ser ong;ul'af."lo. 

convém q uo o soja, no mesmo dio., pois em 
C<\8<) contrario irnpos:'livel seria a Jhc<di·Ga.çãn 
c: as !'rauucs o aiJUSu~ se dariam sem cur
r ectivo. 

N. ll 

A0 art. 18: 
Depois tla. palavra- imporla.rJores, accrn

sccnte-s(:- ueg-ocian lcs em gro;so. 

Saln. das sessões, 2li do out ubro de l l'i!J9.
Francisco Vl!iya .- "lt(rcdo ./'into,- L oHoa
llic:r. - Uodolpho l'tú:r.úo. - .TIJse J:oni(acio. 

A Commissão acceita a emenda. Ell~t vem 
unitimn!zar o nrtigo e111 questão com o qao 
dispõe o o.rt . 55, 

N. 12 

Acct-.~~~en le·5e ao a r t. 1 ~1: sal\·o ']nando so 
Lt•ata.t· tlc vondn ou trn.n ~f0rE'ncia do estabe
lecimento commflrci:l ! r,ll f~bri<:<\ .- Uni~·• • 
(',,rV<•!/uJl. 

A maioria Lia. Comm i;;s:1<) ncceHa a. emenda. 
Realmente no caso !le venda ou tra.nsrerencin. 
do e.st:dJclecimento o stoch de estampilh~ts, 
que ó capital, que representa valores, n ;i.o 
póde deixar de ser incorporado it massa ge
ral. O contrario era. absurdo, pois conforme 
a importancia~o estaltelecimento ou fabrica, 
coofurrne o seu movimento co mmercinl. 
assim póúeao;ce:J.-leradezenas de contos o valor 
em estampil has . c em caso de venda. ou traos
ferenci:\ e..·~se valor nào póle e niio de ve ser 
a.nnullado, pois redU!ldaria em prejuízo in
justiflcavelao dono do est,l belccimeuto, 

N. 13 

Ao art . 23: 
Supprimam·se as pal avras - inclusive as 

pequenas officinas.- Francisco Veiga. - Jll
{rcllô Pin to. - Lamo11nier . - Rodolpl!o Pai:ciio. 
-Jose Boni(llcio. 

A Commi.;;são n ão acceita-a emends, mas 
comprellendenrto o intuito dos autores da. 
emenda que e justo e razoavel, propõe o se
g-uinte substitutivo á emenda - diga-se : 
inclusive .as pequenas olncinns sujeitas ao 
regis tro. 

N. 14 

Ao ur t . 23: 

Suppri m!l--so o § 2 •, passando o § I" a. parn. . 
gra.pno Un!eO-

Saln clns SGSSÕCS, 23 elo oulnltro tle 1899,
Al(rerlo Püuo. 
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A Commissão não ncceito. a emendo. 
Normalmente os liscaes só pod.erão exami

nar a escripta. especial referente aos generos 
sujeitoe a taxa de consumo e p:wa. evitar 
vexames é que 11. loi exigll cscripturar;ão á. 
parte. 

Como porém, pótle haver !r·aude, como essa 
escr ipturnção especial póde ser dcticia., dalli n. 
necess!dade do confronto entre' ella e a parte 
da. escripturação geral referertto ao as
I!Umpto. 

S. Ex. exige qué a. r equisição seja feita. 
pelo chefe da. ostacão fiscal, que será o pri
meiro a tomar conhecimento das ~dei xa.~ do 
fiscal, a proceder averiguações, perante o 
juix competente. 

E' c[at•o que nesse exame niio so "'''e.e fazer 
uevassa sollre a. escripta em geral, ;nas sim
plesmente v erificar si h:t accor,lo entre a 
escriptn que o ni\gocin.ntc é obrigado a. mos
trar ao fisca l e aqnella. que realmenta repre
senta. a. verd,tdc de suas trnnsacç•ios, e isso 
depois do chefo 1~ quem c dada a q 11ei xa. ter 
reconhecido que as suspeitas dr~ fraude teom 
fundamento. 

N. 15 

Supprima-se o a.rt. 24, porque e rauun
daute e contere attribuição que revoga todo 
o projecto. 

Sala dns sessões, 23 da outubro de !899.
Galeão Ca!"Calhal. 

A Commissão não a.cceita a. emoncla.. 
O Go-verno terá de ex pedir o r egulamento 

pa.ra execução da. presente lei, organizando o 
serviço da arrecadaçã.o e prcvir:l.euciando so
bre va.rios pontos da fiscalização . 

Para nã.o parecer, porém, que fica com at
tribuições de annullar os artigos ila lei em 
qu estão, a Commissão propõe o seguinte 
sub~titutivo á emenua.. Accrcsoentc so no 
final do art . 30 : 

Observadas a! prescripçõea da presente 
lei. 

N. 16 

Supprima-se o § 1• do art. 2i, - Galeiro 
Carvalhal. 

N . 17 

Supprrimam-se o § ~~' ,[,, art . 27 e o ~ 7". 
- Gat.:ao ()o·l)alhal . 

A C"mm i>sii.o nii.o p,·Hle acccitn.r as cmenrJ n.~, 
a que se relere ao arL :l·•. porque essa. a.p
prehen~ão é neccssaria. como um elemento de 
prova. que deve acompanhar o auto . 

O gener0 expetlido por via ferrea ou marí
tima, ou sall.ido da Jabrica. sem o scllo, é um 
gencro q uc está no" casos de um contra
bando. A multa su por si não é um castigo 
sufficionta. 

Quanto ao § 7', a Commissiio tambr~m não 
pórlo acceí tar1 poí s e necessario armar os 
fiscaes dos meios precisos para tornar exer!ui
vel o exercício de suas func~õcs. Si abusm 
se p0o1em Jar, maiores ~dnd:t se poilerão pas
sar contrn. os fiscacs ant" as O(lio:;idades que 
Be lcv;mtam e :L rcluctancia em pagar as 
multas . 

N. 18 

Supprimam-!e ns palavras-a;pprehendidos 
os productos que houverem sido expedidos 
em contravenção- consta.ntcs do § s• do 
art. 2i . 

Sala das sessões, :w de outubro de 1889.
Galeú,J Carvallu::l, 

A . Commisslio não a.cceita a emenda. No 
caso em f) nestão o facto é em tUIIO semelhante 
ao contrahanllO e a mu lta não c sõ por si cas
tigo, a mercadoria deve ser apprehendida. 
Pude-se compreheuder que um negociante, 
on por descuido, ou por desídia , ou pot• faltn. 
de tempo, deixe de te1· generos Clm sua casa 
sem o sollo devido, e quanflo isso aconteça., 
deve ser ronltauo, e uma vez p:~ga a multã e 
sellado o genero, seja-lhe este restituído. Mas 
os fabrican tes que fazem sahir da fabrica ge
nero sem ~er sellado. furtivamente, illudindo 
o fisco, quando a lei, como pr imeira e princi
pal garantia, exige quo o estampilhamento 
:seja f. ~ito ao sah ir o producto da fabrica, con
cedendo-lhes :1. va ntagem de não terem o 
stock sellado, está de facto passo.ndo um con
trabando e como tal a mercadoria deve ser 
apprellendida. 

N. Hl 

Ao a.rt . 2S : 

A Commissão não acceita. a emenda . O que 
se coutém no § ! 0 do art. 27 não é uma in
novação, é antes disposição Que vem de longa 
data. nos r egula:mentos . E' necessaria. para 
evitar fraudes, a.Lusos. especja.lmentn qnando Supprimn-so o ul timo período (lo artigo. 
entr e nõs a p opulaçã.o não procura de modo Sala das sessões, 25 de outubro de 1899.-
a lgum exer cer a fiscal ização, que e-m outros Francisco Veiga . .;_ Lamor.mi"r- - R odolpha 
paiz.es se fa7. espontaneamente, • Pai..-ç<!o,- J. Boni(aci~ .-A . Pi11 to. 
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A emenJa está prejudicada á vista do que 
disse a Commissão em seu parecer sobre a 
emenda que mandava supprimir o n. 7 do 
art. 27. 

N. 20 

Ao art. 29 §, 2": 
Substituam-se os palavras- deste regula

mento e as seguintes, por estas- desta lei e 
só entregará o mesmo producto depois de 
pago o sello devido, sem prejuízo da multa a 
que houver dado causa a inf'racção. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 1899.
Fmncisco Veig :t.-Alfredo Pint?.-Lamo~[
nier Godo(1·edo.-llodolpho Paix/!o,-Jose Bo
nifwío. 

A Commissão não acceita a emenda; senão 
na parte em que diz-desta lei-e a julga pre
juclicada no mais, á vista do .. que disse em seu 
parecer sobre emendas que ·visavam o mesmo 
intuito. 

N. 21 

Supprimam-se no § 2" do art. 29 as seguin
tes palavras- e apprehendidos os mesmos 
productos. 

Sala das sessões, 26 de outubro de 189\:l.
Gctleclo Carvt:t lhal. 

A emenda está prejudicada. 

N. 22 

Ao art. 30: 
Supprimam-se as palavras -ou mesmo da 

noite e seguintes. 
Sala das sessões, 23 de outubro de 1899.

Francisco Veiga.- Alfredo Pinto.- Lamou
nier Godo(redo.-Rodolpho PaixcTo .-Jose Bo· 
ni(acio. 

A Commissão não acceita a emenda. 
Comprehendendo, porém, os dignos intui

tos dos autores da referida emenda e que
rendo evitar vexames e abusos que possam 
ir até ao crime de violar-se o domicílio do 
Cidadão, a pretexto de fiscalização, propõe 
como substitutivo á emenda o seguinte para
grapho a~ art. 30 : 

Paragra.pho unico. Não são consideradas 
fabricas para os effeitos desta disposição as 
cas~s particulares, cujos moradores, mem
bros de uma mesma fam ilia, se dediquem a 
alguma das industrías de que trata a pre
sente lei. 

N. 23 

N. 34 

Ao· art. 34 - Em vez de 5: 000$, diga-Ee: 
3:000$000. 

A Commissão acceita a emenda. I-Ia casos 
em: que os cinco contos não pagam os pre
juízos decorrentes da fraude, e por outro 
lado esse é o limite maximo, limite que não 
deve ser diminui do, porque o receio da multa 
elevada é o maior incentivo qüe tem um in
dividuo qualquer a fugir da frauue, a evitar 
cahir no emprego de meios que visem pre
judicar o fisco. 

N. 35 

Ao art. 34- Diga-se no tina!: a impôr 
multas até 500$000.- Galeí'ío Carvatlwl . 

Esta emenda a Commissão julga prejudi
cada. 

N. 36 

Supprima-se o § 2° do art. 34.- Galetío 
Carvalhal. 

A Commissão julga prejudicada a emenda. 

N. 37 

Ao § 2" do mesmo art. 34 
Accrescente-se- só sendo resti tuída. a quem 

de direito, depois de regularisado o paga
mento devido. -Francisco ·veiga . 

A Commissão não acceita a emenda. 
Ella obedece á mesma preoccupação de 

emendas que dizem respeito ao mesmo as
sumpto e que a Commissão já recusou. 

N- 38 

Ao art. 35: 
Supprimam-se as palavras- si houver . 
Sala, das sessões, 23 de outubro de 1899.-

Francil'co Veigct, 

A Commissão não acceita a emenda. No 
caso do fiscal, que deve merecer f'e, que é um 
funccionario reve3tido de caracter impor
tante, tornar-se o auto dependente de duas 
testemunhas, com os habitas de nossa popu
lação, é annullar completamente a execução 
dessa peça, sem a qual e absolutamente não 
póde haver o processo e não se pó'.le castigar 
a fraude. 

N. 39 

Supprima-se o n rt. 30. -Galeao Cart>alhal. Ao art. 36: 

A Commissão julga prejudicada a emenda Substitua-se o artigo e seu unico pa.ragra-
acima. pho, pelo seguinte-O auto será J.avraclo por 
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quillquer emp1•ega.do encarregado rl<t fisc::tli-1 § 2." O recurso voluntilrio das dncisões prG· 
Iização dos imposto:; de cousu mo c as~igna1lo l'e l·idcts,. üwto em. prinwint como em seguncl::: 
por duas testemunhas, pas~ando a umco o mstanclcc, sem lllterposto no prazo de lu 
§ 2".-Francisco Veigrt.-Lidolpho Piiito. dias, a contar da datrt ela intimação ela deci-

. _ . . . são de r1ue EC recorrei' e o e;.;.olfic io no mesmo 
A Comm1ssao .Julga pl'eJ utllcada a emenda, acto da decisão. 

á. vista uo parecer que deu em emenda ante- Sala das sessões 23 de outubro de I8\J9.-
l'lOl' qu~nto ao auto la':'rado pelo fiscal. Fhmcisco Veig.t , ' 
Quanto a 2·' parte, para evltar abusos, e como 
a smt confiança na arrecadação se firma no 
sello e vigilancia com que os flscaes ltão de 
.exercer o seu dever, propõe como substitu· 
tivo á emenda., o seguinte: 

Suprima-se o n. 2 e a I" parte <1o § l" até 
duas testemunltas, confol'mc é pedido na 
emenda. 

N. 40 

Art. 35. Redija-se em parte da seguinte 
fórma : naturezft da infracç:ão, duas testemu
nhas ou mais.- Galeão Carwlhal. 

A Commissl'io j ulga prejudicada a emenda. 

N._4l 

A Commissão acceita a emenda menos 
r1uanto ao art. 42 Llo projecto, r1ue deve ser 
mantit1o par;t garo.ntift do fisco. Quanto aos 
Llemais n.rtigos, elles podem ser substit uídos 
p3lo substitutivo, que consigna os pl'incipios 
gerfles sobre o a:;sumpto, com 0lareza e pre· 
cisii:o. 

O art. 42 mandn., porém, r[l.le na hypJ
tltese do reeurso versar sobrem ul ta, não sej 11 
el le acceito sem que seja feito o deposito 
prévio da importancia respectiva. A Camarft 
comprehende a necessidade de uma t :\1 pl'o· 
videncia. 

N. 43 

Ao art. 46 e seu paragrapho-Substitua-so 
pelo seguinte : 

Al't. Todos os productos d:.t in!lustria na
Art. 36, § l": Redija-se da seguinte fórma: cional que forem exportados pa1'a paiz·~s es· 

q aut~ lavrado por particulares e pelo3 func- · trangeiros são isemptos do imposto do con
cwnarlos de que t1·ata o n. l deste artigo de- sumo, 0 fJUal s:mí. restituído ao f<tbricante em 
vera ser as.signado por duas ou mais teste- est:1mpilllas, das especies relativas aos pro
mnnhas, sob penn. de nullidade. -Galeao Car- duetos eX[)Ortados. 
valhal. 

A Com missão accei ta a emenda. Ella vem 
A Com missão julga prejudicada a emenda. torna.r eil'ectiva a garantia de quo cogita a 

lei rpmnto ao estampilhamento. Para. evitar 
<tbu.sos e má interpretação a Commissi'Í'J n:.t 
reLhcção do proj~cto tornará bem claro quo 
genero algum sahirn. das útbricas sem ser 
sellado. A::;sim, o g·enero que fôr destinado 
a exportação, r ecebendo o J'al)l'icant~>, no acto 
de ser exportado o prod.ucto, n.s estampilhas 
de egual valor ás que tivet· empeegaLlo. 

N. 42 

Aos arts. 38 a 43 inclusive : 
Sobre recur.:;os - Substituam-se pelo se

guinte : 
Art. Os recursos serão ordinarios e d<: 

revista; 
-0 Ol\linario cabel'á do todas as decisões 

de primeira instancia e será interposto; 
a) na Capital Federal e Estudo do Rio de 

Janeiro p<m1 o director da Recebedoria da 
mesma Capita.l Federal ; 

b) nos demais Estados pal'a o delegado 
fiscal. 

H-0 de revista caberá dRs decisõ~s pl·o1'tJ 
ridas em segunda instancia sobre infracções 
11, que estejam impostas multas superiores a 
conto de réis e sel'á interposto para o Minis
tro da Faz 3nda . 

§ 1." De qualquer decisão proferida em 
primeira instancia como das · proferidas em 
segunda sobre infcações ft que estejam im
postas multas ele mais de l :000:5, haverá re
curso cx·otficio sempre r1ue as del)isiJe.s l'orem 
favoravels ás partes. 

Camal''l V , Yl 

N. 44 

Ao art.· 49-Accrescente.se depois da pa
lavra-Portugal : sal v o qn llldo fot·em arte
factos paPa fabricas. 

Sal:1 das sessties, 21 de oillubt•o de 189\J. 
Nilo Peçanha.-ScwzedeUo Co1'1·8a . - Et.ias 
Fausto. -Alcimlo Guanabara. 

A CommisEão acceita a emenda. 

N. 45 

Onde conviel' : 
Art . Ex:ceptua-se do imposto de consumo 

o bcirlo de algodão ou lã de preço inferior a 
500 réis o metro. 

Salft das sessões, 23 cl<; outubro tle 1899.
Cvpertino de Siq••eirc .. 

so 
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A COm missão não acceita. a emenda. Ella. 
'·em ostabolcccl· nma e:xccpção sem razür, de 
ser, pois que a taxa sohrc o tecido do algr)uã.o 
barato ó dimíunti>sínm. 

Snb. dns Commi,sfies, ;:r, rlo outubro do 
1809.-Niln Pcçanlta, presíJenk. -Alânt/o 
GuanaiJ!tl'tJ..-lynacfo Tost., , co1n restricçi>üs. 
-Elías Fauslo, com restricçü;:s.- Se,·:;cdello 
Corrêa, relator. 

N. 203 A - !890 

P.trecer soln·e as e;a ewlas offerecír/as pal·a 
2" âiscuss<io do project~ n. 203,deste mmo, 
que: fixa a de.•pe;a do lfftni~terio da Marinha 
r•an~ o exercício dB 1900 

(Orçamento da Marinl1a) 

A Commissão de Orçamento, depois de es
tud<tdns as diver;;as emendas npresent11.das 
Jl:lra 2" discussão tio Orçamento do MinistArio 
da Marinha para o futuro L!Xercicio de 1900, 
vem I!IUbmetter •i. conside1•açãn da. Cama.ra o 
seu parecer , 

N. I 

Ao n. 13 do n.rt. I o : 

Da verba. de 50:000$ para balisamento de 
portos-destaque-se a de 10:000$ pam o bali
sa.mento do porto de Guaratuba, no Estado 
do Paraná. 

Sala das ses.<õcs, I7 de outubro de I899.
Almcar Guin~ trites.-Leoncio Cor1·êa.-Bra· 
zitio da Luz.-Lamenha Lins. 

N. 2 

Ao n. I6 do art. I•: 
Da verba destinada a construeção e repares 

de pharós, etc., etc .-destaque-se a verba 
necessaria para a construcção de um pbarol 
de 3' classe na barra de Guaratuba, no Estado 
do Paraná. 

Sala. das sessões. 17 de outubro de 1899.
Alencar G«imat·i7es .-Leoncio CorriJa .-Bra
zWo da Lt~:: .-Lamenha Lins. 

As emendas acima sob ns. I e 2 mand!>m 
que se destaquem partes de verbas do orça
mento dc~tinadas a obras, para. fim especial. 
Pensa a Commi~são que á administração 
compele veri.dcar quaes as obras mais ur
gentes a se fazerem, sendo preferível que 
continue a consign,1ção em glob:> como está 
no projecto, pelo que é de opinião que se
jam a.s referidas êmendas rejeitadas. 

N. 3 

Ao n. ll- Arsenaes: 
Sej:cm inciuirlos os vencimentos dos machi· 

nistas uo arsenal-de aceordo com a t:1.bello. 
n. 2, do decreto n. 2·10, t!o 1~\ de dozombro 
tl.ll 1894, qne marcou os vencimentos do pes
soal dos ursenaes de ~Iarilllu. da. Republica.. 

Sala nas sessões, 17 de outubro de 1899.
Oscar Godoy.-A.t,gusto de Vasconcellos. 

Os vencimentos a que sa refere esta emen
da. são os marcados em lei para os machi· 
nistas do> arsenaes de mnrínha e guerra da. 
H.epuhlico., e que esb."io inciui(los na proposta, 
pelo que so torna a mesma. desncce~saria. 

N. 4 

Accrescente-se onde convier 
Os cirurgiões dn 2·• cln.ssP. U.a n.t·madll., que 

contarem mais de quatro annos de elrectivi
dadfl no posto, não ten{lo sido cumpellídos á 
sa.tisf:tyão da clausu[;t ue dons annos de cm
b;trqutJ, f!c<lriio dispeneados rlo cumprimento 
da. referida clausula. nas fu turn.s promoções. 

Sala das sessões, 17 da de outubro de 1899. 
-Het·edi(t de Sâ. 

A disposiç5.o contida na emenda n. 4 e 
visivelment e de car,1cter permanente, pelo 
que a Commissão não a ac~eita. 

Ns. 5, 6,1 c s 

Ao n. 11 do art. 1• : 
Supprima-se o augmento rlc 75:000$, para 

pagamento dos operarias extranumerarios. 
Ao n. 17 do mesmo artigo:· 
Suppdma-se o a ugmento de 21:690$000 _ 
Supprima-se nas tabellas ns. 20, 22, 23, 24 

e 25 a discriminação entre despezas feitas 
pela pag~Ldoria da Marinha e Thesouro Fe
del'al. 

Supprima-se a lettra d do art. 2°. 
Sala das sessões, 18 de otttubro de 1899.

itugusto jlfontenegro. 

Das quatro emendas sob ns. 5, 6, 7 e 8 
apresentados pelo Sr. Augusto Montenegro, 
a maioria. da. Commis~iJ.o acceita as de ns. 5, 
7 e 8 e rejeita nde n. 6. 

Os 21:598$ a que se retere esta são de.atí
na.dos oo curso ue machini:;tas, annexo <LO 
Arseoa.l da Marinha da Capital. 

Este curso não pôde ser annexado á Escola 
Naval,pela propria naturcz\1 de seu fim, con
tinuando a. funccionar no Arsenal de Ma-
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Ns . 10 o l i rinl!n., on•l•\ é n sua collocação rac ional, pois 1 
sü.o o;; apr~ndizes de:;ü :s os seus alumnu~ . 

O relator vota. tambcm contr a :~s emendas Redija-se o n . 23 do art . 1• da seguinte 
ns. 5, 7 c 8 pelos seguintes motivos: fórrna: 

Os clircitos dos operarias extranumerarios ~Iateri:Ll de con;;trucção naval 
são g-ara.nti1.los p~Jo art. ::ui dr> tlccrato e ve1•h:t para conser vação 
n. 745, •le 12 de setembro de 1800, que tem dos navios da. esquadr a .... 1.500:000$000 
força de lei. e n:w !oi ate hoje revogado. 

A despedida desses operarias foi. illegal, Red ija-se o n. ~i da seguinte fõrma.: 
sendo a su:t r~admidss~o badseada em le!, nã

1
o Eventuaes ... ... . . . .. .. . .... . 500:000$000 

p oden·lo, por 1sso, e1 xar o ser cons1gn:.u o 
no orçamento o creclito pnr~\ o pa gamento de Sala. c1 U:S ses\lõoS, I o de outubro de 1899.-
seus honoraríos. Go.le,ro Cc.rvalltal. 

A discriminação entre as despe:z:as feitas 
pela pagadorit~ <ia. :'llal'inlia c Thesouro Fc· 
•lera I, cuja. Hlppressão ,·, fe ita na emenda n . 7 
é umn me•li•la. DC!C'.f>:;snria. a l<oa. ot·dcm dos 
serviços a Pnrg-o " '' i\1inis terio dtt 1\lari\lha. 

Srnt~clhant•) d i~ ct•inllnnção, ~uo em nada 
on· •. ·nfiC\ as r f'g f·as da ron tabilic!ado publ ica , 
foi pc•li<l:~ }l Cl•J, Ministorio d:~. Fawncla. n•J 
rn i~o u. 6'3. de J:-;n;;, como neccs!!al'io para. 
olJ\'iar ns difrtculdndes que se tem altr·etiiJuta.c.lo 
:í. l'Cgula ri<lado do l'nrviço publico. com a 
centraliza.r,:ão uo p:,gamento elo material no 
Thcsouro. môrrnonto nas uespczas de prompto 
pag-amento ou rte carMter eRpecial. 

A su:t supprcssão, além disso, é contraria 
ao que foi v otarlo no orcameoto lia Fazenda 
para. o anno de 1900, no qual está. consignada 
a rli scrimina.ção que 50 quer elim inar. 

A suppre~são da. lettr,L d do a.rt. 2° não 
ueve tambem ser a.cceita.. não so pot·que iden· 
tica :1.11 torização jâ !'oi dada. no orçamento da. 
F:~zenda. como !..'tmbem porque é neco..<sario 
e iodispensa vel ovila1· os contínuos attritos 
com o Tribuna l de Contas. qtle redumh•m 
sempre om prejuízo do ser.v:c;;o publico. 

Convém accrescentar que a refor ma da 
Contadoria. da Marinha , é reclamada pelo Go· 
verno desde 1897, tendo sido no u ltimo l'ala
torio apresentado este anno solicitaua p el0 
P oder Executivo. 

N. 9 

Accrescente-se onde convier: 
Art. A ulapa dos invalides d:~. pat rin, da 

marinha, será a mesma dos invalidas da 
JlMl'!a., do exer cito. 

Sal:\ das sessões, 20 de outubro de 1899.
Heredia de Srí. 

Estando determinado em Jei que a etapa 
Jlat·a. n marinha. seja ca.l culad;l pela mesma 
base da do exercito, na.t!a just ifica qu e ns 
dos iuvalidos dt\ patria-cle um e outro mi
nis terío não SE'jam ig uaes, pelo que julga a 
Commissão que a emenda. <teima estó. no caso 
qe ser approvada.. 

As emendas aci ma. pr opõem um augmento 
de t\espc2t\ de 1.000:000$000. 

Em outras condições que aão as do mo
mento, as medidas nellas contidas mereco
riam ;t :t.Ji provacito d;t Cama.ra; agora., porem, 
em quo o. pr ooccupaç\i.o dominante do Go· 
v~>rno e •lo Cun,.rcsso ó a reducção da. des
Pl7.iL publ iC[l, ao strictamente inc.líspensavcl , 
ellas devGm ser re,ieitadns. 

N. 12 

Accresccnte-se cnde convier: 
Art . Aos pat rões-móres d~s capita~ias d~s 

pc:-tos da União será. extenSlvo. na. v1geneta 
desta lei, o disposto do art. 155 do decreto 
~745, de 12 de setembro de 1890. 

Sala. das sessões , 20 de outubro de 1899,
J. ~L Neú:a.-Coelho CiHi l 'O. . 

A disposiçfío do art . 1;)5, a que se refere a 
emenda. acimn, manda dar casa aos patrões· 
rnóres dos arsenaes, no r ecinto dos arsenaes. 

Pensa a Cominissão que esse favor não 
deve ser extensivo aos patrões-móres das ca
pitanias, não só por t erem attribuições di
versas como por importar a medida em au
gmentÓ de despeza. . Não tJ.Cceita, portanto, 
a emenda . · 

N. 13 

Ao o . 17 do art. 1°: 
Em vez de- E:;colas de Ma.chinistas, di ga.-se: 

Curso de Ma.chinistas. 
Sala. das sessões, 20 de outubro de 1899.

Paula Ramos. 

N. 14 

Ao n. li, onde se lli z - Escola. de Machi 
nis tos, diga-se: Cur.;o de ~Iachinistas. 

Ss.la <.lo.s sessues, 19 de outubro de 1899.
Coeilto LisiJOa . 

• 
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As e;Ticnrlos acima, ~ob ns. rl o 14, >ilo I 
identicas . Pro!)jjl 1 IH ~J, ro. !' l'i ~' ·<; fl;' do 11111 vn · 
g':l llO rlt~ i mpre:<~:io . A Commh>:iu ''·''l!•;ila <I 
mo litlc:u;ão que \:1 1' s ur':ln:.'lll. 

Al't. 2·• a) , Sub~titun->o llelo sc,g ui<.ltC:: 
A r.;;ver o.;; regul:l.mcntos rlo.s rop:u·t!.;t;<:s 

tio Minis'.erio rh \hrinha , sl'm au~1ncnt0 clt·. 
d~spt~za, crençiio ~iB s''.:·J'r•·.-:sc1o de a:11prcg~>~ ~ 
nugm~?nlo ou dimi 1u rição rlc venci mcmo~ ; 
nbservawlo no da E •cola Nan1.l as tl ispo~ içõ> 
do Co:lígo tiO J·:nsinrJ. 

Sala tlas sc~!"lí·YS, 20 U<) ontubt'.7o do lf;OD. 
i •c~uf-: lt.·UJIO.~. 

A emenda n. t:> r.rc:·c: cetda á:; l'C.~ti'ic.;- ri~.'i 
impn~t:t s pc!u ur t. 2··, JC'ltm " • a do " liJ•· 
] lrt~:.;~iin t1c etn pre.~os . 

E' attt'ibu içiio jli' Í v;Ü Í \"ll. <l o (\JI:i; I'CSSO. 
A Con1n1is~~l'i tH~C(· Í ta a. ·~m~!llt'. 

N. JG 

Ad. ~·' d) . 811pprimo.-sa ror inr:onsiitu
ci•)ll:\1. 

Sala da;; ~cs::ÕQs, 20 de "utubt·o •.le 1 ~9',),
l',lu/a l:am~s. 

A Commi~são julga p:·ejwlicada · csb cmen
<l<L pelo parecer tle sua maioria soLre a~ 
n. 8. 

~- 17 

Accr~sccn te-se onde conviC'r: 
Au~mc:lte-se de 4 0:~·:~·?:=::, proYeniente do 

consnmo de agua, assim tliskituit!o: 

Secrelar·h1. tla Estado ......• 
Anenal de Marinha ...•. ... 
Ilha ;l<\S Cobras a dclS Enx,t-

da;; . .... •. •.. .. ....••• • • 
Forbtleza de Vil'egaign'lll . . 
Ilha d:t Poml;el•a .......... . 
Bibliot lieco. J r, 1r il'illh~ ...• , 
Oboervatorio d<t ~hdnha . . . 
Ag-u,\l\a d•); ·n"' vi o~ :1e gu0rra 

f'cnn:LS 

lü 
40(1 

:10D 
50 
4.0 
lO 
2i 

550 

1. 281 

31i0~ 
14: -1008 

lO : ilOr.$ 
! :800$ 
I : -1JO:S 

:.!tiO::: 
Q7:?S 

1 0 : 800.~ 

4() :1)3:?~ 

S;üa clts ~bs··;.,s, 20 ,lo ClllttlJt'o cc !1)::0. 
Ca{o;_-;er·as . 

A Cornmi~s'ío acceit !l. e~''' C:mend:i , qu<: 
obadr!ce ao 11ensamento ,1c se cli~C I'imi n a t'Cm 
Jielos diverso3 M.in istm·io;; ns llC~pezns uc ngua 
feitas pelos mn;;mos . 

N. 17 

,\c.;t'c:s.;o.::nc·.~e onJr: c<:n:vier: 

A!'t. t."k:t o G>~YCI'llO o.uto:·i:;o.• lo '' faz(,J' l'•J · 
nH' tt.~ r. n:t v ig·._\ncia rh.'stu. Ie;, ao quatleü cx
!.1'; orüi n:;r•to d:l Arma:lu o~; olfici<W; do COl"iiO 
rlc (Hl ~'(•nheiros narnes, occupa.nr.lo n:t esoa.l!'. 
,, lr);,-ar que lhes c,;mpetir. 

S:rh ,];,s sf.~~í'cs, ~~ J l; outub:·0 rJe 18~-o . 
Cocllrn Ci;:tm , 

A Co:nmi>s:i.o niio a .. ~ceita <:sta cmcnola, por 
im pot·tar a mesm:;. na, supp!'l':>siio do ~'01'}10 llC 
~ll~CII hei r os na vaes . 

Alcim rle ser mcrli•la que JJitn se clo:vc o:msi
gnat· em orçamonl.:), a com·cnienci : ~ da s up· 
p rc;~ào do r·•n•p.) cl• • eng-f) llh ·i i'OS n~r) <.·sf.(\ 
:1.pr"Ya•la . 

.10 n. ?S : 
Ma tel'i:r I uc com truc.;:tl• 11:1. r<1.l, r~r ltlZ:\·:-o :1. 

5rto: Ocl' '·'3·)00. 

A~e:·cscentc- sc onde couber: 
Fica o Govct·no antor"isudo a ;·ovor ns ta

l.Jcll,,s de Ycncimonto d·) p~;:~oal d·,conle o 
administratiro da Es~ola Na.n\l, rl 0 modo a 
pol ·:rs <le o.ccJrdo cum an·.1 togas to.uetlas das 
e::c·:,l:··s do Exercit0 , reorgansianJo pam esse 
fim aqu()llc instituto de ensino. 

Ao ar t. 2 ', leltt· ,l d) a ·.~·~resc r~u te-~e - ::tp l'O· 
veitan•Jo ues;;a rep:ntiç:ão, 11as vag<lS que se 
derem, o pes:wal ,1 . .Jdido elo ~Iinis teJ io tla Fa 
zenda . 

Saia. das ses'3ües, .2! d e oulubro de ~~~:r1 .
Ba;·boslt L~iit ~L , 

"\ prim:dra d:l.s emr.nrl1s · ar.ima l'l'<l1l7.. do 
30:):000$ a ver ba destinada ao mat•JJ'ial d.u 
c:onsb·ucr,,ão na.v,ll, qwJ fui r·a lculada. e m 
800:000:?, com o r·ig-or que ex ig-I) a conl~cç:ii.o 
dos or<:nmcntos n!l. actual si tnaçilo . 

A Slill. a cceibção vit•ia. ue~ot•g-ani , at• o ;;cr
Yit:o, P·3l•) que ú a Commissão ue par.:ce!' que 
não <113 Ye EM a pJ;r,rvu.rlo • 

.\ se:runtla é um:t a utori5n~ão no Go·~:crno 
par,\ 1111i i'ormi>ar venci men t es, de nccordo 
com o Jll'c·ccit" c'~nstitnc ioML Acha "' Com
mbsão ritW está no caso de ser accr~ ita. 

A terce ira está. wejndica1ht p·~la <\ceei IRção 
tla emenda n. S pela m ;ioJJ'ia üa CNnmis:ii.o. 

N. 2 1 

A 1'1. O Gtn·erno (].m antot·isatlo n a!·l 'ÍI' o 
CJ'e•li to l1CC•'SSO.I'iO lJ&l':t p~gnr :lOS Op:ll'aJ'Í03 
<:xtr:lor•.linnrios, rJispenmrlos da.s onlciJtaS do 
.\ r-sem! •lo 11-hrinha da. Cat•Hal Fc"l')r:l.i, a <.l i f· 
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fere itÇi\ prov•,tlien te da ue;;classificac:J,o quo I Votru;.iio elo pro,iecto n. 27 B' cttl JS()!J , r.om 
~?1!!Cl' <tm em se11s s:d:~l' ios nos r! ias ~m qt:e p~r~ercs sohr~ cnwudas ~ ll'!!l'(;tid :l S no, 2" uis
am•l:'t traLa.i!Jai'JEl d on '<ll1tc o eXI!i'<:!CJO lk 1 cu~·,ao do rrn.ter;to n. :!., , de:>to anr.o, que 
18G? . :J.U!Ot'Í7.1\ o Governo <t rd nteg1'al' no ~erv iço 

s"Iil. clas sc~sões, 21 \lQ outnhro 110 l~>ofl.- ao:t.iya <.l:J. arma•.la, ~o_m a pa.ten te. 11c vicc
lri ;zt:u JJuch, d,, - ilU IJ!>.</o d<: Y<!.'co;<cc/hs . nltl'l:lr,,nte ,sern J>I'('.)Ut:>.:Odü l e:;pedlvo qu:.tdro, 

· o qe~·al mt t ·: nl.tc rclur·mado Artlmr Jneegn:~y 

A maior in. lia Gommi:>::ão não n.~c~citn. esta 
emenda ; a min•~l'ia da Commis.'ão o o scn re
!:1tor, pensam, pnl'•~rn, qUI) a provi(.\cndu. o.:Olt· 
tid~~ n a emenda :~ 1 .. vem C() Cil t'lo modo mi· 
nor-ar a tU illúull.!ade tle s itua<;ão ll e ceutenc.s 
d..: opcrurios ext raoruinarios que o Governo 
hY<.' u. dura neces;;i.tadc de <Lisp·~nsar do ~et·· 
viço> do :\rsorml <la Capital. 

Não ú a sua rco.d miss:io que se propii •, nem 
tão ponc) quo se Ih··~ Jl~.~ue vc:ucimcnt ns 
Jn:l.Íol'üi tl•l que o:; que lhes cDmJY.ltia m; é 
~implu'tncntc :1. <li ifl' I'CII(,'i\ u~ VellCÍlllC!ltO~ 
que por· •. l,·l'n ro }l•>r· uc><d t• ~ , i lk:l•,,ii•·. 

!nJ )lllrla c, •·J-.:oli tn '' q•:c ~e J·der·c a cm~u·ln 
o·m quantia in lcri •• l' a :·,!t:O!III . .:, c~ lr:Llnudo -~· ·, 

r .. ;r:u He tmta, •I e f'nrn ilius ' ''·' ínti!Jiz'~' li"IIY'n~ 
do tJ'aiJ;lih·'· qnc con~iJI!limm o mdt;or de 
sua v iUa nu ~e:· v icl·o t1e nr.l~S fJS a l'S •J t1íl0~, llÜ.l' 
t' ju3tu que ~· ·.i:t J'ccusatl<l. 

(di:5cus .. iiu 1.\nica); 
Co:tlin uncã.o da. 2'· discns . .,ão u·> pro.iecto 

n. lSl ;\,do 1899, com pn.reccr ~obi'c 11s 
a:r:en,las oJI~:rcciu~.s I>ara a 2" r.!isous"ão do 
[Jrnjecto lL 181, deote armo, iixando a tle~
peza ,lo ~>l inistorio da GL<erra. para o exerci
cio de 1900 ; 

?\nvadi;!CUosã•; do TJl'O.iedo n . r o:> G, il e 
i8~i~J. em virtude uCI art . J:i4 llo l{egirncnto 
in terno c re l;;tivo á <!monda u,prrova.,~a !la 
:3' tli:cu:;siio tio pr••.iecto n. 103, 1lc::.tc auno, 
n.llll•l'izc,n, Joo l'od.-:t' I::co.:u ti vo a :.bt·ir ao 
\I'nisterio da .rust.ip e ~egocios IntHinres o 
<:!·cd itll ncrt~->:ario p·u·a pagamen to <LO len te 
c:ülu:•lr;. tico d;\ F:~c nl ·ladc .!e \lr.d icinu. do 
I \i•> du .lan•,iro, ll1' . Híl:lrio Soares de Gou· 
vê1., f!, 1S ordtm 1clos q; :c lhe são c.levirlos 
•lnraulo) o l.cm ro em Cjtte c~tc,·e privado 1!0 
oxerdciu <las sua:; raucç-•'•2S. vor uc!o do 
Gonwo, po:;tcrior li<en tc annul!a<lu ; 

3~ d i scus;;~n do pro.iectn n . 77 B, ilc 1890, 
rer1acç·iio p;;ra a 3·' discm~ão do substitutivo 
ofl'erec ido na 2·• d is,:ussãa do p r o,j<õ!CkJ n. 77, 

lw êi r L 2• nccrnscoute·se i lett ra. c: t.l.;,;to a.nno, creando no Districto Feucra.l 
A man•lnr contar ao continuo ria Secre- nm.is llvu;; omcios de talJelliães do notilS, com 

t"lria. (\e E$tado da Mo.rinh11 Arthtll' Lopes a.d.cnom!nação de O• e 10' ; 
Nogllcira, pa!'(l. os c:ffeitos da sua o posenta· 1 Contin uação ua discussão nnica elo }li'l'.iedo 
doria, o período <1qcorrido d.: 19 de abril de n. 2•)1, de 1800, .:oro pn.recer sob,•e emendas 
1 ~91 a 2G de fevel'ciro de 1393 em que t!'a.· oJfei'P.ricla.s om 2" tliscus:õ.o do projecto n . 205, 
ha!IJou no archivo da rcfe!'ida secretaria. do ~ ~~S. que autoriza o Governo a mamla1· 

Sala. dns ses~ões, 21 de outubro U'.: 189~~.- pag:1r aos DJ'a . Francisco Antunes 1-hciel e 
J, ·.·HCI ! Jlac'.ado . Arthur Antunes M~<ci ol a quanti[l. ele 385:500$, 

A maiori:l. da Commissli", som examinar a 
justiç;t da n;c,J !d;t rro j).:SléL pela 6!11Gnda n:l,) 
a acceib }>CJr lllC pareaer ~ ue o seu n~Sn !upt.o 
nãu cabe e:n \'JU:t lei üc orçamento. 

importll ncia do ga.ol<) vaccn m e c:vva llal' for
necido ás forças Iegaes dut•antc o periodo t\:· 
\OiUdOrl<ll'ÍO de 1893 O. 18\'5 j 

DiSl:n~si1o nnica do pt•ojecto n . 130 A, t10 
18\JU, com l):<rcccr :::obre as emcnd11S o!re· 
l'cci!las na 2a tli:;cu<sê.o do pro,jecto n. 130, 
'le:sto <tnno, aut•orizncn:lo o Po:lor Execntivo 
n. abrir ao Mini:>tel'io d.a Gu erra o crcdi to ox
tr~IOràina.ria G.a somma nccessaria p:J.ra pa
gar 1!.0 ca:pitão lle i'ragat <t Alfredo Augu sto 
de Limr~ Barros, cr• pitão·ten~nt~ Jo1ío Maxi
miliano Algermon Syllacy Schieíller, m::jor 
Alex,mt.!re Carlos Barreto e l• tenente do. 
armada Them istocles Nogeuira S:wio, os 
Ye:1clin~nt(ls in tegraes q~o deixn.ram de re
cf:bêr no período C·Jill prrlhcnclido entre :< datJ. 
d.e sua;, élewisslios de pro fessores do Collegio 
Milil:tr o a de suas rei ntfgra.çües; 

Slln. da3 scss··,cs, 25 ôe ou tubro de 189'.! . 
T.·ml·o Ji ult,;;·, prcsldo::ntc interin o .-.4."g"slo 
s~l'e1 "• relator. - Cdlll[f>} I'C1. S . - Jl},, rça l z;:,. 
c'l"u· .-Sei·ze•lclh C 11'!'011 . - A•~rtHslo Jf,r:· 
lcaeg rfl1 · cem restricçõe" qu :tnto · iL omenola 
11. G. - 71J.urrinh.- Dt!~l'" de .tl r.dr·.!cla.
Aidnúo G''!!;,aZMo , votei contl';\ a.s emendas 
que supprimem n. consignação para paga
mento de npera rios ex t ranumerv.ri os e :;uto
r:zaçii.o para (I r erorn1a Lln. Conta-loria de lll a· 
l'inh<l, e a HWOl' d t quo c()nsig-n3. rredi t~ pnra 
p:•gameu Lo dos opo~at•ios ex: ti'r.ordiuu.I"ios pur 
di trer enç,, de salar10s. Discussão un ica do pro,iecto n. 170 A, de 

1809, com pnrcccr ~obru emend:L nfferecida 
O S1.·. Pl"C!::õio~ient-c · - Niío lo;n·,,llll•l lll~L ~· uiscuss[o tlu proj~cto n. 170, ,deste 

ll<tuu. mais a t l'a.tur, c.l.e~igno ll<'l'J. amanhü a linno. que fix:< os vencimentos de alguns func
.scguinte odem do tl i<t: eional'i\>S da Direc toria Geral de Sa nde Pu-
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blica e crêa•1"uns 1o""ares oa. mesmo. repar- ~ 2• d iscussão do projecto n_. HJ2, tle 1899, 
ti - 0 . " " a.utori~no!o_ o P~dcr Ex:ecutlvo a r~~_?rtc~ 
~ova discussão do projac.to n. 103 H, ·~e para o s~rvtço act1v_9 do. A;,mada o capl_tito·;:_ 

1899 autori~'lndo o Pode r Executivo a abnr nente ru(vrmado Joa.o Auo usto Delphun I 
ao Ministerio rla J ustiç~t e Negocies Jnterio· reira; . _ • . t 
res o credi to exlraordir1ario do 4:200$, ao Continuaçã.o da 2" _<llscussao rlo PIOJec .0 

cambio de 27, para o premio ao bacharel José n. 82, I SOíi~ l'~orga:~1.1sundo o Poder Ju~t· 
Auo-usto Barreto dn Mello RrJclm, de accordo c~ario no . D1str1cto l•e,Jer.l l, e <.laudo outtas 
corl: o art. 248 <lo decreto n. ll59, de 3 de provrd~nc:ae_; d . t 138 \ de ·l8'J:I 
d · b d 180" · 3" d1scussa.o o proJec o n. ' , · • 

e-tem _ro o- ~ ' . declarando Jin·es !lo pag-amento d:: quaesquer 
2• dtscus:;ao do prOJecto, n. !310, lle 1899, direitos na Alfandol'a da C..:apit~l Feder<Ll ou 

concedendo a Alexa:n~re. d Atrr o R~ul de na de Santos. os volumes que conteem um 
Sa.mpaio Vianna pr1 vr!eg10. por 60 <~nnos, regulador publico dest\n(tdo á torre da ma
para construcçãn, U$0 e gozo ue uma. es- triz !!e Uberaba · 
trada de ferro de _bitola rle um ~~tro, ,qu?, 3, discussão 'do projecto n. 155, _ce IS09, 
pttrtmdo de Santarem, no Pal"~l, v a a_ C!1} al,.t. :tutorisa.ndo 0 Poder EHJCutivo a 1hspeus<1r 
c?m um rama~ par~ :L _frontetra holtvJana, e 0 5 diroitos 11,! importação de 450 toneladas de 
da. <?Utras_prov_tdencus , . . IJ' matcl·ial met~l!ico d:t Em preza Pa.!ahylm 

DJscussa.oun1ca <lo project~,~ n. 213, de l8 .. l, \V ator comp:my dcstlnallo ao :thastecrmento 
autorisantlo o l'o~er EXCt~UtiVO aconcerler ;~o U\.l ar•ua da cida.ic da Parahyba; 
phar!J?Il.~eutico ad~unto, do Excr:rtu Eu:Y,c~~IO 3·~1isms,;ão do projecto n. !57 y, ue ]:-;;r9, 
Conce1çao. d:t Mata, _tt.os '.~~e~P.~ de ltc?n .a: rio Sonad .. , regulando as promoçuos ao posto 
sem venc1mcn_tos, p ata tJ:J.tlr de hU .. l sn.utl~ de alfe1·es do Exei·cito; 
ond~ lbe _90nv1e!; , . , 2" diSCUS!!ã.o do p rojecto n. 1H:!., de 18fl!J, 

D1scussa.o . umca. do plOJ ~ct•J n_. . 188, de a.utorisando 0 Governo :t <LP;Jlic&r a obr-as no 
189!), autonsan«l~ o Po'l.er l~xer.utno a._con- salào do expediente da. Alfandega <h Ca.~Jital 
ceder no I_•. o~Uc1a.l n.drll:to cb ~ecrelnua t!a fe·lcraln. quantia de 30:000$, a g.ue se refere 
1ndustrln._ vi_aça.o _o Obra~ Publicas, Antonto a. sub-consignação_ Conscrvaçao dos arm<o· 
Manoel X.av1er Hlttcncourt, um nnno de h· zen~_ da mesma. alfa.ndega, do n. 32, do 
cença, com or:lenad?, para tratar da sua art. 53 da. lei u, 560, de 31 de dezembro 
snude onde lhe conv1er ; de 18~8. 

Discussão unica. do projecto n. 208, de 1899, 2• dis'cussão do projecto n. 156, de 1800, 
autorisa.ndo o Poder Executivo a computar concedeodo a Lourenço da. Silva. e Oliveira, 
todo o tempo de ser viço prestado pelo e~- ou a empreza. que organisar, o direito de 
genlleiro Auglll3~o Teixeira_ <?oim~)ra em d1- construir em uma das ilh:fs elo littora.l àesta 
ver~as commis~oes dos M1mster10s d <t Ip· cillade um trapiche uestinado a recebe~. clu
dustria o Fazenda, para. o efft~tto da. fixaçao mntc 30 annos, intlammavois, explosivos e 
dos vencimentos fie inacti vi dado do mosmo corrosivos nos termos da proposta. que npre· 
engenheiro, aposentado por dec~eto de 12 de sentou . ' _ 
fevel'eil'o de 18()5, no ca_r11o. de mspcctor do Discu's~ão unic<~«lo projecto n. !li:!, de 189\l, 
1? districto dos p01•Los mar1trmos; concedcuJo :'~ vi uva. do jul'isconculto A c~-

DitlCussii.o unica do precto n: 194, de senador Joaqu im Fel ici<.~ dos s~utos a ponsao 
1899, autorisaudo o Po~er Exec~t1v0 a co_n- mensal de 500$000; , 
ceder o. Manoel Joa.qu1m ~er~e:r~, po_rte1;o Di;;cussfLO unica do parecur n. 83, uo lti9ú, 
addido da ex ti neta Inspectona o e Frsca!tzaçao ínr1ererindo o l'equerimento em qun D. Bel
de Estradas de Ferro, um nnno de llcença., mira Amalia do Valle Brito, mãi e curadora 
com ordenado, pal"<l. tr atamento de saude; de Luiz José de Brito, telegraphista de 2' 

Discussão unica do projecto n . 196, ~e classe d<1 Estrada de Ferro Central do. Brazil, 
1899, autorisando o Poder Exec~tívo a abr1_r peJe um auno de licença com vencimentos 
ao Minisleriu da. Guerra o credtto extraord!- em seu ftwor, par<> poder t ratar de sua 
nario de 1:666$665, para p_aga.r os ve~c1- saude. 
mentes ao major llO!l?rariO . do E~ercl~, 1' di'scussão do projecto n. 205, de 1809, 
professor da Escola. Mtl_1tar do Braz1l, Joao :nltol'isando 0 Poller Executivo a contar ao 
Bernardo lle Aze...-edo Co1mbra; t enente Manoel Joaquim Machado, para todos 

Disctissã.o UDÍC<l do p rojecto n. W5, de os em~ i los, o tempo que lhe ti~h!l- si~o descou-
1899, autorisando o Poder Executivo a con- lado em virtude da co parllc1paçao com a 
ceder um anno de licença, eom o respectivo revolta de 6 de set,;m iJro (com voto em sepa.· 
ordenado, ao praticante e1fectivo da agencia rauo) ; . _ . 
do Correio da Estação Central da Estrada. de I• dJ.scussao do_ proJecto n: 183 A. de 1899, 
Ferro Central do Brazil, João das Chagas mandand~ ~onferir aos ?illctaes alum_nos da 
Rosa Junior, pa.1·a h•::üa.r de sua saude; Escola Mtbtar uo Bra:.ul, que conclulrem o 
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SEBBXO EM 27 DE: OUTUBRO DE 1800 639 

curso de engenharia pelo actunl re "'ulamento 
os ffi1Jsmos títulos scient iticos pa~sados aos 
que o ftzel·em pelo regulamento de 1874. 

Levanta-se a ses>ã.o as 4 horas e 15 minutos 
da. turde. 

131" BESSÃ.O EM 27 DE OUTUJ.ltl.O DE 18!YJ 

P7'e$idellcia dos Srs . Ya= de Jiel/4 (Pt'esidentc) 
e Aít!JCW Neto (4° .Secretario) 

Ao meio-dia. procede-so :i chamada, ã q,unl 
l'C!Spoodem os Sra. Vaz de Mr.llo, f:I~reclia de 
Sa., ~ngelo Neto, Eugenio Tourinho, Luiz; 
Domn:tgues, Henrique Valla.rla.res, :Marcos t.!o 
A;raUJO, Pedro Borges, Francisco Sá, FJ·c,le · 
n<:o. Borges! Tavares de Lyra., Tr indaclc, E r· 
m1rt0 .Couttnho, Teixeira de Si~, Hercul;mo 
Ba.ndeu-a,, Bar bcsa. Lima., .Tuvencio de Agui:~r 
Arro:xella.s .Galvão, 11ilton, r.Janoel Caetano' 
Pinheiro Juuior, Xavier ua. Silveira. , Osca.~ 
Godoy, Nilo Peça.nha, Alves de Brito Silva 
Castr o, João Luiz, Jose BonHacio Ja.'cob da. 
Paixão, Henrique Va~, Fra.ndsco Veiga, A.l· 
varo Bo~elho, Leonel F1lho, Rodolpho Abrou, 
Theotomo de Magalhães, Eduardo P imentel 
Olegario Maci~l, Rodol pho Paixão, Padu~ 
Rezende, Galeao Carva.lba.l , Lui:~; Flacquer 
Casemira da. Rocha, Bueno de Andrada, Elia~ 
Fausto, Cesa.rio de F~eitas, Edmuodo da. Fon
seca .. ~ra.ncisco Glycerio, Alencar Guimarães, 
Brat.th? da. Luz, Paula R1mos, F rancisco 
T?lentmo, Pedro FerreirO), M:\tÇ111 Escobar 
Dtogo. Fortuna., V~spasiano de Albuquerque 
e CassuJ.no do Nascunento. 

Ahre-SG a. s essão. 
Deixam de comparece1• com ca.usa. partici· 

}l~da, .os Srs. Carlos de Novaes, Silva ~Iari1• 
~tlver:o N'ery .• Carlos Marcelino, Enéas Mar· 
tms, Theotomo de Brito, Ma.tta Bacella.r,Ro· 
dr1gues Fernaudes. Guedelha Mourão Edu· 
ardo de Berr edo, Elias Martins, Tort'eS Por· 
tugal, José A velino, Marinho de Andrade• 
Francisco Gurgel, Josê Peregrino Coelho 
Lisboa, A'{l<>llonio Zenaydes, Jâsti ~fariano 
CoelhO Cintra , .Pedro Pernambuco, Rochà 
C~v~lcante, ~uclldes Malta, Araujo Gôes,Ge
mlDtaoo BrazU,Rot.lri~ues Doria~ Juyrne Villas 
Boas, Sea.bra, Fra.nc1sco Sodre, Aristirtes de 
Queirv.l, Vergne de Abrou, Paranbos Monte
negro, Dionysío Cerqueira, Marcolinu Moura 
Torquato Moreira , Belisario de Sot1z:i Pereirà 
dos Santos, Fonseca. Portella, Erico' Coelllo 
Ernesto Brazi.lio, Urbano Ma.rcondes Cam~ 
Jlolion., Ma.yt•ink, Cat'V:J.!bo ?.Iouriio, Monteiro 
de Barros, lldefonso Alvim, Gonç~Ives Ra.mos 
O~t~!_i~no de Brito, Ferreira Pires, AntoniÓ 

Zl cbarias, Telles dG Menezes, Nogueira Junior, 
Manoel Fulgeucio, Lindol[Jho Caetano, La
ma.rtine, Alvar es Rubião. Domingues de 
Castro, Dino Bueno, Oliveira Braga., Gu~t:tvo 
Godoy, A'1olpho Gordo, Alfredo Eilis, Paulino 
Carlos, C1ncmato Braga, Arthur Diedericllsen, 
Rodolpbo Miranda, Her menegildo de Moraes, 
Alves de Castro, Leopoldo Jardim, Luiz 
Adolpho, Me\lo Rego, P línio Ca.sado, Gu íllon, 
Apparicio Mariense, Francisco Alencastro 
Aureliano . Barbosa, Pinto da Rocha, Py 
Crespo e Azevei.lo Sobre. · 

E sem causa., os ~rs . Albuquerque Serejo, 
Amor im Figueira, cunha Martins, E loy de 
Souz<~.. João Vieira., Pereü•a de Lyra, Martins 
Juniot•, Felisl.Jello Freire, Castro RelJflllo, João 
Da.nt:os Filho, .'l.d<~.lberto Gui marães, Rodri· 
:.rues Limn,, GitJ,Jiuo J,orcto, Alcimlo Guan:\
\Jll.ra., Tiruotll••o d;~ C.1>t:~. Ho.ul Barrof!o ,;\ gos
tiullo Vida.l, Dtleclechu· l ue Souza, Rangel 
Pestana, Aluwilla. GlllllCS, Ar tlmr Ton·es, 
Costa Juni,, r, C;u·acciolo c P os;;i<.lonio da 
cun[Hl. 
E~ lida e sem ele bate e.pprovn.de. a a.ota. !la. 

~essao a ntecedente. 

ORDEM DO DIA 

O Sr. I.at•csiden.t.e - Niío hav1;1ndo 
numero legal para s~ proceder ás votações 
das _!lla.tcrias, passa-se á. m.a.teria. em dis
cussao. 

E' annu nciada. a con tinua.çií.o da . 2• dis
cussão do project o n. 181 A. de 1899, com 
parecer sobra a.s emenil.as olferecíclas para a 
2• discussão do proje~to u. 18 1, deste auno, 
tixa.udo a despeza. do Minit'-terio da. Guerra 
para. o exercício de 1000. 

. O Sr.Barbosa Lima (1)-Sl'. Pre
stdente , graças á. disposição do Regimento, 
amparada. pela praxe da. Casa conlinúo no 
~erviço que me i~?P~ du apon~r e sugger il' 
a honrada Commtssao d.e Orçamento medidas 
susceptiveis de. no Orçamento da Guerra , 
fazere~ do progr.amma. a. que a camar a diz 
ter dedicado toda. a sua actividade e esforço, 
uma rea.li:lade inconcu!!Sa.. 

Não ha. orçamento em. que não f!e po$Sa. 
fazer com grande proveito para a União,uma. 
revisão systema.tica, ca.puz de redundar em 
grande economia para o Thesouro Federal. 

~nfelizmeute, essa. revisão qu e se diz consti· 
tmr um dever supretno para o Con"'resso 
Legisla.t~vo, pot• mais que proclame " astar 
sendo fetta, de facto oã.o o foi ainda. como é 
poasivel pra.tical-a. . ' 

(i) Eslo diecursG niío foiro'\·i ~to !!•lo or aãor, 
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SESSÃô EM 27 DE Ol.J'l'LiBLW DE 189\) on 

O Sr\ . BAnnosA LurA- :Mesmo a!Ji parcca 
que o legi::;lntlor quiz con~enti r que isto se 
desse, P'-'rf]ue confer iu ao chefe (\essa. ::epar
tição a graduação de gener~ll. 

0 SR . HEN RIQUE VALLADA.RF.S - Ha. uma. 
lei estabcleceado que ([ uaudo h ou V:;sse oJli
ciae:;, a!fllres excedente:; uo quadro, tossem 
e lles de:;ignados pa n1 ex en er em us fun.~ ~:Oes 
de <<manuense. 

o SR. R \.ttrlOSA. LI!IU - Perfeiia.mente. 
Enluo ainda mais me a.ju•ü esta. consi•.lera
ção ; então , i tilo prova que além do mais, ha 
uma [(!i que não esta sendo observada. 

A Intcndencia da. Guerm é ama. repar t iç•i.o 
dit' igida por um genera.l efi'ectivo. 

Aqui está o edital, <.Lbrindo concu l'.<o pttra o 
lagar de ama nuense ; 

« De ordem do Sr. geuer<\l intendente da. 
gu erra , se faz. publico aos :iutp,rcs~a<ios, que 
c.~tarit <.~.br:r to, n ~$t~ lntendenciu, dUt'c\ nte GO 
dias, a inEcripçfw para o concurso ao logt1.r 
de <1olllanuense. etc .» 

E' quanto a este Jogar que digo- em vet. 
tlc se Ll e~ pender 3:0008 com este amanuense, 
poupemos estes 3:000$, p!!.SS<tndo o logar a 
ser exerchlo por um dos alferes, que exce
dem dos quadros do exercito. 

o SR. H ENRIQT.:E V.~>.I.LADArtEs da um 
aparte. 

O SR. DARnosA. L m .\ - E' rne~mo neste 
caracter, que t:tço a minho. proposta.; na vi
gencüt des ta. lei. a té que se extinga o nu
mero destes alferes, que excedem dos qua.rlecs 
do exercito. 
Lo~o que isto se verifique, entra-se no r e· 

gimen not•m ttl ; mas, a. h i estarcú!OS livres da 
sobr ecarga de quatr .:> mil e tantos contos de 
r éls , n'um orçamento de 44 a 46.1.'00 contos. 

Outra. consideração suggerida por uma. de 
minhas emendas ü qu o, emquaut o houve~· 
ollicia.es effecti vos, não ha. razão para se cha· 
mar OS OJli0ia.c;; refvrmados, porque isto e 
ill~gal, indig no, injusto o obedece ou doYÍi\ 
oi.Jedecer à suggestão ele um certo omnipo
tismo : exc lui rem-se officines qu~. 11ela. sua 
graduação. pelo corpo a que pertencem, de
viam estar desempeulmwlo certas funcções, 
a.fim de se c ollocar nessas runcções os o!liciaes 
reformados. 

logar qne dev.~ria c~ber ~t out ro olliciul nr,o 
menos d i;;tiocto. 

Outra. cons idat·a.çãu, q 110 me pcr:nitto f<.~zer, 
C q llG emqUfLIJLO lwuver otlki:les de corpos 
especiaes, não se lance m:i:o do otüciue!:! a. r r e· 
gimentados. 
E~ ta. o l.Jscr vação devo fazer ainda maig, 

tcr:'•branJ o o que ~e dá. r.o;n olilciaes do corpo 
e ofTidaes da mo.ior com petenc i:t., como o o o 
Sr. m::~jor Tho;nttz Cu. valca.IÜ•1, conbt-ch.lo de 
toda a C··.mara , quo tem c jtaJos qu3 tnuito o 
recomme:~da.m il. ;vhn iração. nüo s<i dos !>E:Us 
collcgas, como niuchL d0 torlJs qu : t<Jem t~ 
Sl\tis i'<.t~üo de coal!cccl-o . (.lp oiauJs ; mu i!o 
bem .) 

Esse d!stincto o!fi.;hl :uJ rlo. por a.hi, po3to 
à di spos i.,.ão do comnw.ndnnle3, quaodo o seu 
lagar eo:ta abi, em uma de:sas repa.r~ir;iics, a 
que me refiro. 

Desde que exi.;fc:m officiA.r.s c iTecti ,·os , 
postos fú ra. dos cargos, q t.:c ltiCS c·-,mpete llt, 
n ií.O e fUZ03.Yel qnc SC ViL buscar Ofllcia.eS J'e· 
rormndo2, maximó quando te r.::ws dispo:;içi.i.':J 
de lei Ot'ça.mcnL.'tl'ia declarando i~to; « ()\W 
SÓ na falt<l de ollid~ es cll'o:ctivç.s, e q_ ue ~e 
lançará milo de offich:es r e formados.» 

Em toJo o cnso façamos essa ju:;tiça á 
adm inistmçii.o super ior d:~. gu :J rra ; isto ~;o di1. 
na po.s ta d~ guet·r.t em w uilo menor <:lsc:<la 
do que na p:lsta. da. m:u·i n h3 .. 

Nn. ps.stn. oa rnc.rinha ha até os ce lebres 
conselho:; ue i nve.>tigaçiio e de g·uer!'a , que 
mio acabu.m mais. E' nomea :.lo p::.ra pr eshir 
o conselho de ínvestigo.çlío um o!iicinl d e oJtn. 
p;tt ente, reformado, emquanto <>~ti 11essa. 
runcçii.o contam-~c-lhe ·vencimentos, que e Ue 
não perceberia se manti-.·0sse como r e:·o:;:ornr.do 
simplesmente . 

P ortanto , o.ugmcnl ;\-se a. dc;::;pr.zo.. :\ d c:;
peza a.ugmenta-se tan to n-a.i:; quanlq C:llo 
ma is se tlemorar llt' Ss o ser viço ; e o tomp:) 
quo de mor•• ncss0 serviço dep(·n r.le da Yuatade 
dc lle, por•1nc e!le é quem m~rca ,.s di a.:; d" 
cünselho de in Ye~t ig-;t~ãu. 

Ora., qn:mdo is3o l'c~orre com algum almi· 
raote rel'ol'lnado, faz·S:.J b~m idéa tlu q ue se 
ha. de uar com o!Hciaes (\e patente int~rior. 

Isto ni o :;e di na pasta Ja. g uerr,l. 
O SR. R oDOLI'Hc) P AIXÃO - O seniço <l.c 

guer ra. é 1'eito co:n mnis cor r ccção. 

E dou um exemplo nominalmente, de al· 
rnanalt em punho e citando o caso. Aqui està: 
« Intendencia Geral da Guet•ra-.1• secção
Chefe : tenente·coronol Manoel Ferreira das 
Neves. 

O Sa. D A"RBOSA Luu.-Eu não tenho a oticia. 
de casos modernos em que t ivesse si<1o n o 
meado oficial do exercito reful'mado p::ua 
couselho de invest igação. 

O Sa. Ronr.n.rHo P AlXÃO - N:lo b[l. rt11 vidn; 
n p asta da gu~rru. é mais corrc~t.'l. 

0 Sa . BARBOSA Lna - Eu :;.p:'•oSClll.ci t:\m· 
l.!em esta emcuda: 

O meu digno col!ega. (o orador di1·iga-se ao 
s,· . Hem·ique Vo.llad<o·es) póúe informar á. 
camara. que este otncial, aliás estimadissimo, 
m uito competente, muito cap;\r. de de.sam· ! «~a. v ig-encia. U. :ob . ld •) Uovt,ruo o .aH:<: · 
penhar essu.s runcçües, csti\ occupando um der ü. aos olllciaes q_ue 1\LJ.Llc; resn li ~;Cn·.; ~. 

C~I\Jar~ V \" J ..: l 
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para se om prcga.l'em na in<l ustría p:n·ticu1ar , 
passantloesôes oiiid"es pai'<\ a reser va do ex · 
e1·cíto, ,,, ~ in star do Q.uc c p::t·nütticlo na ar
mada, etc.» 

O íi•cto é que lt:'l. at·tna•la requerem c mui
t os teem J't>quer ido licença pura se cmpre· 
garem ne. industi' Í<l. particular. 

Em regra. vã.o commanó:~1· navios, crubs.r
C:I(:Ões d<\ marinha mercanto. pa~sam Rhi um, 
dous, tres :umos ou mais e, em cccaliião ox:
pol·t una. revert~m à primBira linha. · 

Parcceu-ine que era raZO'k\'lll estender essa 
vantagem aos o tflciues do ~:xercito, vat1tagem 
que é possiv~l. porque <'xiste na arte <la 
g uerra alguma C011Slt tl!l ana lo;:·o ao que se 
cá na marinha ; ~~~im co1no us officiacs da 
a rmada, P<lssando para essu. CO!lli!IÍ.' SÜ.O, po
•lem aperfei~oar-se na. pratica de su:L art e, de 
Jmve~ar;ã.o princi[Jalme:He, os ollicia.es do 
~ ~ ~ercito. prlndpahlicntc os que oe empreg:t· 
r em na intlnskitL melal!nrgicu, P•>l' exemjJ!o, 
p~dem aperf~içoar-se o aolq uirit• a. habilitação 
q ue ollicmlmenle uiio ~3 tem elementos p:tra 
adqu irir, de modo a. tornllj-os capazes d e fis· 
calizal' r.0m emciencia a rabl'ica de ar mas de 
arLilbaria. ou de arrn:J.s porhteis, quando em 
commissão junto a qualqw~r fabrica na Eu· 
ropa. . 

o SR. TEI'XEIRA DE s,\ di um aprorie. 
0 SR. BARBOU LIMA- A redacção é a 

mesma. Por outro iado es~es o!Hciae;;, é pre
cim que a C:; mar·~ S<1ilm, teem o dire'to de 
pedil' as s u as demissões e este facto <:lsta s~ 
mul tiplicanf!o , e~tá se (hmdu com mais fr·e· 
quench do que fô t•a para. dP.sejar nos destinos 
uo exercito, porque elle signitica isto: que 
officia.es que. sentiram certo amor ã. classe, 
que adquü•ír~'m habili tações precisamente no 
momento em (}UO podia.Hl p1·estur a sua.classo 
e, pol;i.~nto, á Pntria , .,:; ma.iores scrvíços, 
:tfhrrarlos pGl;t situa.çiio em qtle se encontram, 
viio cuitlar d<J. SU!\ v idt\ em outl'a acti vi Jade 
humana, graças :10s recursos obtidos D<\· 
que! h~ profissão; pensamento e;;te que mo
tivou principalmente a impugnacão (lo meu 
11onrado collega ú minha emenda, porque 
s. Ex. diz qu<:l si tosse acceitn. esta medid~1 o 
exercito ver-se·hia privado de grande nu
mero de officiaes. 

Mas, cha111a.rei a attençüo de S. Ex. para. 
este aspecto da quest Jo que lhe apresento; 
acho que e jastrtmente o contr:trio, porque 
e1:actamcnte com esta <1isposição o< officiaes 
ficarão em uma )JOsiç;l.o ;1 naloga, pois ficarão 
perteoceuúo ao e:xer·cito, mas rm ~· cLt~se . 

Nes>as cnnt.l!ções. pocl~thlo ser chamados ao 
serviço, não ~e d~sp~rli ndo p-:;r con~I'lek• da. 
;~etividade. ao p::sl'o que :::em ell:t nã.o teem 
outra salüda., despedem-se, como já. se despe· 
cliram alguns, mn:ximc os engenheiros mili· 
t.ares, os que tl!llrn uma córta somma de ha· 

bilitaçáo q_ue lhes permitte ganhar o pão 
honrado. 

Do ponto õe v ista e.::onomico hmbem ba. 
vanta gem . Si alguns o!IIciaes quizessem li· 
ccnça, o erario lucral'ia, pois deixl1.ria de 
tleS J'emleJ· com elles certas vantagens que não 
s it o poucas . 

Tomando para typo um capi tã<J, que tem 
por vencimento êOO$. veriamos esses v enci
mentos t·eduzidos a 200$ e o Governo dei
xaria de paga r pelo menos dous terços . 
· O SR. CASSIA..t'IO DO NA.Sc iMEiS'TO- E' a s va
ga< nã.o seriam preenchidas? Supponhnmos 
que S<'ja de cem o nu mero. 

O SR. B.\RDOSA LmA- Mas não temos o 
qnadro c~ceditlo? 

O pensamento da emen da. n:Io permitte 
absolutam:..nte promoção. E' preciso que so 
saiba o que acont€ce e e preci~o úizer <\ Yer
tl :vle. 

O pensa.:nento que "Vemos domina.ntc é que 
to•ll•s os uias votamos projectos al3.rgantlo os 
quadros par;\ facilitar promoções, porque os 
officiaes nes tas condições n ão querem ficar 
20 ou 30 a.nnas como capitão, de modo que 
se augmenta despeza, o que não ê a dmissivel 
na êpoca que atravessamos , por isso que se 
gasta inutilmente. 

Não tenho a menor duvida, a Commissão 
redija a emenU.a do modo por que ella. deve 
ser redigida ou eu a redigirei em 3" d is
cmsão . 

B a p)'ova abi esta: quantos otilcia.es teem 
t i1o assento nesta Casa 1 Quanto:> officiaes o 
corpo eleitoral tem mandado pam. aqui ~ E 
o exercito soilre f Nã.o . 

Todos sabem que t Clmos o estado maior do 
exer cito, e o que pensam que elle está. fa.· 
zen do? 

Pensam que está se appa.t·el!lando para me
lhor dirigir o serviço t!e gue1·ra ? E' um<L 
simples co rporação de amanuenses, ] 'rov iua 
de me6as e mochos, com m eia duzia de pcn
nas e lapis. Porque 1 Porque fi.ll tam-lhes 
habilitações ? N:í.o, é porqu e faltam-lhf.'s os 
recut•sos . Nôs vemos capitães, majores, te
neu tes-coroneis , officiaes que fariam honra. 
a qu,llqu<:lr exercito, com a maior sêde de 
S:\001', com o maio1· desejo de bom servir á. 
sua patrin, reduzidos á situação de escriptu
rarios graduados, porque o seu serviço con
siste em ü•, todos os dias, em dado. hor a, 
sssignar o ponto, r etirando- se ã.s 3 horas 
pl).f'a su:JS casas, depois de terem feito plan
tão juntos a uma mesa ele amudlu<mse, fome
cendo informações á autol•itlada superior, 
arw.log:lS á<}uellas que qunlquer }o e~cri ptu
ra.rio de um" secrP.taria civil póde fornecer . 

E' esta a situação. E nã.o ê n~st& situ ação 
que se :pótle pretender aproveitar officiaes 
~:om c<:lrtas sommas de habilitações, sô para. 



Cêmara dos Deputados -Impresso em 251051201 5 16·04- Pégina 5 de 34 

SEssto EM 27 D~ OUTUBRO DE 1899 643 

dizer que o exercito 11tío póda pcrcl P.r r.sse1 E a proposito occorre-me poodcrat• e las· 
cootigente de ser dço. Da duas nm:.t : ou tim.u• que a R·>partição tl fl Esta•1o Maior úo 
deem ao exercito recursos nece~sarios para Exercito até hoje n8.o tenha hai xa.do siquer 
~ne seja exercito, ou r~conheça.m a excepclo- uma das muita.~ iostrucções que lhe compete 
na! idade da. situaçio, e permittam que esses baixa.r pare. o fuuccionamento regular do 
moços poss<tm alJ:J.ndonar a classe e collocar-se serviço. 
na situaçftO pa.ralle!a. úquella. em que so en- Franc:tmente, a. situação à est.1. . 
contra. a. Republica em ~eral. Note-se que Basta dizer que h a. poucos dias a. lkoista 
!los dou;; alvitres. en ni"lo vim suggerir que llii lit,!;·, or gúo offlcial da corporaçã.o, teve 
nzessemos sacriG cios pu.rtl dot.J.r o exer· que suspender sua publicação por falta de 
cito com esses recursos; é um alvitre passa· ve1•ba. . 
geiro, pois trata-se de uma. lei de orçamento. Tivo occa.sião de dizel-o com ft·anqueza a 

E é uma injustiça., repito, que o otncia.l da tive o pr:~zer de ouvir confirmada a minha 
armada possa. ter <leante de si essa perspe- opinião por um dos mais distinctos genera.es 
ctiva e que o olltcial do e .. wrcito n ão :pos~a. do nos~o exercito. 
tel-a.. Disse eu em conversa sobre a. nossa sit1ta· 

Não é jt1sto que s e perrnitta. que um offi.· ção: é muito melhor, é pret'erivel que te· 
cial rla armada JlOSSD. comma.ndar u m nav-io ohamos um exercito de 12.000 homens. mas 
do L loyd, pat•a se tornar mais comp<:l teote na. bem apparelhados com os recursos indispen
na. v-<>ga<;ão, e não se permitta que um official saveis para a instrucção t echnica, que suppõe 
de e nge11heiros ou. de artilharia do exercito despezas de material-porque linha. de t iro 
)lOss:~ ir empregar-se na industria da um alto não Sl.l inventa. nem se raz de graç11.-do que 
!om u, p~ra. se pre:parat' eonvenient emente na continuarmos na situação em que vamog, 
meta llurgia competente. porque isso só pód.e tr azer o desanimo e pro

duzir estes dous resultados-para os que UM SR, DEPUTADO- E' o commcrcio, é ~ 
iudustria, 

0 Sn.. BARBOSA LIMA- 0 meu COllegn. dá 
esse a:partc porque de!conhece o aspecto 
technico da questii.o . 

O SR. PA.UL.l RAMOS- Póde até citar o 
caso de oillcial da marinha ter sido empre
gado em industria. particular, dir igindo forjas 
e esbleiros. 

O SR. BARBOSA L IMA. - Na Prussia, n(l. 
Allemanha, paizes em que se faz militarismo 
mais iutellig-ente, onde ba os ma is compe· 
tent es pl'ofissionaes;constantementeo Governo 
tlá. licença. para que officíaes. na sua. pa.h'b 
ou fôra, vão acompanhar o serviço do fa
ln·ico de canhões ou de armas braocas, sendo 
chamados em caso de gnerra. 

Quando ti que a Nação ganha mais: qmmdo 
esses otnciaes podem fazer isso ou quando 
esses otficiaes ficam no ramerl'ão do ponto 
lliario, chegando ó.s 9 da. rnaubã. e ·sahindo ás 
3 da tarde de uma repartição onde a. maior 
parto das vezes não teem, durante dias e 
tlias, absolutamente nada que· fazer , notauclo
se que nesta. situação do ociosidade systema
tica elles custa.m ã Na~'ão dous terços mais 
do que custariam n essa outra situação de 
que fallo ? 

0 SR. VA.r.r .. ,\..D.l.RES-A' sombra. clessa uis· 
posição muitos hão de cmpre~:,-ar-se no com
w ercio. 

O SR. BARnosA Ln x.:..-Isso só mostra o que 
se vê em qu <tlquor- lei-que t oda. disposição 
de lei precis3. ser J:egulamentaà<:\ e a compa
nha da das instrucçõe~ indispe!.lsa;veil3 paJ.'a o 
respectivo exercicio. 

ficam na classe,a descrença. e o viver au j ov.,· 
Le jow·, para. fazerem jus á reforma com as 
quohs correspondentes; e para os outros, a. 
demissão e a reforma, paro. dedicarem sua. 
actividade e o resultado do seu. tU:ocinio mi
litar em outras profissões. 

Podem ter iustrucçõea? Não podem. O que 
podem fazer? A Cama.ra não se esqueca. 
daquillo que já hontem disse: como os offi· 
ciaes constit uem um grupo de cer ca de 3.000 
cidadãos relacionados com a totalidade uos 
membl'os proeminentes das nossas classes 
dirigentes, o que o Congresso !Jade ver todos 
os a.nnos é o assedio )?ara. a. vota,;ão, por 
condescendencia. e acqUJescencia de projectos 
e leis qu e v ão a.iargando os quadros. facili
tando a. promoção, duplicando, tri}>licando. 
dividindo, sub-dividindo os logarcs com mu
lheres vencimentos. 

Mas isso é um ideal republicano? 
Aqui tem uma emenda a que o meu hon

rado collega. deu o segu inte parecer: 

« A commissão não j ulga conveniente a 
adopção de medidas da natul'eza. desta, em 
lei de orçamento . ., 

Disse eu na emenda : 

«Na -vigencia desta lei, as gratificações de· 
commissão activa de engenharia. sõmente 
serão pagas nos termos uo art. 27, § l u, das 
inslrucçOes que baixaram com o decreto 
n. 946 A, de 1 de novembro de 1890.» 

A commissão de engenheiros, conforme a. 
-plu'a~e est á explicando, const itue uma. gra.ti• 
ftcação maior de todas que o omcial póde 
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rcc<:l!N: _mo.s q~e de;·e ser c1üda aos q~o <'sL~O f~ G>Sr.,s _?1Cc_ijfict1ÇÔes, fdtas it custa._ (h. ali· 
em (.!c.ti\p:Ja.t\;• {~e :::.ei'YH;O de engenhr..l~Jo.. I nlPr..t:;.ç·ao no r~obre soldn.do~ ecanoi.d~a.'-' l1ctta~· 

o quo~·~ tem feito~ e c•m: C:<Slô cconomirts licitas fazem-se ollt'<lS 
Tem-se tls.d1 ess:1 grs t íflc&ç5o 11 omci~es , :wc:t.1s, par· io,;o que nfio permitüt.!as l'elo 

cue c.~tJ.o a0.~1itios 3.. Secrc~taria., ~serviço de! Co!E~·eesso, c;u antes dne..;.;, ~/eze.1 illicitH~, por .. 
êscripta. que nadn. íi\,Gm em en:;enlw.rh. '\ qno uJ.',m dU.(JUellns quCl foram solicitads.s a 

T:m-st; recusado e·•s•·s ;:rrtttillcaçvcs a offi· :1 resp~.ito (.bs quaes nã.o se obeteve a conces
cia os, cnjo merecimonto >e ·róde. :mfe1ir pelos 1 s~.o tlcYi(] ;t t1o pcder competente, ainlh\ se 
t.rn.baE1os que a hom~<b. Commiss,:o tle 1\hl'i· 1 fa.zam Olltrns, que nilo se teria. coragem de 
nh3- e Gueri'v. <le~tu C:J.~a acat a de ver nas solicit:;.r, como sej~tm, po1· exempln,obras em 
t 01·t<1lczas d<J Im buhy e Lu g-e, trGoalhoa que Ciipellas destinadas :10 culto cacholico, como 
1h1.em homô. 3.03 proílssiO~lO.es. .\ p,q uelh que se encont:-a no q 'lartel dos 

o Srl. Bt:t::\0 DE AC\Dl:AlJA-:?rimorosos l f:b.rlJOI~üS, á rua. do E:·ari>t.o ü~ v~iga! . 

O S:> .. BAlUlGSA Lnn-D:>ix<1m, St•. Presi
<leut.~. •lo cour~rir essa~ gratificações a es:;es 
pr0fl•,oionac~. pRr:t d!ll'~m :t outros que pc>· 
milt;;m q11c dê eni!'aoa no P(;.rl~-mento ao 
trrmo-<·.-Ui.u nD. cnlicha. (Ris ,,,) 

Tc1n-~o pr'\)('Unl(to restr·iPglr uma delinü
t.a•;~" qur; J'Ji feita pelas in~trncçü~s de 1890, 
c n:l ,, llfl tw;.::tr que eoso tra.ln.ilho e alti muito 
btm fvi :.-. . " l!lt.>ito cc.rrcctc _ (Aptt~·t~s _) 
~ãn h:1 •ltnid:1. Em vir-tudo dti.S amoriz:l· 

':Õf;:::, dns (lt:Hrnltnç\ies que nôs, irre.gul~r
men t" e i nc"ncci t udo!l:!lmente, temos :p:·ati· 
crv!o nes\u CiloJ. o Governo, nos diver.,os rc
gul:llnentus qnc tem f.;ilo, tem ,]a.do gratifi· 
cuç~-~e:-J por <·~{a LO:-o:.;.a,em uiguns casos rei·rei
tanleHt<' jt1~t.1~, por serviçc,s de certa respon
s:tloili·!a.•!c c do maior peso, como s~;>ja.m 
•lir·.'Cçãu <_lo rq;artições, como o A.rsen:J.l de 
Gucnn e c>n tra~; nms, em outros c<:.sos, estas 
gratilieaçõ0:; t~em ~ido conferidus a olllciaes 
quo ct 1)1\n 11ão t<Jem direito. 

outro. cmellllo.: 

Aqutllo tudo tem srdo f<Jrto a custa ele c,\r~ 
te8, roducções feit<"l.S 11a verha.-etapn., '.iesti
n1rla it alimenbção das pr<i,aS ! 

:\ão ó mui! o, portanto, q uc estas :pl'a(.as, 
ol:erarl.ns com serriços, em t·igor mais pc~ado 
llo que o que nctual111entc cabe ;,~ prar;ns (lo 
ex:Clrcíto, porque est.as !!ctua!nJente sc'J t.eem o 
serviço de gnarnição aos e;lllkios pul::lic""· 
aliás muito mcnc,s pesr,do do qne ó :•qnt:lle 
que consiste em ronJ.ar, dm'ili!Le IL noutc in
teim, as ru.us desta Capitnl, não c nlllíto, 
dizia eu, quando ss trata de >crvi.;os r\estr~. 
natureza, qu." aquelles que os pre~tam.~en•lO, 
entl'et<lnto, nL•l aHmcntaLlos, forne._:nm um 
contingente muito g·1·and0 pa.r:~ o be!'ibe1'i e 
outras mole~tias, provenient~s de uma ali· 
menta~i'lo iusutncicnte. 

Em rehlção á :pRsta da gner·ra, si e ver
dade que, em alguns estn.belecimentos, estas 
econcmias, feitas em Yir~ude de licencia
mentos de alumno~, qt1c vã0 passar os dhs, 
em ca~a de suas familias e dos quaes se a lJnte 
a etapa correspondente, siTo a pp1icadns ín

« ~o. ~i~eneia _desta_ lei, .~s clwmadns e~o- tel ligen1cmer1te a. pe,1uenos reparo~. a ne
namw~ llclt<Js f~\tas . a cu~ •. ;], do r;~n~ho o'~s <]nCrl05 coneertos, em outres casos-força-·o o 
vrao;n.s c t.tl umno~~ •los mst~t~:~wg de eusmo m_l· "mo:· á verdade a d;zel-o-em outr•.·s ca.ws, 
lit~~,(,,"'~~, f-:• ~ 1 1 0;_1\~r;I.O ser ;:+.pl;hcarlus :l rnelho!,W. ~5o :-~.pp1icatlas com a Jnais triste e conde:1nna .. 
d:J ~f.e~mo ,...~_ndl.rJ, ~.--~n- 1.0 2~c~la:.!o ~-U:'3t.c~:r-~e. ""-"'C! tiT·~·gu!a:r·idR•le ; sti.o $~ppifca.das, !1e 111n 

q~~ai(r ner .ob~P .. tlc c!Jnst-~ucç:t.:·~o cu. rcconstruc- t l&do o. u1nas quant~1 s despr~zas que nós não 
(;:n do ~ lrfimo~ com a unportil.ncta duq_uellBs I consent ímos que se fizessnm, porque acbán.lo~ 
ecoaonu;J.s. » r1ue nao e:•a oppol'tano o momento, porque 

Sr. President(), llÕS vamos aqui pôr 0 dedo a.chá.mos que os no,sos recmsos não rtS :per
em um:1. chaga: não tem cutra CJualificll.ção. m1ttmm o, d_e outro lado, a outras despeZtlS 
Que me pordoem os ~linícos. que "estão aQui, (p~ra que_ n~o di~.e~~o 1)r' '' outras dcspez:~s 
si os o!Tenclo com o rlu~gnosbco. ate ~le cara.c,er p1 n a~o • 

Ko Minísterlo cho Fazench, ond.e rJ1I~rie. ~a~ vreoso pur mrus na carta, nem cit<•.r 
ver est!l disposição adcptada., onde ello. tn.m- no.nc~. 
b~m so torna necessaria, fe.z-se isto :~.inda Mr.s os que vivem nossa nossa vida sabsm ao 
com m~iM rs~andalo. que é que me retiro e o di:;;r;,o relator da hon-

Jit uma occll.sii1.o, (lístincto Deputado por rada Commissiio de Orçamc:mto ncceib.ndo 
Goyaz. o Sr. Ovírlio A braatcs, :redigiu um re- esta emenda, veio até auxiliar ~ The:::ouro 
qu•,ri::lento pedindo infürrr:a.ções P<tnt dek- racnltando-lhe as medhlas, one elle tivet> lle 
lhar a~nda m:~.ís __ es:;~~ iilcorrecç:?e~, mas o adoptar, si, pm·v.ent.ma, a !leste tivc:;r <.le in· 
requor·1mcnt:J fu1 tnreuzr:J.ente. I'E\J ('" itado~ vadir ~~La. C;1p1ta.[ ; porque taconteslaYcl-

A Vl'rb:t ~a· ! d:~.mo.> par:1 alimerünç::~o mont ' ::. ali;J:t;:;l:~;.:ão nu·tn., ~ã., com os l'e· 
de~sas praça.~ e reduztda; f"zem-se economras cursos que o Congresso dit, sob ~. forma do 
á custa da Y~rha ou por licenciamento, ou etap?-, níi.o llótlo ser cerceada, nito deve ser 
~or modlfico.çoe~ do outro geuero e chama.-se ~odificuda., em uma sitpação como aqueHa 
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mn r1ue nos encontramos ou no. inunineJJda 
do. qual no~ :1clmrr:os, ào rrwnf,h•.: qw·, « '.•1 
Si.>D est ~ Uspoc.to, O j•·: t'6<:(,l' r"vor, ,·;d l!_ ,~, Í!O:l· 
ra:lo l'ela C0l' ~·; ju~Lr..ca plenament~. 

O SR. HnDOLPr.r.~ P .. ux:Ão--0 n.lu mno licen
chtlo muita~ VG~es volüt ;1 \'<tra c.,cüla e n tio 
acha o q ue corner ! 

O 811 .. 13.-IRHO~A Lnn.-Por i~so, d!;;sc eu, 
h a ca.sos em quo es,;as economias >ão f..{ i ta. ~ 
m .s m elhm'e3 condições ; hu rl ,,zeuas dl} akt
mncs quo teem <~~ suas {al!lil:o.s aqtti e sio 
licmciados. 

0 Sn, J1EXRIQUE VALLAD.UtES dá um 
np(l.rte. 

O Sn.. BARBOStt. Lnr.1..- ,\ s economi:l8 fei
tas por_ esta m:Hlcii'a pód.om ser appiic3- rh~ ã 
mo!hm•;a r lo r<u:cho do.~ i1lumno~ ; ila. 200 (>U 
300 alumnos que deixam de recehDr as su~s 
etnpas ; essa v"rb:t só :pód<J ~cr applic~do. 
pa.!'a melhorar a <t!imentaç~o dos alumnos. 
Acl1o r1ue podemo~ dn< a Yerl,a o lliio r ega
te"'.l a para serviço dessrc natnrcz<~.. 

,\.!!ora, mestno ;:ou informmlo, e f:Ji;o;rn(mte 
urn dos jornaes jii br·adou po1· pr-ovi<f<lncir...s 
nes;;e sent ido, porque a situação é dolnro::m! 
de r1ue a. Escola. do R'n !cZJgo, allús dirigida 
JlH um otllcial zelosissimo, que tem amor 
à~uell~ Sel'Viçoo, sente-se eose digno func. 
c1on.ru·w de b raços ·p;,ia<los, porque a situa çJ.o 
é n mais ti·iste em mat el'ia de rectmo::; hy
~ienicos; rlif!icilmenie pe3soas da m~ls ro
busta ~aude poderão resbtir. pass:\ntlo al
glms diaa dormindo ncs a!rJjamcntos, na:; 
condições em quo m encc·ntl·am, b~irlo~ do 
:tgua e de tcdas as outras providcncills quo 
a h~·g- ieno exige. Nem agua para o serviço 
tia limpeza ha no Realengo, nr: m par~t b~
JJhos, n ••m pua as demais exigcncic1S da 
s:1mle, em quant i.JaC.e nccessn.ria. Agora re
bmtü: uma epidemia. ; com.c:,:am a apparccet· 
}YJl. la os crtso:l mais tri.st~s, entilo e ~ó entãC' 
é fl1le s~~ com.~(;a.m a da~ a'5 providcnc:lns qu0 
••e em tarde. 

E' esta a situação em Cj11Cl se encont ra um 
estahGlecimento publico cntt•o nó>. ltnagin•; · 
ss o qne terú, de Y<Jrda.clc um !lU<•rtel,quando 
o seu digno commandante lUz o ~>eguiut::, : 

« Este infeliz corpo, segregado de to~la a 
communllão miliL'.l'. 2ó e mantido a.qui 
como um ponto o.pr opri&.llo pano s~rvit> de 
degredo. 

Depois das !Jaixas concGdidas ás praç.J.s. o 
corpo iko1t Peduzit!o a um. p.-qucno· ,tcstac:t
mcnto, tão reduzido r1ua apcEas d.ispDe de 13 
s~ht~do~ paro. guat•éh rio rp::n·td e urn clarim. 
e i>to de todo um regín:<Juí.o. O miso::.·:~vcl 
J:nwdiei.ro, quo sm·ve do (] Uétr'tel é! ess~ 
!Junlltid•l <le inf'"lize8, est:í. deôé\ La:rdo, a1xznr 
de i nauditos e~forços par~. m~llt·)l-o tie :pé. 
Quando o c<rcpo di~puuhé' dil 11e~soo.l imlis-

nensavcl , fazía.m·se destacamentos, que o mais 
f•r<•Xi rliO é d0 2:"> ing-u:l:;. Ü:l ofllciaes e praçaS 
;po t~-·m :~ tl!(0lieit!u.dlol do a•Joecet· gre.ve
H:enh:: !nOiTOln á n] íngua à e rü:::!Ursvs, como 
su~:;fl<lt.!ll ainda ha pouco 11. dou> omcí[l.<oS, por 
rU.o iW.\'eP aili mn.d.icr1 militm, nem civil. es· 
ta:tdo o serviço de saú•lc militll;r a cargo de 
Ulll phM'flll\CCclÜCO rnHi tar. 

O regimc·nto tea1 72 cav,,Jlo.>, não dispüe 
de um· s ,) a.rreiamento, falt1.m ate gen'~ros 
rie primeira necessidade; o regimento tem 
urna c:~I"ga re;ubr, um:t cel't~ quant!daJe de 
cla.l'in•)tcs, rGvolYer:J e ate ::l:Ctt!n:~rla (e 
not e-se como isto ó gravej sem <lispor do 
pcswal indispensavel ,a cçmcrvaçfio . e g-a
rantia (les~o ma.teri :tl ocllrco, 'lU"l pnd•; ser 
arrabatuLlO r. u~n golpe r\e n::ão . Trrze 
ilraças ! ~ 

O SR. lltrnr:DO Prxro -E' urna con.o;[l. 
curiosa. 

O Sr.. I3ARE:)3A LDI A - Tomei a líLc;rrlade 
de ler uns tl·oobos üestn. ca.rt~, cscrípl;:t por 
um dos nossos mais disti nct r,s e ma.i~ iJra.ros 
officiacs sm~eriores no nos"o exr:rcito, c·,mo 
ur!l. docu!ueato entr•l os muit·s que podia 
t.rnzot' ,:t CaJM.ru. :para demonstrar o cstr.do 
do no~so exercito. 

Até o p:-t gamento tbs praQ~lS c uns officiaes 
:: tii.'J ,:Gmor«do qt1e at,; ccrw numero ue~ses 
teem tido necessii\n,de de reb~lcr' seus veuci
montos, que iknn nas mãos da usu.ra<·ios, re
cel>cdando-os co;n os mais craeis d~scontos. 

Tenbo ill85lllD conhecimento da família de 
um dC-:i8B$ ofllciaos, que se aclw. nesta Ca
pital e cujo chefe •e ~u~l1a. em urna gua.rniç~? 
n1to muito !onginquc1. rlc5tn. Ca.pita.l e queJ~t 
n~o tem mais pura omle recorrer, porque seu 
chefe l?J. ~sa. trcs o quél:t ro m~ze3 sem recciJer 
>cus Yoncirnenks, nssu!l como os demaJ.s col· 
ie!.:·us, e 1ru,m-!o os recebe, encontra-os n.uito 
onerados ·p.:lo premio e p~los juros dos usu
rarjos. 

Trazendo ao conhedmen to 1la Camflra esses 
factos, a miuh<~o csperanç,1 ~ que o Governo 
pruvLhmcie. E devo dizer q~l3 o atraz? do 
pa :.r~tmcntu tlcstc modo e ,1w11do ma1s r< re
P<lttiç~o do Ministerio ria Fafell(1a do que do 
d<t Gue,·ra ; e a consequenclé1tlessa demora 
provelll (][i, demora dn remessa dos bala.ncetcs 
dos exerclcios a nte t·io:'e3 pelos clalegados 
Jbcaes, das r;~spect i ;·as alfa.ndegaa e :por 
outr!ls faltas de cuü.lado dos respectivos dc
log<tdos. 

Finalmente, l.ta uma emcntla que não 
!~'groU p:a·ecer f<~.YOr<\'l'el d:l, Cotnmi~são. CJUO 
foi, n.Iiás, combélttda, pdo mou lligno collega., 
: •eputauo p·Jr lY!iuns. 

E' ::. emen:l[\ em qt1e cu prop itnh<l que na 
"t:ige~wia desta le1 ficasse sus [lensa a reform(\ 
compnisori<t. 
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Nito fa ço grande cnbedal , nent para me es-~ rle invaJi,lez, só pnrque o in,Hviuno (, o.lferos, 
forçar tanto quanto r.:.ra. a 1He,i:• :· par.• IJIIC in,·:• !hl<::7. ~H•! cll!ixn óe cxhti t· si,110r ac:•so, 
ella. seja appro-:ada. p1~la Cam~ra, por•1ne, si ; 0 r::a,;or .. • 
tivesse . de propor c~nn mais e~forço .Pa.ra I o sn. l {~oou·uo PAixÃo- Js~o a.contoo) 
fezer vmga.1• ~sta 1~1 para. o Mtnrstcmo dll.l na ln"lat1~rr.t e () m toda a pa.r tc . . 
Guerra., dever1a tambem fnzei·Cl parrL o~ 1h " _ 
Marínho. e da Justiç.'\. O SR . . R~.T:!'OS.'I. ~-~iv:,\- ~a l~l~laterr·a Mfl 

OS R P - d ' l bo. Ct.nstituJçao de~·- ue fe~cre.IO. 
R.. ODOLPJJO AIX:\0 a. Uill apar C. _ .:. 

_ O Sit. RoDOLl'HO PAl:X:AO- Nao e~tamos 
O S!t· BARBOSA. LIMA-~uspen~o a ~xect:çao 1liscutindo em frente da. Consti tniçi:.o, mas ila, 

da le1, á o que ha de m~1s transttorto; nao a idade racional. 
r evogo, porque quero cJrcumscrever a ques
tão aos limites qu a clla comporta. Não se 
trata de direito consti tuentlo, como si esti· 
vessemos a fazer u lo: melhor das muita.s 
que convergem 1mrn. ums. bo~ . organizaçiio 
do exoJ•cito. 

Trata-se de, dentrn t1os limites :tr:\çi\<tcs 
.PCia Constituição Fe.leral :\. ac(;ã.o do legis
ladc,r c•rclina!·in. saber si essa lei, que a llits 
foi feita. antes d:t Cunstitnição,pó•h persistir. 
Posta n questão nestes terwos. e qu~ su:;
tento quê essa lei em face ue um dos a1•tigos 
da. Constitu içúo não pó(1e porsist ir. 

0 SR.. RODOLPIIO PAlx,\o- Penso ck; modo 
contrario; ente ndo que e;;t.í de accordo com 
a Constitu ição. 

O Sa. BARBOSA LIMA.- E c.ntúo pa.ra de
monstrar est e meu assert o, lembra.vo. que 
s i aJgu m otrlcial a lcançndo por essa. reforma 
quizesse propor uma acçito contra a Fazenda 
Federal, para ser reintegrado ou para haver 
os v encimentos que lhe coubel!sem, estou 
certo de que ganharia esta, acção, porque a. 
Constituição só cogit:_t (le um nio 1o de x·ecru
tamento para a classe dos in>alldos. Sfio 
aquelles que passam p1ra a :1" classs,o.posen· 
tadorb. no sentido o ma.is genel'ico do vaca
bulo, e atravez de uma in;;pecr,-ão à·.l s .wd~ 
que a.ssigna!e a invalidez . 

0 Sn.. RODOLP110 PAI:I.lo dil um aparte . 

O Srt. BAR!lO.t;A LB.CA- Eston tomando na 
consideração que merecem os argumentos do 
meu digno collega, um a um, para contrapol' 
os mo ti vos em qne me baseio para continuar 
a manter a minha. opin ião. 

O meu co !lega lembrou hontem qne n. idade 
já import:J. uma supposição <le invalidez. 

Em primeiro logar, não basta supposição, é 
preciso um documento legal, comprovando 
isso; em seguorlo logar,n. retorma feit:~. com· 
pulsoria não está segundo a invalidez quere· 
snlta. de idade, porque esta, cotno um facto, 
ph_ys!co, não ocompauha pari passu os postos, 
SeJa alferes ou marechal. 

A questão e de u m certo limitG; mas di
gamos que essa idatl~ deV"es;e rer lixada em 
62 annos . Ate ahi ~e poder-ia acomoanhar o 
meu digno oollega, mas d izer a.te á'ida.àe do 
46 a.nnos, para fazer dessa iJarle .um requisito 

O SR. B.umosA LrM.\- Não posso deixar 
de pa.rte o Eotatuto de 24 do fevereiro . Esta 
compulsoria é um <los melhor,,s meio.~ qne 
tenho para. ser promoviclo, é um.rlos modos <l!l 
:\brir vnga. pare fJtt·) en, D~puta•lo c offid:~ l 
elo exerc.ito, p()S~ :t subi r•. 

:'lfns voto coutra. todas as vozes que c! la 
vier :lqui. n:t. certeza. de q ur~. alem de ser in
constitucional , e nó~ devemos dar ~ystemo.
t.icamentc exemplo do resp2ito :i. Consti tui~iio, 
oll:t é unut vor·b;o pesadíssima ele dc;paza 
QUe todos OS annOS vem aU,g"lllCnt&.l' :t.SitlliiÇáO 
difficil om q ur~ s~ en ~outr:J. o Thesou ro Na· 
cional, argumen to que não e nada para se 
despre7,1f n:1. conjunctura. em que nos 
achamos. . 

Ag-ora o que digo e no que estou de inteil'O 
accordo com o illustre collega é que, si esta. 
inconstitucionalidade e'tiste, si essa con
venieor.ia do ponto de vista financeiro existe 
ta.mbem, nós devemos leval-a. do orçamento 
da Gu erra ao da :il1arinba. (e deste ao da. Jus
tiça.} e decra!at· a suspensão da reforma com
pulsoria, onde quer qne ella sej\\ applicada. 

Nestas condiçõeg, si eu pudesse ser ouvido, 
um dos p rojectos que nós votaríamos seria 
este, porque é de iei, lJ:ll'::t. não ncar de.Pcn
dente <'to projecto da guarda nacional. 

Qt1anclo quiz eu dar alguma · pl·ovidéncia. 
w hre a. rerorma, dizia-se que a reforma da. 
~11a.rda. nacional estava. a pingar e atú agol'a. 
ella não appareceu, e a legisla.tur o. >ae ter
minal' sem que se tivesse tomado nem uma 
pr ovidencia, de um la.clo para. o preunch i
mento do~ cargos do exercito, e de outro lado 
par& extingu ir esta praga eleitoral que ó, na 
generalldar1e dos casos, a gua.1•de. nacional. 

Vou terminar . 
O meu esforço, mantendo-ma na tribuna a. 

rliscutir v Orçamento da Guerra., esmer1-
Jhando·O t:! ,tú quanta estw.<- ao meu alcance, 
em suas varias disposições, náo visa outro 
e:;copo sinão o <le contribuir sincera e hones
tamente, por f;.tctos ·e não sómente por 
pahvru~. no sentido de auxiliar o Gover no 
chl. !{epuulica a. levar por di•mte a re~Jização 
do Sell digno G hom•ado programma ue 
economias . 

E' em virtude deste sentimento, sómente 
impulsionado por elle, que ousei roubar ã 
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Camara, em duas sessões consecutivas. csle I a situa~ão, que vamos atravessando o é,de~sa. 
tempo lã.o precioso. situação, quo~ peço Jiconco. pal'a dizer que, 

Pareceu-me que eu a indomnizav:~ sum- si por oun l:vlo pôde ser tldft como vigoro
cientemente, tra.lJo Jhan•lo para que a demor~ · sarnente alicet·ç;lda. na sinceridade do nosso 
que assim causo soja indemni?.ada p ela eco- apoio, n<l convorgencin dos nossos esCorço~. 
uomio. que suggiro. na unani mídntl •) dos nnssos suffragins, pot• 

E, assim p rocedendo. eu me senti e me r>utro Jarlo, ~e v& assn ltad(l, pela. e:xploraçii.ll 
s into animado p~.ra, ao terminar as minlla! que , !le long-o tempo. vem solap11.ndo, vem 
considera.çõAs, dizer alg-umas pa.Iavras, cn· tt·abalhnndo e e~stá. a. ameaçar as instituições. 
tenden•lo em p:~rte com o serviço do Minis- Eu não p oderia apreSElntar nenhuma. prov11. 
terio da Guerra , e om p1u•te com a situação provada , nenhum elemento irrefutado de . 
geral da. Republica. quo existe precisamente, neste ou naque\le 

Quando, em 1895, agitaram-se os in imigos loga.r, neste ou na.'1uelle ponto, qualquer 
elas instituições repuQ!icanaa, concertaram-se, manejo, mas a. sensibilidade rio coração repu
manohrando no sentido da subversão rlesta !>li cano tem accus::uto, por onde quer que se 
in!>tituição e de implantar no coração r.lo converse com os seus rnai~ devotados aposto
povo a. antipath íot pela Republicn., as c!o~séS los, u m qu:\r que seja de :mbtcrrnoeo, ai· 
milit.arfls, certas ola gravidade de semelha.nt~ guma. cousa de sinistl'n. alguma cousa. do 
movimento, t'euniram-~e no Club Militar o a meaçn:lnr J•n.ra n Republíca. 
votaram uma. moção, quo tenho catre mãns . No momento e·n que a Republica. atravessl\ 

Essa moção. Sr . Pre~idcnte, teve tão alta ~- mais perignsa de tudas ns suas crises, por· 
significação, e coincidiu tão intelligento- que é u momen to em quo o er:trio nacion:~ l 
wento, tão patrioticamente com as iw'licações exige do contribuinte ~ac rl ftcios, qne no~ 
subversivas da situação, qu13 o Governo da todos w.tamos, nesse momento, opposioioois
Repuhlica. deUa deu noticia, em tclegr;1.mrna tas, como eu, que teem o •lireito UI) lcuva.r 1• 
o fflcial, em despacho circular, aos governa- Governo, sem·parccer \lmlison;:ieil•o (apoiado.<) 
dores rlos Estados. · opposicionis tn , como eu, que tem da.do com-

Eu estava, nessa. occasiã1, á. frcnto da bat~ aos govern os, os mais fortes, os mais 
administração 110 meu Estado nata.! . e recebi, energicos, como nos mais prepotentes (apoi t 

nssignada pelo Ministro da. Justiça de então, a'o <), t eem o direito de >e dirigir ao Sr. Pre· 
o Sr. Gonçalves Ferreira, a communic(l..çlío sidente il:l. Republ ica., para affirma.r que o 
desse acontecimento, que revelava o vigor rln momento é par a. se lhe nizer: c Cat>eat, ca.vcot 
solidnrieda•le que col!igava. a gt"l\ndc maioria c:msul, ne gv.id det,·inreHti respublica copiai.~· 
dos membros dessa classe e a e:x:pontaneidnde (Apoiado<, mnito bem. ) 
dos s eus protestos contra os manejos restau- Dizend:ro,St·. Pr esidente, eu quero r ecordar, 
radares, <le par com n lcald!l.dc de ~ua. dedi· contente, a solidariedade, que aiuda estú. em 
cação a causa do governo legal, ao latlo d<; todns nós, com as pa lavras C\[l)qU ~ntes dest :~ 
cujos org-ãos ollo.s niio tl'epidar aCl en t.áo, rnociio, '·lmJ p 1 rt::.le fu! es:cr ipta. p.t ra os dias 
como não trepi<laram nunc:1 , o!las não )!()Si· de hoje. (Li'i.) 
tara.m então, cu mo não hesitaram nunca, em Est;~ moção, como en disse a V. Ex , Sr. Prr· 
bater-se, sem medir sa.crilicios, para con- ti r~ente. foi communicads. a. touos os goveru"s 
servar· illesa. a obra. de 15 ele novembro . !lr•<;: Estados . 

V . Ex. , Sr. Presidente, me permittirá que E' r1e esperar que umn. instituição que 
releia essa. moção. Eila tem a mals eleva.d,, contl'ibuiu t ão effic;lzmonte p:1ra. o ad>cnt.J 
s ign ificação. das nossas in -t ituiçõcs, o nm:1 instituição qu~'. 

E quem dera, Sr. Presidente, que eu csti- e m um momeato desta gravidade, se pr••· 
vesse errado quando ouso af!lrmnr, como nuncia. por esttt fór ma, ent um (locumento 
a.tnrmo, que ella., a. meu ver, tem tambem a •l c:>t ·1: natureza, 6 fie esperar que uma in~ti 
ma.is triste opportunida.de! t\1ição, nestas condições, esti IJem a merec:.:r 

Quizera. Sr . Presidente, que ella valesse do Sr. Pre.sidente da Republíca que man lo) 
por um brado de alerta., que ella pudesse abrir ns portas, porque ella. é um sust~n
fallar ao optimismo do h omndo Sr. Presi~ taculo da Republica, e não póde ser confun· 
dente d& Republica.. .. dida com os centros de conspiradores vulg • 

os SRs . :MARÇAL Escon.~R E GALEÃO C.-\R· res. que tN b:1lllam pela demolição do grauJe 
regimc:n republicano . 

VALIIAL- Apoiado. Ella, Sr··· P!'esidcnlc, não p:' de va ler menos 
O Sa . BARBOSA Lnu-... do dig~ .; rcpn· do que c>ta outi?. in~tituição, cuj;) nOtnb n·io 

bl!cano, em cujo amor e d evotamento á H.e· preciso cita r, n n. qoal se fa zem discursos po· 
pubiica nós temos a ma.ia alto. confiança., Jitíco! (apaiado,·), fazendo. votos p:~lo advento 
pam que S. Ex .• c.Jr lo da sinceridade do do um regimen que seja. a neg:1çl o das me· 
nosso o.poio, certo do devotamento des tas no·\lllores conquistas d:t Cartn de 24 de r.~vcreiru. 
bres classes, velas~e, abrindo os olhos, ~obre e esta. ou!ra não fui mandada. fechar. ncau 
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eu quel'ori:t !]Ur. o fosse, porque o que eu f) ~··· Pro!!Jidente-A esta projcctü 
queJ'o é p!enu li 1Jer1l!l.élC 11~.: !'uuccionn.mcnto. forum o!l'crecida.:l as seguintes emendas : 
(AJi,itZdc .~ .) 

Do sr. Victoriuo Montciro- Substituti va. . Sinto-me suOlcif'n temcule nrm:v!o de ml)· 
tivos busta.ntc nobres, para -po:ler fallar por 
es~o. fórma; cu !'ui dos que si!cnciaro.tn na dis- O Congresso i\'acional decreto. : 
cuss5.o de um dos p,'ojectos qtHl mais teem "~rt. r.• Ficam creados no Districto Fe· 
acordado os prot0stos d<t populaçã.o ; cu fui dcra1 mais quatro omcios do justiça., sendo: 
um dos que t,ão quízer:Hn ler nos d~t:llhes a n) dous officios tle ta.belliií.e.s de notas, com 
in~~~~.:·en:encia, ou os . pGrigos tle novas Ji>- a. des·" a ·ão de ()•' e 1 0o 

pos:çuas fiõcacs; eu fu l ~ sou um ~aq_nelles. b) ~~ ~fficio de cscr1~ao de protestos de 
que. cn.tendet~ . que a digna. Comm.I~.sao Es· lettrail, com a designação de 1•; 
l,lec1a~ lncUm<.n~a. de ch~borar o Pl OJecto de c) um offlc io àe registro geral de h ypothe
Impo.tos de cousumo da ?O momnnto que ca, c m a designação de 3• ficando o Go· 
a.trn vessamos. :U~ dos !lla ls alevantados ~~· ve~no 0 a.ut~rizado a delimitar: lhe a. zona, as
cmplcs de p:t.r:ohsmo, Joga o. sua. popultJ.rl· sim co no pa.ra. os I' e ""que o.ctnalmente ex· 
tlatle, vae ao encontro de todos os protc~tos . . r ~ 
populat•es, dii. combate enorglco, om nome da lStem. • " 
situação extrema que a Rcpnblica att•ayessa, Art .. 2. Rovo.,am-se as disposições em 
e. pe<le e Llccrcta c procura j ustiJica.r toda-s contrarto. 
essas mcdhla~. as mnis enCl'f!Ícus, que a el· Do s1•. lrineu Machado c outros; 
tu<1çfio do fisco, que a situação do crario está 
a, exigi r. Onde convier: - Accrescentc-se: 

Art. Scr;Tn Ji l'OI"i<.los c.ffectivau!cnte c 
cou ~l;l(;)J'auos vitalícios no cns . ~ de morte do 
proprieta.rio ou do vaga. proveniente de qual
quer outra causa, os tabelliães que estive
rem actualmente servintto 11os otficios por 
mai$ uc~ lO annos. 

Eu f'.li um tlus qno vol~ram pul' c::.-o pro
.i•·cl· .. •, 0t1 !iuu um J•':J (JU(l a i:t·la >vlt•!U; Ulll 
dos C) U~ r:ii·, lhe querem IH' nem um dos ~cus 
dd nlil<ls, p::lo :-_ ~· :io. que [JOtlcl'ia ha \ "C I', <!c 
que tl:ll~~ ]'C•)tHlll ina. qucstlio pnüesse difficul
t:w mais e>sa situa<,,iw, em que ~c encontra o 
paiz, impossiLilit ,,nu.o tal vez o dcs·:jo de 
:Corti.ticar o Govemo p:~ra. que, custe o que Do Sr . Coelho Lisboa: 
custar, mantenha illfsa o. Rcpublica e dJs
engane os roestaurallore~ de toJos os tempos. 
(MuitJ be;11: muito bam. O or,1dor é C!!iltp1·i· 
me,ilacl~ .) 

Ninguem mu.is pediu-lo a pu.l<ívra., ~ encer
t'alhl. a discmsão tlo art. i• c , successivamente 
sem uebat'-l, cloõ demais a.rtig<Js elo pr.1jecto 
n. 181 B, de 1899, fixando a dcspeza. do :i\f i
nisterio da Guerrn. par-a o exercício de 1000, 
ficando adiada. o. v<;tação. 

E' annunciada. n. nova discussr.o do :projecto 
n. 103 G, de 1809, em virturla do art. 133, 
do regimento interno e r aJativo ã. ememht 
a.pprovad n na 3' discussü.o do projecto n. 103, 
cleste an no, uutorizan:.lo o Potler Executivo a 
abrir ao Mirüstcrio ua Justiça e Ne:;ocios In· 
terior~>s o credi' o ncccs >ario para PDf!tlmento 
ao lente ca.thedraiiw da Faculdade de Medi· 
li. na do Hio de Janeiro, Dr. Hila.rio Scn.res de 
Gouvêa, dos ordenados que lhe ~ão devidos 
durante o tempo Gm quo este·•e pr·i vado do 
exerc!cio das sua.s funcções, por neto do Oo· 
veruo, posteriormente annullatl9 . 

Nlnguern peLlindo a p:1.lavra., e encerrada a 
discu~siio e auiado. a votaçlto . 

E ' a.n nunciaua a. 3" di~cus~ão do proje~to 
n. 77 B, d3 1899, cN:mdo no Districto Fe· 
deral mais üous omcios ele t a belliães tle nottlS 
com a tleuomismçuo de 9" e 10•. 

Ar-t. I. o Depois do 10° diga-se; - e um 
tabellionato de :protestos, com a. designaç~o 
de 2 ', ficando o actua.1 com a designa<;ão ue 1•. 

O Sa·. Da1•bosa L i ma- Peço a 
palavra.. 

O §r. Pres idente- Tem a pala-
vra o nobre Deput<tdo. . 

O §r. Boil~hosa Lhna- Sr. Presi
dente, peço a. V . Ex. que me faça o fa.vor de 
mandal'-tn'} as emendas que estão sobre a 
m<:s:1 . (P,~usa . E' satisf~ilo.) 

Não tenho noticias de que o Governo ti
vesse solicitada a pro vid~ncla que se contém 
oeste :projecto, e nem norelatorio do l.tonrado 
~1inistro da Justiça, nem em I!enhuma men
sagem especial vi cous<t algun:.a que pudesse 
ue a lguma. sorte justificar ~sta remodelação 
de organização do Dist!'icto Federal ~ob este 
aspecto. 

Está. em discussão um projecto de reorga
nização da justiQa do Districto Federal. Pa
recia·me mllis conveniente que essa medida 
fosse subtnettida. á apreciação dl\ Commisslo 
Especial iucumbida de dar parecer sobre as 
emendas como sobre o :projecto de reorgani
zação judiciaria, e que essa. Commissão, 
estudando o assumpto em toda. a sua am-
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plexidilde, examinasse-o tambem sob esse ~autoriza. o Governo a mandar pagar aos 
asp~cto. Dr·s. FJ:ancisco Antunes 1\ta.ciel e Art.hur 

E esta suggestão par ece tanto mais conve- Antu nes Maciel n quantiil. de 385: 5008, im
niente quanto não se tratll. somente de cr2ar 1 pot•tao.cía. do gado vaccum e cavallar forue
mais dous otficics de tabelliiles pu blicos, si não I ciclo :i.s forças lcga0s dul'ante o períouo revo
q~e,. .tarnbem ~oncurre'lt•:~mente, de legislar lucionario de 180:3 a. 18!J5, 
d1nlmdo o reg1stro de hypoth€ca-s. · 

Ora, este assumpto da discussão do officio O 8 .... Presidente-Tem a 11a!avra. 
de serventia vitalícia do registro de hypo· o Sr. Barbosa Lima.. 
thecas e muito par~ ser ponrlcrado, uão é uma 
questão tão simples quanto a creação de um 
ou dou~ tabellionatos . V. E:.:. comprehencle 
que isso entende com a existencia do proprio 
artigo, do qua.l podem e devem constante
mente provir os eJementos em qu(l se b:l.seiu. 
o respectivo ofilcial para dat· certidões nega
tivas constantemente solicitadas pelos inter· 
ressa.dos. 

Si !e quizesse prestar um serviço mais ao 
publico do que o. terceiros, então seria. o caso 
antes para rever o regimento respectivo, e, 
desde quo se diz que o actual runccionario 
raz umn. 1\3ria muito avult:lcla, climinuir as 
taxa.~ constantes t\esse Ngitnento. 

Assim evitava-se que houvesse má.o fuuc
cionario com vencimentos , subsidio ou paga 
prin~i pesc:1. , e servia-se no :publico com essn. 
pro v t<fencHt. 

O SR. NE:IV.4..-Paizes hQ. onde é um sú que 
exerce, o que Ei muito mais cmíe.l. 

O SR. BARDosA LnrA.---:C.omo quer que seja• 
a minha. intervenção no deb:ue visa. prin
cipalmente solicitar que o proj-:cto com as 
emendas vã. ã. Commissã.o Especia.l incumbida. 
de dar parecer sobre a reorganização judi· 
ci:tria do Districto Federal. 

Assim, esta. poderia examinar a questão de 
accordo com as demais disposlções que :por
ventura entendem com a matcria. 

M nclo á Mesa o meu requerimento nesso 
s~utido. · 

Vem á Me· a, é lido, apoiado e posto con
juncta.mente em discussã~. o seguinte 

REQuERIMBNTO 

Requeiro que o -projecto n. 77 B, ele 1899, 
vá com as emendas ã Commis:><1o Especial 
incumbida da reorganização da. Jusliça do 
Districto Federal. 

Sa!Q. das S•)Ssõas, 27 de outubro de l81J9. -
B.(róosa Lim(t , 

Ninguem mais pedindo a palavra, e en
cerrada a discussão e adiada. a votae[o a.té 
que a Commissão dê parecer sobre as emen
das otrerecidas em 3" discussão. 

E' annuncia.da. a continuação du discussão 
unica do p1•ojecto o.. 201, de 1899, com pa
r ecer sobre emendas otl'er ecidas em 2• dis
cussão do projecto n. 205, de 1898, q ne 

C:truar.~ V. YI 

O Sr. B a rho!3a. Lhna- Sr. P re· 
si dente, a. ultim·:~ vez que ::-:;te ptlljecto esteve 
em discussão, o.cha.vtt- me com a pa lavra, 
quando, h:Lvencl-l numero n a, Casa parn se 
p t•cceder ás v o tu;, iles, ti v e úe interromper as 
consíd.;l>a.çües que ;o, fuzendo, afim de que ti
vE~ssam logar essa:; vut.;.ções . 

Sómcute agora üepr.ra.-se-me de novo o 
eosejo pura contitn~r ncss.\s consitleraçõ .s, 
o que fat'ei de mo lo mais rc~umido que me 
fôr possivci,com t.:nto mais liidlidadequa.nrlo 
naquel!o mesmo rlü me toi dado ler no Jomal 
do Commei·ciu uma in rormaç[o relati1a. a as· 
sumpto ela m csm:\ na lttt'ezet e que me pa.rece 
ser• uma luz capaz de nos guiar muito bem 
na votação deste projccto . 

Trn.ta.~se de uma. acção movida. contrn. a 
Fazenda Fa.dero.l púl' u m oid~'duo cujo nome 
não me occorr.; o.gora para o fim de ha.ve1· 
uma indemnização que, na primeira instan
cia, impor tavn. em quantia !uper ior a 
l. OOO:OOO$.Couliuua.wlo o processo,o Supremo 
Tribunal Feueral ref~Jrmou essa. sentença 
para. m<milar que fosse paga ao a utor apenas 
a im:portancia de 18: 000$, correspondente a. 
honorarios de fisco.!. 

De modo que vê-se por este caso sugges" 
tivo a vantagem qu e hn. par a. os corres fe
deraes de serem taes questoes derimidas per· 
nnte o poder competente, por meio de pro· 
cesso, ne Uffi<\ ac~ã.o l'egulal', com os -prazos 
tl:t lei, cor~endo todos os termos, dur a nte os 
quaes a. Fazenda póde fallar por intermedio 
tle sau r epresentant e e chegar a. resu ltado,· 
corno e.sse a que acabo de me referir . 

N.:ío é, portanto, cm•ial, não é, pelo 
menos.- prudente que nós, desde logo, sem 
que essa questão tenha. sido levada, como 
deveria. ser, perante o Pade~ Judiciatio, 
sem que uma. acçã.o competentt1 tenha sidp 
proposta perante o j uiz secci,)nal, v a.mos, 
com os fracos elementos que nos são minis· 
trarlos pelos in teressa.dos, e sem elementos 
sumcientes que deveriam ser ministrados 
uela outr·a parte,que n o caso é a Fazenda F e · 
dera.!, desde logo conceder aos peticionar ios 
a. importa.ncia de 385: 000$ em que os mesmos 
fixam os seus prejuízos. 

Do p1·ocesso que obtive e qne li, nada vi 
que me pudêsse convencer da justiÇil. dope
dido, e, principalmente do quantHm solici
t ado pelos interessa.dos. 
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Ha aqui um cet·to numet•o de papeis con· 
decot·ados com o IIOilHl de ck.,umentllS, c que , 
entretanto, não mo parero m~rcr.am. rigoro
sam·!nte , este noml'. 

.~ionario apurar o seu r\ireito poranb o po· 
Jer corn1)e tcnte . 

Assi!ll é quo diz osso parecer: 

Tt•nta-so de ju::tili caç•ies irrl.'gnhres e gr:\· 
ciosa:; (ffP[•i cul .. ~ ) feitas pel'antc, um jni<O ir'l'e
gul:~.t·issimo, na.d;1. mais, naila. meoos do qne 
officia.f\s dos corpos esta.cional\os na fronte!ra., 
tlesigna.d.os pelo commandante d<t ft·onte1ra, 
em virtude da intervenção que teve na. 
qnestã.o o comma.ndante do districto d.es sa 
epo ~a para o 11m de peran~e esses officmes, 
virem depOr pessoas COilhecJdas e a.ponta.das 
pelos in ieressaclos. 

« I\iio se tmtando por ora tio proco,Jimento 
jll!licia l, am que ;;cril~ de c>xi~i !'-Síl !.orlo n 
'r ig-or do pt·ovn., mas s,'>mentll tio rcclnmuçào 
~.<hninistl'<\tiva, onde 5() ded,lc e~c úoMc et wqao 
penso quo os recla mantes provaram sufficien
meote os factos em que· se fundaram.~ 

Encontram-se aqui esses d(;poimentos que , 
a meu ve1· , não podem tct• o vnlor que lhes 
attrihuem os intercssn.clos : são ~mnpro as 
mesmas pcssor.~. ne.g var ias phases que a 
questão teve, •leponllo perante alguns orfi
ciaes do "xercito, sem que fusse intimado o 
representante da Fazenda Nac!ona.l para c .. n
testal-a.s, para. S(}licitat• cliligencia.s comple
mentares • capazes dd o~clarecar a .questão e 
!ner chegar no conhec1mento d;t tsenção de 
semelba.nte juiw, porque nõ.o me parece qne 
offlcia.es do exercito estejam em condi~0es de 
constituírem u m j uizo regular para julga
mento desta. nature7.n. 

Ha ueclarar:ões de nlguns officlMs que não 
bastam absolutamente para fnzer a pt'ova. 
Uma deltas, eu direi mosmo, que a meu ver , 
é um documento para que esse otHcial de
vesse ser rcsponsabilisado, porqu~: confessa., 
nesse documento, que lan çou mão de gado 
que lhe parecia pertencer aos interess1dos 
nesta questão, sem flUe o fizesse r cg ular
m·~nte, IJassa.ndo recibo ~ servin,lo-se, t:luto 
quanto fo~se possi vel, 1H\ •erlJn. necessa.rio. 
llara. effectuar esse pagamento, pois que 
c>sas forças r eceberam não pequenas som mas 
yara. etapas . Tu•!o isto se precisa:va. apura.r. 

Hf). uma. justificação que só set·ve 'P<lra. 
confirmar o conceito que tivemos de fazer 
acerca. da parte qu~, ncs~(l. calamidade, te\·e 
o interess·1do . 

Póde-se a.ffirmar que o i nteressaljo con tri
buju, em graude parte para esse p!'ejui:lo, 
por'lue o prejuízo foi resu ltante da r eYolta, 
e o lnteressalio tant o sentia que a revolta 
ahi vinha, ta.nto conhecimento t inha desse 
movimento, dessa sublevação, que tratou 
de mandar fazer u ma justificação per ante o 
sub-intendente, para apurar o numero de 
r ezes que existiam nas suas fazendas. 

Logo, se si t rata.sso de p t•ocedimento j udi
cial e si se fizesse com todo o rigor a prova. 
qne ahi se costnm~ .exigi_r, n_ão se põde_rio. 
garantir (jue os petlctona.rios ttvessem razao. 

Não vejo o mo~ivo lJOr que . s~ ha de nbrir 
m1io desse procetl.Imento e dec1d1r a questão 
e ~; bo11 n ct o•q~to . 

Não temos decidido qneslõ:ls de indemni
z;1c;ão .;:.; bone ct rrqw>, quando Ul'gidas pelas 
reclama~ocs d l plomaticas. 

Alli, compreheode-se, um motivo de maior 
rel(wancin. pode1·ia nos levar a nos confor
marmos com esse {)rocedimento e mesmo abi 
a reluctancin da Cama.l'a jà. uma. vez nos deu 
gan!Jo de causn., porque, com o haver n. Ca
mara rejeitado os protocollos italianos, foram 
a.ssigna.c.los outros em que o qu:tnt~tm dr. in· 
demni1.açã o ficou bem abaixo dr.~uelle que 
t eríamos que p.1ga r si acceitassemos os prl
mit1vos julgados ex bane et ct:qtto . 

Aqui, com est e exemplo, não militando 
motivo dostlt n a tureza e, por outro lado, 
sendo certo que nós ate hoJe nenhuma. ques
tão temos decidido por esta fórma, mandando 
pa.g(l,r sem o 'Pro.c~imeuto judicial, ~oso que 
a. Ca.rne.ra. decidira com accerto, tera. em a.t
tcmção a situaç1' o excepcional, em que se 
a.cha.m os cofres pulJ!ico; , fnzeudo questão de 
que a. pt·ova do que allegam o;; pretendentes , 
se vá fazer com todo o rigor, perante o podel' 
competente. 

Este e o meu pa.recer e pDr is:;o votarei tle 
accol'do com o requerimento do meu digno 
collega., Deputado pelo Rio Grande do _Norte , 
solicitando que os documentos voltem a. Com
m issão d'.} Orçamento, onde seguramente o 
parecer-acre(lito-não serâ outro que não 
aquel!e que tem sido a. reg r a. geral, em t odas 
as nossas Com missões «requeiram ou dirijam
se ao Poder Judiciario:.. Onde, digo eu, pro
v;;.rã.o coro o r igor que aconselha o pro
curador dil. Republica, cuj o parecer aqul foi 
lido. 

Tenho concluhlo. (Muito b~m ; nwito bem. ) 
Ha. tambem um parecer do illustr:l.~O e 

digno procurador d:t Rep ublica, n:.1sta epoca, 
Jlar ecer que foi li•lo 'Pelo nobre Deputado 
pela Bahia, o Sr. Adalb3rto Gnimarãcs; 
m as lido só mente em uma de suas part.es . 

Lido, t<tl qual é, sem eacolha de uns tre
chos e eliminação de outros, esse documento 
milita. em lavor da. necessidade üe ir o .pet\-

Compnrecem ·mais os Srs. Urbano Santos, 
Jul io de Mello, Pedro Chermont, Au gu sto 
Mont.Anr.gro, Serzedel!o Corrêa, Vi,.eir·os, 
Anlzio ele Abreu, T homaz Acci.oly , llde!onso 
Lima., João Lopes, Helvecio Moat c, Augusto 
Severo, Aifonso Costa, Malnquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, .Moreira Alves, Joiío de 
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Siqueira., Arthur Peix oto, Neiva , To!!!la , l mos aíut.la o Judicíarío e seria. o caso de lem
Paui:t Guimar·ites, Ampliiloplrio. Leovi:;i!Jo IJr-ar que ainda h;t juizes em Berlim : como 
Filgueir•:ts, Tolentíno rlt\s Santns, Edna.:·do !JU~r fj\l O sr•ja, 31ll',j rlln OS papeis. (J1fuilo hem, 
Ramos, .Jcl'onyrnn M nntciro, .TrJ·ÍI l\lurtinho, nwilo bm11.) 
Iriuou "nPh: .. lo, Au~o:tt~to rl o VucoJw:l los, NíiJgu"m m:ti s podindl) ~ ll :-tl ~.,:ra, ?, en~l3r-
S!'~ Frdn•. Loonr•l Lor·nti , .l u! i" Sn.nto~. iln: •r·(ls r·:vln.::. d iRcu~~~.1 , o a<li:t•l:l. "· votn.ção . 
Fra.nr.o .lrmh>l', nei'IHI.r cles llÍII~ . Paul ino do 
Souza Juniol', Cnlogen•ll, Antero Hntclho , E' :um ll!lciaria o. <li~cllssii.o unica do pro
Aifrcrlo l'iuto, J .nmouní<lr Go·lo!'redo, C1rper- jecto n. 130 A, el e 18'JD, com parecer sobre ns 
tino de Si<'}UdrfJ. , Angusto Clr.11neutino, Mattn. emendn.s offeNcitlas na 2" discn;;são do '(lro-
1Iach.ado, Moreir<t da Silva, Luca s de Barros, jacto n . 130, daste armo, autorizando o Po
Ovitlio Ab!'S,ntes, Xavier do Valle, La.mc~nl1a. der Executivo a a hrir a.o Ministerio d9. Gu&rra 
Lins, Leoncio Corrê;:, Lauro Mflller, Vlclol•ino o credito extra.orrlinar!o ela. somma neces-
1\:Ionteiro, Rlvadavia Corrêa e Camll'JS Car- sa!'ia. par•\ pagar ao capitão de !'eagata Al-
tier . . frodo Augnsto de U rna J3n.rros, capitão-te-

. . . _ . . nente João l\!a.ximiano Alg-crmon Sytl ney 
Contmun. a ll•scusEa':l nmco. do pr,,Jecto 1 SchieiTet' , m:tjor Alcxa.11dre Carlos Bn:rreto e 

n. 201! r1e l8!l~! c~m par_r.cer sob_re emerJr!~~ 11" tenente dr•. armncla . Themistocles Nogueira 
olferectdas em ~· lh~cussw do p roJecto n. 2lJJ, Savio os vencimentos mteg1·aes ClllC ilflixaram 
de 1898, que autoriza o Governo a maorlar tle recei!er no lleriodo comprehendiclo entre 
pagar aos Drs. Fra.ncis:o Antunc3 Maciel e a datn. rle snrts uemisgües ;\e professores do 
:1.rthUl' An_tunes Maciel a. quantia de 3S5:ti00$, Colle~io ?lfi lítar fl a de su:t> t'eintegrações. 
nnJ)ortancm cto garlo vaccum e ~avallar,.tor- Ning-ttcm P,'dindo a pala.vt·a, <! encerrada. a 
ncc1do ~s to~ças legaes durante o !lenodo d. seu~.-0 0 adia.J·t a vot.:1,:;0 revoluc10na.r10 de 1893 a 1895 . 1 :.,a ' · ~·· · 

O Sr. Xeiva declara que vae fnllar 
apenas um quarto de hota e isto m esmo por
que nã.o ha nem orçamentos, nem tal'ifa.s, 
nem impostos de consumo em lliscussiio, n·a 
orclem do dia ; e porque tle'l'e susteuta.r a 
em anda do projecto de indemnização aos Srs. 
Drs. Maciel. 

E' llDnunciaoJn n rliscus~ão uuic:L do pro
jecto n. 170 A, de ! ~\lu, com p:trecer sohre 
emen(la. ofl'erecida na 2 • discu~sao do p:·ojecto 
n. 170, tlest0 anno, flUe lixa os vencimentos 
úe alguns funccionario;; da Dircctor i:L Geral 
de &ucle Publica. e crê:~. alguns Jogares na. 
mesma. repartiç1to . 

Argumente. com as palavras d os qua.tro O Sr. Presldc ntc -Tem n. pa.lavra 
or adores que o precederam, inclusi•re com as o Sr . Bar bosa Lima. 
do propr io relator do parecer. e conclue am r-
mando que, do que consta do par ecer e dos O§::- . Barbosa Lima. - Sr. Pre
discursos, e.'ltâ. const atado que o roquel'i- sidente, pedi a r>alavr:~. para Llar combato a 
mento do DI'. Paulo. Font!3s e das Ermas. fste projecto, 
Sras.viuva e filha do Dr.Freire de C~rva lllo Acho tjue é um projecto inconvenicnto, 
e bem assim os respectivos docum~ntcs, um projecto que não se jlJSt i!lca, no ponto 
foram entregues }H'-~soalmente ao Min ist ro de vi~ta. financeiro. (Az>oiados . ) 
da Guerra pelo orador; e que a emerda. foi Acho qne na situação em que nos enMn
publicada tendo erl'ado o nome da ·veneranda tram r·s não porln:nos nugrnen tar v encimen 
viuva e com a omissão de outro rec1am:mt e,a \tos, tanto mais quanto. sob certo ponto de 
Ex:ma. . D. Mariana. Fiel Dantn.s de Car- vista, ser íamos injustos, porque, ~i env-e
valbo. redarmos por este caminho de augmeuta.r 

Consigna qna os argumentos que praval e-) vencimentos, nós não _poderemos fazer sem 
cem para que seja n:pprovada a indellln iza· primei l'o proceder a uma. revisão geral dos 
çlio de que trata o pr ojecto devem coo· fuuccional'ics d e ludtts as r epartições, para 
correr para qu e seja approvada a. s u a yermo3 quaes os que precisam de augmento, 
emenda . quaes os que não preciEam. 

Accentua que o que a Camara devera fa.zer E' cert o que o digno r elator deste pro· 
era ped ir esses papeis e, estu•h\ndo-os, l'esol- • jecto apresenta aq ui uma ponderação ele 
ver; assim como, entende que já era t empo i real valor, e e aqueJl;' que se refer e aos 
de haver Um despacho, q ualqUer CJ.UO fosse, i Yenci meatos (le a lgnns fl!UCCÍOll ctl'iOS, da 
porqueos reclllmantesd:• Bahiacontülm muito I s:1.u,~e do3 podo::, em S<tntos e em :\Ianaos, 
bem,cQmo os dos dema is Est adco,;, u ajustiç:J.tlo;; i on•.le, d iz S . Ex., e llilHcíl, com os venci· 
p o.l eres; tanto mais quanto sabe que ness:1s 1•nentos aclnaes, encontrar funccionarios q ue 
questões de indcnmizações, ei.las t eem. sido acceitem essa illcumbencia. 
feitas ou pelo Executi vo somente, ou vão ser .i\las, il. sombra dessa. a llegação constante 
feitas , como agora., pelo Legislativo, o1t tere- r do projecto, a.ogmentam-se vencimentos de 
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outros ftlnccionr~rios que podem perfeib
mente <·:iP<'J':n· nma situ:\~i'í.u m:âs prc.,;pr ra .. 

E' nssi m que foram au;:mc:ntntlos os ven·~i
mentos dos ín<pc:ct•·r·fs c•? ~aJIIh' puLhc::~ dn 
Estado da B:Lhia, do <) Cl Pcrwunl!uco, c, r; i nüo 
rne engnno, de ontl·a lncaJirJ:tlle . 

o mc .•u dc~ejo, Sr. Pl'l'Shl<'l t\C, e:r;\. ;'I}))'C:if!Jl· 

tat• emendas a .:ste pr•·.i~d<• , l'··•l i tziuuo, na 
peior hypothese, caso o p1·ojr•cto p:~f~t\ c1~e~ 
ordenaclo~; mas estou inl'orm~.do rp.1e isto .i ··~ 
nüo me é permiltido, c só me rc:::tn. appdlu.r 
p~ ra a Cam;n·;1., uo sentido t~í\. rej c!<;1í.o do 
prc1jecto. 

Accre2ce ainda a circumstnnci:\ de estnr o 
Governo nutoriznuo a abrir credites supple
ment\res il. verba-Soccorros publicos- prw 

. 0!1dc podem ser pGgos es~cs scrvi<;os extruot'
din(l.rios, caso elles Ee>jum ncce~so.rios. 

E cst=:t con~idcração vem de algum mo•lo 
militar contl'a o projncto, c cu «mto-me con
vetlcido do r1ue a. Camnra f~rà obra de pa
tl'iotismo, derruhnwlo-o . (Jluilo bem; 11Wit , 

l•eu1.) 

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

court, um anno do licença com ordo
nndo, llill'it trat1.1· •lo sut:L SJ:l.n<lc onde lhe 
convi ·r. 

t\ in;; ttem r•cdirlflo n p<1.1<t•ra, é enccrntla ;\ 
di~c ;!.~~;:to c adiada a Yotaç;}o. 

E- <• n nun~ialia r. •lis• :us~ão n:·! i,·a do pl'O
.i<'cto n. 20V, d'· !SG',I, :<Ut<• t· i :~,anu•1 \> Poder 
t: x~.cu ;,i v o a co;Dputar todo o tempo d~ 
:>ct'\·iço presLH1o pelo cnge:;hciro Aug-nsto 
Tcix.eira Coimbra em tlhcr~as commis,;õcs 
dos .1\! inisterios d11 lucl ustria o Fttumda, 
j:Ma. o eifeito 'b fix <v;ão dos venc:imentos 
ele inuctividade do mesmo engen!Hü r·o, :tpo
sentallo pot• decreto Ü•> U d3 fevereiro Lle 
18')5, n o C:lrgo de inspcdor UO 1" districto I]OS 
portos maritirr.os . 

Iüngucm pcrl inc:o a pala na, I• cnccrra\la a. 
diocus~õ.o c adiad<L a. votaçfto . 

E' a.nnun ci~~da a di$cns;;íi.o unica do pro
j ceto 11. 101, do l tl90, aut.1rizan•l<J o Pc•dcr 
E 1eC!U J.i v o :1. C•'DêE:• lélt' a !\!:tno,•l J•t:Vitl lll\ 
FerTCi l·:l, T•Or tciro a>lc.litln da ex.Linct.1. Jn .. 

1\ ínguem ln;).i;; P·~·lintlô a. :p3.lan-~, c e:n~.et- ;;pcctoria tle Fi~calizaç<i.o de E:;tra •ias de 1•-.\t' rn, 
r n.da o. discm~ão e a::liadn. a Yotaçü.o . um :w uo tl,; licenç:1 com ordoa:•-ln, p:\ l'n. t r·a-

E' :nmunciada a r. ov:~. uis-~U~';ãO •lo proj(lcto tamc nto tk sa\lil(!. 
n. 103 H, de IS9(1, c.utoriz:Lnrlo o P uder Ex- Ni11gucm p~~< li: tclo o. j'ai:wra., ,·~ Clh~cn••t•hl a 
ecutiYO a o.brir ao MinisH·r io da Justiça e dimtsoão o :u1ilttla a vota<,,üo. 
Nezocio;; lnteriüro.~ o cr<>díto c·xtril.m'\linr•l'io , - . - . 1 . t 
no '-1: 200.$, ao camltio ~le 27, IJUl'a premio a.o E .~mnunc!a<,h a d!3CU~~·~ ·) t~nr, ,:J.,,~ [' t ''';l · '~ _o 
b:tch:lrel Jo>é Augusto Barreto do Mdlo 11 • \:'~' _<le !8/ ?· ~•ul<?1 JZ:<~ 'Y o I <;<l et _Ex· 
Rocba, c!e accordo com o n.rt. 2JS <lo decreto t e~~~ ~~ ' o - ~. ~ ··ll,~. ao .. Mrp tsl_< ~ ~ ~.ti~ Guerr,t ~o 
n . 1.159 de 3 de dczsmb!'O do ISOZ. CiettJlo ext1 ~otumn.uo t.e 1. ~ .u.-;.ôGIJ, pa~a p ... -

' gl\r us v encuuentos ao maJor hnnura t':o 1lo 
Ninguem p \àindo ::t p:tb.vra, é etlC~l'tndt\ a. ex<rcito, profl!ssor da Escola Mi 1lt~r doBra-

lliscussão e :t<.lia.da a vot;Jç.ão . zil, J viio Bernardo do Azo vedo Coimbra, 

São succcssi >'amentc sern detate encer- Nioguem pcdi:J•1o a palavra, ,· .. cncert'.\ •la 
meios em 2" discus~iio os nrts . !•, :!.·•, 3" c 4" a di~cussfto c <tdia.·l:t o. votação. -
do p1•ojecto n. 210, de 1 ~99, conccdeu<lo n. 
Alexandre d'Alri <• l~a.ul de Samp:i.lo nann:J. E' r..nmmcia!la a di:::cussão nnicc. do )>ro
p;'ivit&g-io, por 60 annos. pa l'a aconst ruccão. jecto n. 195, de 1S!l9 , nu.lori7.tndo o P .. lllcr 
uso e goso de u ma estrada do f,!r·ro d.e bitt•la ExecuUvo n coucedcl' um anno de Jiecnçr~ , 
de um metro, que, pal'tlndo de S;;.utaróm., com o respectiYO ordenado, no pr:ltit:ante 
no Pilril, vá. á Cuyabá, com wn l'<nr:w l :pa1·u. cfioct!vo 1.ltt r.genc!a il.o COl'reío dn, cst:\l;.ão 
a fronteira, bo!ivinn•t. e dá outras providen- cenü·a.l 1]a Est rú.cht de Ferro Ceutml tio Bra
cias, ftca.nLlo adiatl.a '' votação. .zi!, J oõ.o das Clwgas !tosa Junior, para tratar 

E' annnncinda a <iiscuss::to unicn do pro
jecto n. 213, do 180::1, autor izando o Potler 
Executivo a conceder ao ph:1r mo.ccutico 
adjunto do exercito , Eatychio Concei~:iio tb 
Maia, tres mezes de licença, sem .-c:ncimen
tos, -para tr<J.tar de sua Eaude onde l he 
convier. 

Niuguem pcdiml.o a p:~lnvra, ú oncerrada, a 
discussilo e adia,ta a votação , . 
. E' ann\.0-nciarla :t dis<"u ;:;são un ica do pro 
JEcto n. 188, de 1899, auto1-il.ando o Pu1.ler 
Executivo a coucedel' ao I• ol!iciat addido 
da. S<lcretar-ia da Industri~. Viação e Obras 
Publicas, Antonio l'Ianoel Xa.der Bitten-

de sua ~a.ude . 
Vem a :lft:sa, e íiua, ::~ poiad.:t o po~ ta con

j unctc.mente em t1is:;uss::to a s•·guint-;, 

EME~DA 

Ao projecto n . 19!J, de 1899 

Acc::·ssccnt.e-5e-e a fgnacin Lazaro B~
tos. tde:n-nphiõt.:t de l " clas;,e da. Repartição 
Gerul Llcs Tclegraphos, poe igual tcmpu e uas 
mesm<ts emH.lio;Ges. 

Sa.la rias scEsêíes, Zi <1e outubro do 1890 .
Pmrla Ramos, 
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Ningucm pedinrlo a paln:vra., é cncr,rr:v1a 
a d!~cussão e arliadc1 a vo tnr:iio a.rú qnc a 
rospt•cr.i v a Commi>óãv dê parcc:<:;r ~ot;rc: n 
oment.h, oll'erecir1~. 

E' s~~m delrúte encer rado o artigo uni<:~o rlo 
projccto n. l~J~, de 18() ~), autorizando o l'o,ler 
E"ecuti7o a revl·rtvr para o s~l'Viço adii'O ria 
armad:t o c:tpilão-tcHente re!brmatlO João 
Augusto Dclphim Percirtt, ficéindo adiad:J. :\ 
votaç~o. 

E' annuncio.d:. :t continun<:;ão ua 2• dbcm· 
são do JH·ojecto n. 8:.?, d L: 18\Jij, reorg<mizando 

.AJ Po1Ier Jw1iciario no District0 Fet.lera1, e 
tlando outr'as previ•lencias. 

o t'h-. 1i"~·o .. .i:dlentc-Tem a palav;•a 
o Sr. Sb. Freiro. 

<r~ ~)z·. ~ii F't·e~ .. l.'o-S:·. Presirlcntc, 
C<.>nlO reprü~c;~tmle do Distl'ícto Ft3 dc,rat', 
e'HTC-!nc o n.l tu de\':!r de intervir nn. di~
cussiio tio prC\icelo ~obm :1. l'eorg:lnizaç:lo 
j11 lic:iaria r ] ;~ justit;a lueal, não sendo meu 
in tnito prv!orq,::tl-:t, fOl' muito twrpo, pois 
co;,,i rlero o F 'l'j€ctv de rrwgna irnpOl'· 
tancia.. 

O omdor·, que me pl·ecerlou 110. tribuna 
c1ta.mnu 1:. :tttenção tio. bancada do Dí::itricto 
Federal par:t a lliscus~iio desse assumpto e 
eu, correndo ao seu appello, venho o:trerec,~r 
o r~sulb.rlo do estudo, qnc fiz, aproveitando 
a opportunir1::v le para indicar objecções que 
tenho a ctlg-uns dos dispositivos do projecto, 
deci<n•an,Jo desde já que concordo com outros 
pontos coasubstnncta.dcs na. reforma. 

A organiwçii.o jud.icinria, cJmo tlir. Dubarle, 
«não consiste ~óm•.mte na classiticação dos 
tritmnaes o no. dlstri1.mição mec::mica do 
pessoal entre os di:!ferentes orgãos rla justiça.: 
contina com todas as qn,;;st.iie.~ que inte~'essam 
a segurança e a IilMrdade de nm povo.» 

Eis porque ~.pp:u'Ece "0mpre gr;;ndu difi
culdade, todas us vezes que o poder compe
tente cuida. dt) ol'g:nliza.r a justiça. 

A escolha do melhor systcma de investi· 
dura do juiz tem sido, como a Camam n:e· 
lhor S.\be, qu•c;stão de alta l'elevancía, occu
pantlo a rcttenção de e,:criptores de nota, e si 
é certo, que uns sustentam a investidura 
pelo Poder Executivo, outros a combatem, 
sendo pa.ra salientar que o systema tla eleição 
est:í. qnasi l'epellido como se ve na pt'0pria 
America do Norte, que, como ensinn. Augusto 
Carlier, no seu lino ~obre a Repulllíca ,\ffie
ricaoJa , nos 42 E~t ntlo:;, de que actua.l:nerrte 
se compõe a Uniito Amerícana,em 12 e o povo 
uLsolutnmente est ranho :.i. escolha dos ma· 
gistraàos ; ~~ta eswlha é confiada ao gover
nador, ou so ou com o sou conselho, ou com o 
consenti~1ento do sep.ado, em quatro a es· 

colha é teilu 11elas duas eamarus legislati-vas 
re~uH :rs r m coliegio eleitoral. 

.Ja n,, Suissa lambem não G uniforme nem 
~era! o sy~terna de elE)iç[o . 

:\f as. para que it!~istir· nt>sse :1sSumpto, tio 
fnmilio.r aos uír;uo;;t•cprescntantes da :\'aç.ã.o? 

E' m" is pratico, rortanto, ex!l.mmar o p!'O· 
jccto enl1·ando rlest.<t ~orte na r.\iscussão, dei· 
xanrlo áqncllc> que têm compc: toncia plll'a. 
dontrin:•e eosa ta t cfu, CJ.Uu não nos pótle 
absl)lntamente caber. 

Penso q·ue, para se coafcccicnar urna. lei 
de org;tnizn.ção judiciaria, em absoluto não 
se pv<le ind1car o m eli1or sybtema, uepcn
dcnte ele cir'cumsta.ncias relat iyas. 

E;;s:cs circumstancias siTo as do meio em 
qu e a org·a nizaçiio judicial"'ia Yae prmluzir os 
sC11S dfeitos. e como a lei da selec(;ão, quo é 
:< lGi rundamanto.l do progresso, vem em apoio 
d~s>a minlm n.ssc:·ção, cu direi que neces
S<irio se toma o conhecimento positivo do 
mdu etn qnc vin•mos nll. Capital Fe·leral, das 
su ~s eonrl\ções (1e vida, ~ .. üeu::ão tclTitoria.l, 
etc,, para. o clfeito d.c se conreccion:tr uma 
bcu organiz'.1.ç::io ,iurliciuri•\. 

Isto posto, b.~sea.nlo·me na l ei ue s~lecção, 
concluo que o ~~~elhDL' systcma é n.quelle que 
meluor Sfl :~duptar ao po\·o para quem 1ór 
organizado. 

O digno e illmtra.do lente da' Faculrlnde ele 
Direito de s. Paulo, o Sr. Joiio Monteiro, 
resumo em cnsos typicos os elementos para. 
uma. boa or·ganização judicia.ria,:C'itando Du
barle, n, sater: 

Regras de llierarchia judiciaria, jurisdi
cç-iio ~ competenci;1, limiles da~ aLLribuiç(ies 
de juizes, e contlit;<jes da melhor comtitai
ção da m&g-ístratlil·a. e que m elhor podem 
assegurar a capacidade c inrlepcndencia do 
ju)z. 

Pel'gnnta-sc: o pl·ojccto offfirecitlo á COllSi
ucriJ.çào d::l Co.m:U\1, dos Dr:putut.los t•t
tendc a todos r;~s?.s r.;qui~ito~ '! 

PcHso dizer á Ca.mara que e.IIccti~·amcllte 
l!a muito tempos~ reclum~\ uma reforma na 
justiç~ local do Districto Federal. 

A Commissão Especial nom~ada. vem M en
contro dessa necessidade, mas o projecto at
tendcrá i:n. lolt·.m ao fim a que se destina~ 

E' o quo pretendemos estudar. 
Até hoje a organização judíciaria do Dis

tricto FeJeral ropousava e~n um systema 
mixto; na prlmdra instmcia existem j1üies 
singulares-os pretores- juizo coUectivo -o 
Tribuno.! Civil c Criminal. .. 

0.> pretores .iulgando as caus:1s SLimmarius 
até 1 :000::; e onlrn&.rlas e ·espcciaes ate 
5:000.-'.. :i'ur.ccior.anclo t..-:mbem como juizes 
de orphão.~ c prucessa.ndo ínveutni'iüs elo) 
q_ualquer valor, cUjo .julga.mento a1ém dB 
5:000$ depende ilo.s t.res presidente~ dl\s tl'Cf; 
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camara.s uo Tribunal Civil, qne formam o 1 ~tituciom~l. resta~elc!!endo a u~id!~-dc. do 
Conselho 1lo Trilnm11l Ci vil e CriminaL direito a a or g a uncwao -una no palZ. mten·o. 

Além 1.ht competeuci;; qae ';i mos cie cr:- 0 St~ . ::::..;.,. F l~ic:l~l-; _ P.)sso tlizet· que gr·an-
nuucia.l', como l:Slabc !<!M u. lei n .. l.fl3•1, ue :l c~ di rricu l•b ·lc• api•l\r• •cernpara a ~oinçiio de 
14 de twv~mbrt) " "' 1:)90, o.> pretOJ'IlS excr- qu.•stõe~ 110 l;·,ro 1l:J !lbtrictu Ve<le·.a l, prioci· 
cem mult,as ou;;ra.s í:tmc<;ücs, que não se l'<tz p::: ,1,_-n i.e nas I)XC~uções cl vcb. JI\Ije. como sabe 
mister• menciOil<l.l'. <L 1; 11 :1l:u·;1., 0 pNce;;sn applicado ás caus:ts 

O Tribunal Civil e Cl'iminal p:·ocê:-:~a .:i·:ci:; é o <lo J'cgulam•mto n . 737, tk 25 de 
todas as causas 1le vdor superior a 5:00!l$ . no-.-cmlJro ·· L<~ I :-;5o. Tr::>.t a.nuo-sa <le accão 
as inestimaveis , as appcllações da s C:1USa~ ' 'c;\[, o juiz tem cert:1 di!ticulu:ul.e na solução 
excedentes a 5:000$. jul;;ad~~ pelo pre- de qi!eStUJS g l'ave:>. 
tor, etc., fazendo-se uota.r que o. Camar;t B:1sta o pec1ido de vista :para. embargús, 
Criminal , além ttos crimes de stn. competen- dentro dos 10 'ias que silo marcados par'' a 
cia., .julga. as appdLwõ :s das clecisões tlas entrega. <ltt cu usa, para, muitas vezes, só· • 
juntas correccionaP.s. . mente pelo facto <1o juiz esta. r adstricto n.o 

Feíta.s es>as lig-eir<tS consi<lerações , embora., I'()guiamento n. 737, exigir sej:~. seguro o 
rem dí>crimina'í-, por comp1(HO, a compe- j ui zo em ouro, prata e pedras finas, como es
t:lncin. uo j uizo singul3.1' e colle'!t ivo em pri- taue!e•:e o at·t. 577 do citado regnlamento. 
meir:~. e se~unda in~tant:i;t , pot\e: nos uizer que 
o sy~ lema appl icatlO na or·;;~Hlí~n,;:1o d.1 
Districto Fed<>ral •!UC se ~<th, tan;!i:t u:l lt•i 
n. 1.0:30, d) 1-1 rk novemuro tlc 11>9\1. é em 
pl'imeira in:sl :m~i:t de u:u juiw !6iugula;• o 
collectivo, scn•lo que a Cúrte de APJiclla(,: iiu, 
que é :t ~e;:undo. inst:.ncia. jul;;-o. <lfinal as 
causas de sna compcte ncia. sempre como j uizo 
collecti-:o. 

?-!a,;, pot''lua li:Lvenws de tcl' essas diffi
c;n L· la·lc~ :;i po-~em us fazer uma lei de !>fO• 
c~s~u, CL•:;w n.contt•.c·~ 110 Estado •lo Rio de J::t· 
ueit'<J, !lo:· exewplo, com a lei n. 4:-l A e em 
ou1.ro:; Estar.los ~ 

Por iss•• , :~.credito que a C~mara. faria ob;•a. 
de pa.Lr ioLismo, tori;L mesmo maior vantagem 
em i rata.r primeiro de lll.zel' a lei do pro
cc~~o do Districto Federal, para. depois tra.tRr 

Posto em pratica esse ::.ystema. , veJ•!Iicou-sA de rco1·gauiz:ar a. sua ju~tiça, si Dlio fos~e 
11ue o T1·ibunal Ctvil e Crinünal, di vi,lldo em 11ossivel!azar uma. e outm eousa. 
t1:es camara:;: c~mna cr:iwi ,ta~ . - cama_;a. ;~: I Ainda ha outro inconvenient_e nu falta da 
Vl_l e ca.~~Jar~ corn~ .. ~~ct.a l , .Pr-:,Jsa .. sor e ... 1 lei tle processo. Nns 15 pretor1as da. Capital 
n;nna.~~· l,~o e, que ~xi;;_tc a .nevessul.\dc ~e I Federil.!, uas diversas :ca.rnaras dos tl'ibuna.es, 
SIID_Phlic~_'w nos J_ulo·1me~ cos, 9uo eu ti:t? n(l. Côrro d3 Appellação, m uitas vezes verifi
~et-.~0 J~at;:~ prompto:s, -~~op .~das_ as mo~'da, camo;; que o modo de proceder quanto ã. 
~n~1cad::s .,.pela. c~rnmiS(;UO e:sp_eCl!J:l; c!eand~ I pr<~ tica do processo de uma pretoria é 
J~Izes !imoularas em tocla :.t prlmcua rnstan diverso do modo d.e proce,ler em outra. 
c~a o collectt 'I' os en~ sr~gunda · . . A falta., por constJguin to, da lei de processo é 

A reforma, porem, t em perfetta umfor- indiscu tivel. 
urida.de 'I Parece que nii.o. . . . Feitas estas eonsido1•açiSes geraes, suppo-

St é vc~·~l~e que c.,: !a.hele~c J'!lZO stngub\r nho qu() é tempo de entrar no estudo (lo pro· 
para a prunen·a _mst~ncra, uestua ~e. tal srs- jccto em discussão. 
tt ma., qua.udo uctermma. que e~ses .JUiZeS Sln- 0 art. l • do projecto diz, (L~ .) 
gllla.rmentejnlguem a.s a.ppel!ações do pretor! . . . 
Não seria. melhor que nesstt cccasião os juizes Como Jll me externe1 em apartes, quan.Jo 
de di1·eito se reunissem em carnarn s ·~ orava o <:).1g-no Deputt\<lo por Pernambuco, 

Já dissequese faz neces~a1·io uma. r efor ma, sou _daqnclles que su?tenta.lll: a vantagem 
mas desejo ardentemente qw~ ella. t raga., u. p:ratJca tia. perma.nenc1a das JUntas correc
par da inrlepeudencia do juiz, a. 11resteza Dos ciOnaes • 
. iulgamontos e a garantia da jm;t iça. Nilo discuto esta questão em thoorio, nem 

Sl bon~ resultados tem :produzido a. lei 1 .030, qnero mesmo discutil·a, mas posso affirmar á 
ma.is devemos aos juizes do que mesmo á lei. Camara que as juntas correccionaes t eem 

Sl' .. Presidente, embora reconheç:l. 05511 ne- ds.do excallentes resultados no Districto Fe
cessida.dc urgente àa l'eforma do Di;tricto deral. Eu poderia. mesmo em favor <las jun· 
Federal, eu não me cans::.r ci de dizer que tas, citar~ palavras do digno Presidente da. 
muit o melhor ser-viço ;::. Cama r::~. prester iü si, Republ ica, quando expoz as razões Ja lei 
ao en ve z de se . faz~ r oesúc j il a ret~1rma j u- n. 1-0~lO. ue 14 de uovembr'O; mas não preciso 
dicin.ria do Dist l·icto Fc,leral, tratassemos de ír ate lá, lm,sto.ndo·me diz~r que nas 15 pre· 
l.azer u rna lei •1c processo. to;:ias d.o Districto Federal tem sido julgado 

gmnde numerfJ ue processos . 
O SR . A?on>HILOI'l!IO - Ainda bc. uma ne- A 2~ pretor ia, por exemplo, este anno, até 

c.e~idude m ais urgente : ê a l'eforma. con- a.go1-a julgou 400 réos, <~ 8" tambem julgou 
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um numero enorme, e bem assim a. ll" e O Sa. Sá FREIRE-O nobre Deputado então 
outras. . ill:nora quf:l para uenuucia basta:rn JeyGs_ll~-
Prdendü-~c eliminar as juntas correcClo· dicio~, sendo por í~so que muitos _mtllVl· 

naes para entrt-gar o julgamento dos crimes duos srt.o denunciados sem btn·er praticado o 
de sua competcncia·aos pretores. crime~ 

Perguuto: o que é pretor segundo a eme~d.a o SR. AMP!IILOP!IIO - Na Allemanha as 
<.la Commissão Especial·? (Pausa~. ~·um JU!Z juntas cot•reccion;Ledsã.o a. regra; é o tribunal 
não vita.licio, que póde ser dem1tt1do depois dos Scabinos. 
de quatro anuas de exercício e, como se sabe, 0 SR. S.-i. FREI!\E _ Sr. p 1-esiucnte, .iã. 
a primeira condição de indepenU.encia. de um quando se discutiu a r eforma judicia.ria ~e 
juiz é a vitaliciedade . 1870 foi apr esenta.da u ma emenda substl-

0 SR. JGLlO SA!'iTos - V. Ex. deve in- tutiva., em que se estabelecia, no seu art. 2°; 
daga.r si a independeocia das juntas está a 
par ua inàependencía dos juizes, que t eem « Em cada município h (l.Ycrá um tribunal 
quatro annos diante de si. correccional; na Corte o ua.s capit&es das 

províncias podorã.o ser estabelecidos quantos 
O SR. SÁ FREIRE- As j untas correccionaes, convierem á lloa administração da justiça. 

alem de ter um juiz com índependencia for- § 1 .o o tribunal será. c omposto de um juiz 
necida pelos quatro a nnos, teem mrus dous de direito prcsir1ente c de qmttro vog,tes, 

ci·~;~~-tava do facto. mostrando que a iode- sendo uous juizes de pnz e dous jurados. » 
pcndencia. uo pretor não ó absoluta. E conti1túa cstabdeccndo o processo das 

OS J S • " que apresen jun tas coi'rccciouaos. 
R. nuo 1'

08 
A:STos-.... o,. · E não é tudo, Sr. Presidente . Já. que o 

ta.ram o projecto ptwec!;lU não est:Lrell;l stüis- nob t·e De:,u tado quer dar combate ás juntas 
feitos com a justiça das Jd· ~~to.s correoCIOnaes, correccioilaes , soccorro-me de u m<J. opinião 
que não teem correspon I o ao que se espe- mn.tlifestad;t e digna do maior acatamento da. 
rava. Ca.mara. 

O SR. SA FREIRE - Até hoje Jos proce~sos Quan1!0 foi apresentado ao marechal Deo-
julgados pelas juot<LS correccionaos ha.viu. re- doro, chefe tio Governo P roYisorio, o decreto 
curso de appellacão -para. a cnmara criminal n . 1.030, de 14 de novem bi'O de 1890, o então 
do Tribunal Civil e Criminal; pelo projecto. a. Woistr·o da Justiça e ac tua.J Sr. P residente 
appellação do julgamento vae ser da um d<t Republ!ca assim se exprimia : 
para outro juiz singular. 

o SR. MoREIRA ALvES _ Assim a. justiça · Em cada. circumscripçã.o pretorial func• 
ciona uma junta corr<Jccion,, l destinada a 

fica melhor garantida. julgar a~ coutra:v ençú~s e pequenos dellctos. 
o Sa. TRI NDADE (ao orado;·) -V. Ex. apre- compostas de um pretor que as pl'eside e de 

sentou um numero de processos julgados, mas dou::! vogMs, ella.s JJOdem reduzir-se a. sete 
não deu o resultado dos julgu.men tos; não em todo o tiisiricto, ou multiplicar-se até o 
disse quantos indivíduos HH·am absolvidos e numero de 2 1. conforme as conveniencias do 
quantos condemnado5. . serviço publico. 

O Sa. S.-i. FREIRE-Isso não S'erve de cri- , • • • • • • • .• • • • • • , • • • • 
terio pratico, porque não estamos mais <.o . • • • • • . • • · • • • · • • • • • • • 
tempo em que se acreditava. que fosse cri- · - d · t · es 
m l.noso o 1. ndl.Vl'duo que se sentava no banco A orga mzaçao essas JUll as correccJOna 

e a. mesma. dos triuunaes dos Sca.binos, que 
dos réos . tanto renome teem adquirido em toda a. Alie-

O SR. TRINDADE- Tambem não se póde ma nha, ond~ funccionam, ha mais de lO an
presumir que a justiça pronunciasse 400 nos, com geral applauso, desde as grandes 
J1omens innocentes. ca.pitae3 ate os mtLis lmm ildes burgos. 

O SR. SÁ FREI.R.E-Sr. Pre.sidente, o e.par- O SR.. T .R.lNDA.DE- Na.tura lmente S. Ex, 
te do nobre representante da Parahyba pro- não pensa hoje assim. 
va, succintamente, que S. Ex. nüo cuidou de 0 SR., SA. FREIRE- 1Iesmo que S . Ex. não 
examinar bem qual o processo dos réos pe· pense lloje assim. isto pouco i~port'1 a ~is
rante as j untas correccio~aes. . _ cussão tio assumptu. porque potte, parf~Jtu.~ 

O uobre Deputado devm saber quo ~ wd1- mente o Sl'. Presideu te d& Republica. pensar 
viduo preso e processa.do perante as Junta s que u~1a medida é muito boa e pondo-a. em 
correccionaes n unca é pronunciado; é apenas ~pratica n5.o produzir resultados que esperava.. 
denunciado: depõem tr·e~ ou quatro teste- mas com as juntas cor.reccionaes, S. Ex ., 
munhas, entrando logo em julgamento, com c~rteza, sentira ·as resultados qu e, in co n-

O SR. TR.!NDADE dá um apa r te, testa.velmente, são becelicos. 
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O que amrmo, Sl'. Presidente, ú que cx
tin"uir as junt:•s correccionaes, para entregar 
ess~s prccessos aos juizes singulares, é um 
grande perigo. 

0 SR. TIUXDADE dá Uill a.p:trte. 
O SR. SA F r:.EraE-Perdão ; o projecto falia 

a)Cna.s em 1 :0008000. 
O SR.1'RI::-iDADE-E 1:000$ú, muitas vezes, 

a fortuna de nrnc\ pesso:"l pobi'O. 
O SR. S.l. Fnt:mE-Mas o projeeto dispue 

que a~ can~as de: um I :000$ uão t eem. a 
mesma ímportancw. que as outras de maJor 
valor peeuniario, t!.nto assim que o §5o do 
art. Z·', diz : 

«Fica extensi"Va ás causas da. competencin 
dos pretores, em primeira ínstaneia, o dis
posto no art. 703 do regulamento n. 737, de 
lie 25 de novembro de 1850. » 

Refere-se esta di;;poo;içií.o :í. tli5pcnsa de ad-
vogado. · 

0 S1,, TIUNDADE- P.tl'S. a justiç.:\ tanto 
valor tem a caus.- de 1:000$, como a de 
1. 000; 000~000. 

O SR. S,\. FREIRE-Estou d.e a.ccordo com 
V. Ex:. ; não ho. dtl>ida. nenhuma. 
M~. Sr. Prc~Sident·•, ~ou sect<uio da lilJcr· 

dadr.! l)rofissioual ; acho q ne isto de titulas, 
Lle diploma, G uma. cousa. Becunduria. 

O SR. MoRlriRA Ar.vE:;-Não apoia.rlo. 
O SR. SA FREIRE-Perante a Constituição 

de 24 de fevet•eirv, esta não é a mioha opi
nião, visto que estabelece,clarltmente peias; 
mas como pt·incwio, sou secta.rio da li herdade 
de profissão. 

Entretanto, não s~i porque faculta-se 
que para, causas desse valor não se necessita 
de inter·venção de o. à. vogs.do, não a ttcnrlen~ 
do-se á disposição constiLUcionai. 

Sr. Pr esidente, jú en•ici {t ?-dosa uma 
emenda que não foi pulJlícada., cstabe!ecendo 
a YitalicielJacb dos pretores, depois c!c reno
meados. 

As razões que me levam a assim pensar é 
que o juiz;, que já. te.m um quatriennio e que 
teve, como resultado de seu trabalho, o pre
mio da sua renomeação, está no.s condições. 
precisas para ser, dahí por ueante, vitalicio, 
como acuntecia no tempo dos juizes muoi
paes. 

E não ê tudo. 
o art. 17 ela lei n. ! .030 ja estnl.,elecia o 

seguinte : 
« o prntor que não fitl' nomr.ado unntre os 

ma~istmt1os víi;t.iiciu~ o oerú. pul· quutro 
armos, 'lurante os CJll;lcS é inamovivd , c só 
perde o log,lr por sentença ou a seu f'edido ; 
e, findo o quatriennio, póde ser reconduzido 
com o titulo de vi talíc<o. » 

E' opportuno aqui, já que se fa!la em vita· 
líciedadc, reproduzir as palavras do Royer·
Cullard, na. camara. fl•ancez<\ : « Quando o 
roclel' encarregado de instituir o juiz em 
nome da sociedade chama. um homem para tão 
eminente cargo, diz-lhe: orl!ãO da lei sê-im· 
nas~i vel como a propría.lei. Todas n.s paixões 
àgitam-se em r edor de li, rna.s que nunca 
perllurem na tu3. alma ... O cidadão responde: 
Sou um llomern e o que me pedis é ,superior 
á humanidade. Não posso .elevar-me sempre 
acima, de mim mesmo. si não me protegerdes 
üLn'tc; contra. mim, como contm vós mesmos. 
::!ocorrei as>im mioha. fraqueza ; livrae-me 
do medo e ua esper-an,;a., promettei que nunca 
descerei do tribunal, a menos que não me 
conYençam de haver trahído os deveres que 
m!J impuzestcs ... O poder hesita. Afinal es
clarecido pela. expsriencia dos seus verda
deiros int~resses, subjug-a.do pela torça sempre 
Cl'escentG das comas, diz: ser<i.s inamovível. 
(Muito úam). Eu direi que, além da inamo
vibilidade , ó indispensavel a. vitalioicda.tlc. » 

Qu:; ndo os pretores foram nomeados , de 
accordo com a loí vigente , mantinham 
a esperança da sua reconducção tt"1.1zer 
como consequenci11 a vitaliciedadu. Acontece, 
porem, que teem deixado de ser considerados 
vitalícios pretores com oito annos de serviço! 

Não constitue tal procedimento uma ver· 
dadeirn. injustiça. ? 

Quanto á investidura. do cargo de pretor, 
diz o projecto, no art. 2• : 

~< Os pretores 2erito nomeados, mediante 
exame de capacidade, pelo Presidente cht 
Republica . deslie que tenham pelo mc:nos 
dous annos de pratica furenst-l, 

Ora, <.le3de que o cidadão, depois de provar 
que tern dous am1os de pra~ica, sujeita.~e ~\ 
um exame, para ser nomeado pretor o, tlo~ 
moatlo, durante quatro annos cumpre ri;.:-o· 
rosamente os seus deveres e c renomeado, 
qu?.l o motivo por que não se lhe cot1cede, 
como recompensa, :t vibliciedade 'I 

Si no l'l~gimen da lei vigente os pretores 
renomeados não o teem sido com o titulo 
de vitaliciedade, porque não estabelecermos, 
no presente projecto, de um modo claro este 
requisito d'' vitaliciedade, nus condições em 
que Yenho de expor? 

os incompetentes não serão nomeados e 
cumpre salientar que o presente proj3cto 
nessa parte marece louvores. · 

Isto posto, julgo qu•J será de toda a justiça 
q~.:e a Camam, "ppr ovando o projeeto de re· 
forma judicir,ria., approvt~ tambem a. emenda 
que olTerecl, estabelec:mdo a vitaliciedade dos 
pretores, que .iit est~o exercendo os sous 
cargos ha mais de quatro a.nnos e que, por· 
ta11to, · já provaram a sna capacidade na 
arüua e di!licil fuucção de distribuir justiça. 
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Devo dizer à Camara. que não pret.eodo, n \ m;lis per to da Sant~t Rita ; Santo Antonio e 
dis~u1;são deste projecto, volt;w á. tribuna, a Gloria fica. uma pretoria 'Jxtensissima; La.gôa 
menos que tenlla necessidade de di) Í~mdcr M •3 Ga vea d :l mesma fórma., Engenho Novo e 
emendas que otl'!lreci; sei que é regimeot •l Engenho Velho, ta.mbem, principalmente 
agora discutir artigo por artigo, m,,s act·e- Engenho Novo, que tern duas d~legacias ur
di to que será toleravel estud11r o proja~to banas e, no emtanto, ficara annexada á 
por inteiro, desde que os artigos se relacio- outra, constituinllo uma. pretoria. . 
n am uns com os outros. Ct>eio mesmo que será. muito diffl.cil acom-

0 meu fim não é protellar, mas trazer ou modar-se a. divisão rad.ur-indo-se a. dez a.s pre-
não esclarecimentos sobre o assumpto. torias, por isso que tnlreforma não tra.rá.re-

0 SR. MoREIR.A. ALvES - Ha de traz!lr sultado pratico nem fe.ci!idade na. a.dminis-
for~OSêtment9 . tração de justiça. , · 

O SR. SA FaEIRE-Aiém ila disposição E' verdade que o pretor, s~gundo o pro-
jacto, tem muito menos tra.balho do que 

estabelecida no_ art. 1". p:l.ra. investidum do actualmente, ma~ não é dahl que póde partir' 
cargo de pretor, o . p rojecto estabelece nos a. im PU"'nacão. 
§§ 1°, 2• e 3° o segumt e. (l.â o projecto.) " ' . . 

Assim sendo, o pretor que for renomeado O Sn.. J uLIO DOS SANTOS - Um JUIZ tem 
leva. na sua bagagem grandes elementos e tempo para. t lldo . 
provas da s':la. capaeidatl~, zelo e c~iterio e. O SR. . SA' FREIRE- Não é questão do juiz, 
lJOl' consegUinte, as . conJ1çQe~ prce1sa.s para sómente, é dos interessados •. , 
exercer o c~rgo lle JUIZ Ytt!!.llCla.mente. O Sa. JuLIO nos SANTOS dá um a.pa.rte. 

Ao termmar o exame do ar t. 2• do pro-
jecto, direi que a. Ca.mara não agirá bem si O SR. ~A' F~EJR.E -:- : . • e eu creio que 
não fizer desfie logo a divisão das pretorias. ~. Ex . nao esta. bem mlorma.do nes\e par-
Posso alfirma.r que, não só para. a Ca..mara, tic~lar · • , . . . _ 
como para. o Poder Executivo, ha>el'a uma St me for~ pos_s1vei, propo~1a :1. dt.VJsao ell?
gra.nde diffi.culdaue na divisã.o dru~ pretoria.s, coma.rcas ; tnfehzmente, p~rem, ~eJO que e 
apenas em dez. tarJeJ para uma. reforma tào radrc;~.l.~. 

Quando se orga.nisou na RCJ>Ub\ica, a pr i- OSn.. JULio oos SANTOS-A qu!lstão é que 
meira vez, a rcror ma. ju•li.cia.rm. do Districto o serviço do justiça devia esk1.r mais concen· 
Federal, a. divisão foi de 21 pretorias , tantas trado. · 
quaut,,s eram as freguezias de que se compu
nba o Muni.cipio Neutro, de então. 

Pela lei de 189~ foram r eduzillas de 21 
para 15, ficando uma. pretoria ou c!ua>, que 
posso citar, isto é, a 15" pretoria., compt•chen· 
deodo as treguezias de Santa. Crm, Gua.ra
tiba. e Campo Gr(mde, a 14" p-retoria, com
posta de duas freguezia.s, extell ' issím:~.s, 
Irajá e Jacarépa.guá, :1. seguorla comprehen
dendo Santa Rita e ilha do Governo.dor c a. 
primeira C<\ndet'.\ria e Paquetá. 

Ora, Sr. Presidente,dMo que ti.qnem a.gor ,• 
I O pretorias, como se accommoda.r freguezias 
como a. da. Caudelaria, que e grande, com 
a. de S. José, que é populosa? 

UM SR. DEPUTADO-E' muito populosa. 
O Sa. S.-í. ~'Rli:IRE - Muito populosa., 

apoiado, e além disso erlensi;sima.. 
Eu mesmo tentei ver si podia apresentar 

hoje uma emenda. nesse sentido e não me foi 
possivel trazel-a. ~ 

Na tentativa que fl.7., collcquei as ilhas do 
Governador e Paq_uetá junto á fNguezb de 
Santa Rita,porquc e o ponto mais perto de;;sa.s 
il has . 

0 SR. . JULIO DOS SANTOS - Geogt'aph ica.
mente. 

O SR . SA' F REIRE -Sim, porque ha cou
d ucçií.o em barc<t ate o Pharoux,qua é o potlto 

Ca10:1r~ Y . VI 

O Sa . 811.' FaEmE-Sr. Presidente, outras 
ditnculdades que appa.recerão na pratica. 
vou desde já apontar: ao pretor dá-se 
ogora. o que não s~ dava anteriormente : o 
julgamento de processos de infracções dé pos
turas municip~~oes , contravenções, etc. 

In!ra.cÇões de posturas municlp.1es :(P4Mta)., 
Hoja h a. tres procuradores de Fazenda 
Municipal que traba.U1am perante um jui~ 
-o juiz dos feitos da Fazenda. Municipal 
- juiz s ingular que fa.z parte do Tri-
buual Civil e Criminal. Oi! tres pro· 
curad.ores trabalham com g t•ande ditiioul· 
da.de para. conseguir os julgamentos de causas 
da Fazenda. Municipatcoutra particulares e de 
particulares contra. a Fazenda. Munici-pal. Pois 
bem, ag-ora esses procuradores vão trabalhar 
em lO pretorias, cuja extensão já descrevi, e 
vão trabalhar ainda perante 09 juizes de di
reito do cível, nas diversas causas em. que a. 
Fazenda Municipal fôr parte . P.erguoto: o 
projecto cogita do serviçQ tio juiz dos · feitos 
da. ~·azendtt Municipal e será po~ivel fazer 
este serviço com os tres pt·ocuradoras ou ·au
grn<mt.'l.l' o numer.:~ delle:>, o que não .c01•re, 
:;ponde ao priaclpio de organização que visa 
a. reforma.; isto é, não n.ugmentar de.spezas~ 

No emts.nto, . o qüo3 va.e a.contocer é que 
os procuradores não poderão def~ndet• os di · 
reit.Gs dCI. m\1.1\\cil.nüidu.de l)~rante as 10 pre-

!!3 
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torie.s e perante os juiz.es de direito, e dahi o 
sacritic!o da Fa zendo. Municipal. 

Examinando o art. 3•, vejo que o antigo 
Tribuna l Civil e Criminal fica reduzido ao se
guinte. (L~.) 

As causas orphanologicas são processadas 
perante as 15 pretoria.s; as de va.lor superior 
a. 5:0()()$,sentença de partilha, etc., são homo
logadas pelos tl.'es presidentes do Tribunal 
Civil e Criminal, que formam o Conselho do 
Tribunal e julgam todas as causas orphano
logieas, procesSadas pelo pretor. O trabalho 
do Conselho do Tribunal para esse effeito é 
extraordinario e a prova. são as publicações 
feitas todas as quiuta1-!eira.s no Jornal da 
Commercio. 

Pois bem, todo esse~ra.ba.Iho de processo de 
15 juizes de orphãos vae ser feito por tres 
juizes de orphãos, que são ta.mbem juizes de 
provedoria e de ausentes. Será possível con· 
seguir resulta/lo pratico com tres juizes de 
orphãos fazendo o trabalho de 15 juizes? 

O Sa. Jouo DOS SANTos-Mas esses 15 jui
zes, hoje, team outras attribuições e os tres 
ftcam especiaes . . 

O SR. S.!. FREIRE - E' verdade, mas as 
questões orpbanologicas nesta. Capital são 
em numero extraordinario e V. Ex . sabe 
que nestas questões de ausentes podem a.p· 
parecer muitas importantes. 

Já examinei o art. 2•, o art. 3° n. 2 do de· 
ereto que estabelece que o julgamento em 
2• instancia, dos aggra.vos e appellações in
terpostas das dooisões dos_ pretores, que até 
hoje eram julgados pela. Ca:mara, isto é, cujo 
criterio era o juizo collectivo, vão a.gora pas· 
sar para. o juiz singular, e nesse ponto eu 
acbo que não ha. verdadeira uniformidade no 
projectó-e muito menos systema.. A 2• in
stancia deve ser sempre um juizo conectivo 

Como é natural e a.contece sempre, todas 
as vezes que se trata de organização judi
ciaria ou de questões de processo, o objectivo 
principal da. Camara é a. reducção da. com
petencia do jary. O projecto de organização 
judiciaria. tambem restringe a. competencia do 
jury. No art. 3•, n. 1, § 1•, estabelece que ao 
juiz do crime compete (Lê.) 

Não sei si convirá sustentar as vantagens 
do tribunal do jury; nem tratarei de de· 
monstrar que o julgamento perante o tribu
nal do jury seja. vantajoso ou não; o facto, 
porém, é que o jury é uma instituição 
constitucional. 

Si é verdade que, pelo procesEO da elimina
ção, a Cam:~ra. tem 'ompetencia )'ai a a pouco e 
pouco ir tira!! dO da cornpr,tencia ~o jury para 
o juiz singular, pod~mos comprebender que a 
Camara tem competencia para eliminar com
pletamente o jury. 

Qual ó a restricção que se póde estabelecer 
pa.ra medida. da competeocia do iury 1 
(Apm·tes.) 

Si se póde tirar da. compefencia. do jury 
muitos processos criminaes, é natural que se 
possa tirar todos; onde começa e onde acaba o 
limite de restricção 1 Basta _Promulgar-se 
uma. lei rle or{(anização judiCJa.ria e dizer: 
tudo compete ac s juizes singulares. 

0 SR. JULIO SANTOS-A disposição consti• 
tucional importa na manutenção da. compe· 
tencia. do jury. 

0 SR. SA FREIRE-Não defendo o Tribunal 
do Jury, mas a verdade é que pela Consti· 
tuíção é mantida. a. instituição do jury e, 
portanto, deve ser respeitada. aquella institui· 
ção e não eliminada pouco a pouco. 

0 SR.. ANIZIO I> E ABREU- Mantem-se a 
instituição. 

O SR. SA FREIRE-E' boa I Mantem-se a. 
instituição unicamente para ser adorada 1 

Finalmente, vou estudar o projecto em um 
ponto que merece sério ataque; refiro-me á 
disposição do art. 4•, que veiu attentar de 
frente contra a independencia do Poder Judi
ciario. 

Diz o art. 4•. (Lê.) 
Penso que a Commissão concordará com

mlgo na eliminação deste artigo. 
0 SR . EDUARDO RAMOS-Pôde estar de 

accordo com V. Ex. em eliminar, mas não 
que ataque a. independenci& do Poder Judi· 
ciario.· 

O SR. SÁ Fl\ElRE-Quem diz que a.taca. é 
essa. autoridade que hoje dirige a Repu· 
blica. 

Logo depois de proclamada a Republica, 
foi assignaao pelo actua.l Presidentt> da. Repu
blica, então Ministro da. Justiça, o seguinte 
decreto, estabelecendo que o cargo de pre
sidente do Supremo Tribunal de Justiça seja 
de eleição. (L€.) · 

0 SR. ÁNIZ!O DE .ABREU-Conhecemos O de· 
ereto; não é preciso lel-o. 

0 SR. SÁ FREIRE-Si me dâ. licença, o 
lerei. (Lê.) 

O SR. ALFREDO Pir~ro-Neste ponto estamos 
de accordo. 

O SR. SÁ.. FREIRE-O PrEsi·dente do Supa. 
rior Tribunal nomeado pelo Governo, a quem 
comp~:te impor a juri~dicção discipHnar sobre 
os desembargadores que eão -vitalicios ! ! ! 

Assim Eendo, e considerando que muitas 
vezes o tribunal t(,m de conhecer de conflicto 
de jurisdicção com o Poder Executho. a que 
fica reduzida :~. i ndependE ncia do Foder Judi· 
ciario 1 
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Porqne, ao envez de se da. r n. nomeação do 
presidente do tribunal, a peswa. mais altu. da 
corporação, por as3im dizer, quG póde não 
ser nomeado no anno seguinte, porque não 
se entrega essa nomear;ã.o a-os d~s~mba:rga.do
res que sã.o vi talicios 1 

O art. I• estabelece que. dada. a vaga do 
a.ctual contador, as· sun.s fuocções pa.ssa:r-d.o a. 
ser exercidas pelos secretarias e escrivã.es, 
em seus respectí vos j uizoi. 

Creio que ha vantagem pratica na manu· 
tcnção dos couta.dores, pa.m garantia do di
reito da.s partes . Pois, o decreto niio diz . .. . 

O SR. EnuA&oo RA."MOS- Perdão; cu não 
f..Jrmo convicções por decreto, formo-as pelo 
estudo acurado que faço :.las ma.terlas. 

Entreta.uto, bern policiados pelos juizes 
superiores os seus escrivães, isso não teria. 
desvantagem alguma. . 

Em todo caso e mais flleil a tlscalização, 
mau tendo-se esses "loga.I·es. tanto mais quanto 
os contadores não precisa.l'ão ter ordéoados, 
serão remunerados pelas propria.s partes. 

O SR. S.\. FREIRE- V. Ex. não fórm.a. n 
sua convicção por deereto ; mas nã.o poderã. 
jâ.ma.is contestar que a nomea.çã.o do presi· 
dente do tribuoal de 2 ' instan~ia,que póde não 
ser reconduzido, pelo Governo, para. dirigir 
os seus pares, podendo esse presidento im· 
por penas disciplina.res aos desemba.rgadores; 
V. Ex. poderá. jamais contestar que este 
facto tira. completamente a independencia do 
Poder J adlcia.rio Y 

Sã.o estas as observações que eu tinha e. 
fazer sobre o projecto. 

Penso que, em todo o col'rer do debate, não 
provei absolutamentG que era. inCenso e 
que trata.va de obstruir a. dls~u11são, para 
o etrelto de não ser convertido em lei o pre· 
sente projecto . 

o sa. EouARDo RAll:os-Absolutamenta. 0 SR. TRINDAOB - A Commissão acceita. 
qualquer emenda neste sentido. 

O SR. SÃ FREIRE-O nobre Deputado, com 
o seu talento, com a sua. eompetencía., com a 
sua convicção, que não se fórma. por decreto, 
póde trazer elementos de provas que façam 
crer quo isto é vanbjoso, que essa. medida. 
assegura ~ indepenuencio. do Poder Judi
ciario ~ 

o Srt. Sá. FREIRE-Apresentei 03 pontos de 
duvida, que tinha sobre o assumpto, certo de 
que a. digna. Commissã.o -ou ~ncorda.ril. com 
a.s mirlhas emendas,ou a.s recnsarâ ; nunca. 
suppoudo, estou certo, de que meu intuito é 
<> de protelal" o. discussão. 

0 S:a.JULIO SANTOS-A boa doutrina é esta. 
A intervenção do Poder Executivo nã o póde 
deixar de prejudicar . 

O SR. MALA.QU!A& GoNçALVES-E' uma dou· 
trina liberal. 

0 SR. ALFREDO "PINTO -E' uma doutrina 
essencia l á independencia do Poder Judi
ciario. 

0 SR. BARBOSA LIMA - ~magine mais que 
eS!6 presidente comtitue o conselho discipll· 
nar. 

O Sa. SÁ FR.EUU:-J"á. li a. disposição que 
trata deste ponto. 

Trata-se de um presidente llOmeado an
n ualmente pelo Poder Executivo, que póde 
deixar de ser nomeado oo anno seguinte, 
t endo e888 pr esidente jurisdicção disciplinar 
sobre os desemb:ngadores que são magistra
dos vltalicios. 

Mas, a.ffssto-me deste ponto, uma vez que 
o mbre relator da Cl)mmissão já declarou que 
esta disposto - e S. Ex. falia. pela. Commis
sã.o - a acceitar qualquer emenda.. 

Sr. Presidente, D() art. 15, o projecto da 
commissão estabelece a livre distribuição dos 
feitos. 

Estou plenamente de accordo, deixando, 
porém, de est ar do accor·do com a. determina
ção estabelecida. no a.rt. 1 • da.s Disposições 
tJ·ansitoJ·ias: 

0 Sa. EDUARDO RAMOS - Acceito as suas 
emendas e a.gradeç.o a. coll~P-boração do nobre 
Dl'>putado, bem como a. de todos os eompeten· 
tes. · 

O Sn. S.\. FREIRE-Discuti a reforma judi
cia.ria. mais sob o ponto de viSta pratico do 
que theorico, porque entendi que a ssim pre
sta-va melhol'es serviços, ""Visto que a Camara. 
nã.ll precisa. de orientação theortca·. 

O que a. Cam.ara. precisa é de orienta.ç&o 
pa.ra. o e1Mtode reorga.oir.ar a justiça do Di!· 
tricto Federal em boas condições. com o co
nhecimeuto dos resultados colhidos com a. 
execução da lei n . 1.030. . 

Concluo, pedindo á carna.ra que tome na. 
maior atteoçã.o possível esta. reorgan ização. 
que tão de perto entendectlm os in teresses vi· 
taes do Oistricto qu e r e_pres:mto. (Muito bem. 
Muito bem. O orador e cun1prímentado ,) 

O Sr. Cassiano do Nasci
m e nto (pela 01·dem - Sr. Presidente, es· 
tan·lo a hora adeantada. e h avendo urgencia. 
oa. votação deste projecto, peÇO a V. Ex. 
que se digne consultar a. Casa, no sentido de 
clnceder 40 minutos de prorogação, de modo 
que o orador que se segue possa tomar a pa.
lavr a a a.dea.ntar o seu discurso sobre o as· 
sumpto. 

Consultada. a Camara, e concedida a. pro
rogação pedida. . 
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o §r. Arn r,hilophio, não clesejrLil- N:!Sb. man if<:s taçã:o cordial de seus senti-
do cre:w ob,;tactt!os a um:t reforma, r1ue, se- menta~ . seria uma gi'a nle fa.Jta níi.o ulltdir it 
gundo tem ouvir! o, o Gove1•no con;;idera ~e- e:Ltisl;•ção i ntíma, que os t t•aba lhos d<l. Com· 
ces~ar-ia, Iimihr-se-ha a ctt-.clat·.• r, ~om a ~: n- mi ,sã.'.> ll• e prnporcionaram, de ver, ma1s uma 
ceridade q11 0 Jhe ó 1wopria, os mot1 vos •le ~u:L vez. confirmrl.'lo~ os seus prognostícos de moço 
nivergerJCia, que é mdícal, c..:>m certos pou tos t' lll J•ela•·ão aos gr:wdes t;~.len tos do eminente 
fundamentaes _ l'elutor. 'llm dos mais brilhantes ornmn~ntos 

,J:\ t'l<:put<tcii.o b<1hiana. c t.l estn. Carnnr~. evo-
Não se ocenpará do projecto pri m itivo. c:.~.ndo :u:sim, pelo pens:tm0n to e pelo coraçiio, 

porque este não foi objecto de e~tu rlo rln aqud!c P"~~:ulo, que llUlH' a e~quecerú, no 
Commissão Espec·!al rle (] Ue fez psrto, ton•lo u qual cstl'eav<t s. Ex. a s1rrt vida pu blic~•. 

· il!ustre autor do pr ojecto, flUC é t11mhem 0 como promoto1· em comarca do E!!tado r.om· 
r elator do subat.itutivo, trazido àaquelle para mum, ontle o orador era então j u iz muni
este as idea.s e disposições que j11Jgou devc3r cipal. 
manter na: reforma, •le !Joís ela. meus<:/Ze!ll do Nada dirá sobre a neces3idade ou eonve
Presit! ente da Republ ica. sob1•e este ns- uiencia aa reform:1, porque, sendo ella limi
sumpto . . .. . . tada ao Districto Federal, narl.a conhec.g das 

Dos signatanos do subsr.~tuhvo, assJgn.a- necessidade.c; desta parte do paiz, no [J<Juto de 
do alias por todos os memoros da Comnm- vista rios v i <)ias ou lacunas da. sua actual 
~que~ elabor;.lr<l, foi o or a dor o unico fl Ue or~aniza<;ão j udicia.ria. 
declarou-se di \·ergeote~ qu:m do prestou-Jhe.a b primeiro defeit o rio projecto, no seu pen· 
sua assiguntUl'lt, c f!a ll t o sen fundado rec~ll:> sal', é a f:dta. de processo para as juri:'.dicções 
de estar em er ro e a sua grande respon~abJlt- por elle creadas ; e ess:~ falta. é , a seus olhos, 
dade por to~a a t.lemm·a que .. com a ~xpo~i- de tatn<\Oh<.~, rdevancia, que n5.o ' abc como 
ção dos motivos de sua di vergencw, vrer explícal-a no tet·r ono dos princípios. 
causar á vot:1çã.o da reforma pela C;tmara . Omb:;ã.o como e~ta, por pessoas de tão a lta 

Sa.he que ne;;.t~ assum~to, .Por sua c.o:n- competencia no asmmpto, não podia deixar 
plex idade e d ifficultlatles wtnnsecas, SUJeitO de ser rtlSUltado de meditat'l;t deliberação ; c 
sempre a grnnd.es div()rgencias em todos os i:lssim o foi, com e!Ieito, ::;i pt•ocedem os mo· 
parlarnentós, as soluçãe5 .são, em r egra ~e· tivcs q11e tem pnia suspeitar que, por ca
t erminada:s por· compromissos ou conc~ssoes rencia de t 'lmpo ou outra cíPcumstHncia. de 
reciprocas, r•esultando ~a~i o f<1cto d~ n.ão forç·a maior , ao Governo é que ficara, uma 
obedecerem sempre as l.rm a e orgl,mz~cao.JU· Vi'Z approvado o projecto, organizar ess" l ei 
dici:uia a princípios un~formes, mvar-l<Wcls e processual fJue vira completai-o. 
harmonicos no s eu conJuDcto; accrescendo a 

1 

Nii.o admitte entretanto por• manlf~sta
essas d ifficuldndes a necessidade, que li lJOl' mente cuntrari'a ao regim~n-e contml'ia a 
sua vez u ma grande út~c;.ddo.de, de accom- Constituição da Republica., a competencia do 
moda r as leis d.esta e:>pec1e as c rrcumst:mcra.s, Executivo p;lra ísso . 
infinit1•men~ va_!ia.veis , .d? meio, costu mes e Crear o p rocesso, pam qualqu,~I' das j ur ís
_gráo de civihzaç~, dast.l!ltercutes localidades dicções, é funcção cmin e:~ temente legisla
de um mesmo pa1z . t i v<\, e , no tCicante às justiças ~a Gnião e do 

Acha-se, rorém, ne~te ~ssun~pto, que !? tr a.:r. Dbtricto Federd, attribuição d:o p riva.tivn. 
agora á t ribuna, e_m sJtua~<w_ que nao Ih" competencia. do Congrt-.sso Nacional, nos in
permittiria . concesso·.-s que nao fossem de eC]u ivocos termos do art . 34, ns. 23 e 30, da. 
pontos de sunples •letalhe, :vor· ~er, co~o Constituição; 
disse, radical e profunda _a. s ua diverg~ncia E. att ribu ição e funcção legislativa, ~u:'ll 
em pontos ca.pita~s do projecto e ~uas tl1~po- é, nâú pódo por isso mesmo ser objecto de 
siçôes; e eis t ·• mbem porque, prcy=nde.ndo_l_l· uma delegação a poder estranho, IJCSta form(l. 
mita r suas consi?erações .aos n:!Ohvos JUStll1: de governo de poderes independlmtes, func
cativos dessa d1vergen~1a, nao apresen~a:r~ çOes limitadus e attribuições enumeNdas n o 
emendas, quer suppressivas •. qu~r amplla~I- iustrumeuto da lei constitucional. 
vas, quer sim.Plesmentemodificativasdas (l!S- Quanto ao systema do pr·ojecto, estudado 
posicões de projecto. em suas linhas geraes, observa que elle não 

Cu.mpre um dever, não ca lan~o ~qui_ o seu attendeu •. de modo satísfact~rio e. e_ffica z, no 
sincero reconhecimento pelas distmcçoes de seu concetto, a uma das r1ua:s cond1çues_essep· 
que foi obj<lcto a sua pessoa, tanto po~ parte ?ia~s _e fundamen!~e_s de uma bo.a orgamzaçao 
dos illustres collega•, seus compa.ollc lr os oa. JUd!_cla.ria: a cond1çao da. cap3.Cl(iade do JUIZ. 
Commissão Especial, que levaram a ~enero· _ Dtz qu.e clua~, ~om ef!'<lltu, são e;tas condl
.sidade a'lllOnto d·~ escolhel-o seu presidente, çoes: a na et.p;_lcldade tnte!lect!Jal e moral , .a 
como ainda 1)vr parte do nobre )lin~stro do qu~ ~cabn §e alludil',.e .o. da. mdepencl cncm 
Interior nas suas raiteradas conferencias com do J UIZ; e nao em benenCJo pessoal deste, que 
a CommisEão. niio p3...-sa, como os d.~mais runcciouario>, de 
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um prestador de se1·viços ao p::üz, posto que 
serviços da maior grandeza moral, mas em 
bem do interesse social , que na escbreci•la e 
recta arlministr~ção da Justiça tem a maior 
de suàs gat·antias. 

Quflnto á condição lia indepen:lencia, pensa 
que, modificadas ccrtõ\S disposiçõe~, o projecto 
merece approvnção, porque afiança ao~ mn.
g-istrarl.os as gnrantias da vit:tliciedarlc, de 
que, com razão, sómente os pretor.!S est~.o 
privados, ela inamovibilidade e de vantagens 
pecuniaria.s que, si não são exaggera.das para 
a r.1murteração de serviços de tão inestima
vel valor, são, talvnz, superiores, em alguns 
casos, pelo menos, li.s circumstancias do nos'o 
depauperado Thesouro, no meio da crise 
affiictivn, economica e ilnanceira, que .ia nos 
arrastou á humilhação de uma suspemão de 
p~g~ meotos e que, turlo fa7. crer, tleograçada
mcntc, não será nem ele facil solução, nem 
de curta :tu ração. 

Outro tanto, pDrém, não poderia 11izcr Ll<L 
contl í<;iío da cap<Jcirlnde, sem fa H ar· ao s:m 
dever de mrtnit'estar o que sente e pensa, 
corn aquella mesma sinceridade e purczlt dr: 
animo, •)Ue for<Jm para si nm culto e uma 
religião, na sua cadeira de juiz, 8. ma i~ nobre 
e a mais qucrlrla de todas as posiçõe;; que 
tem occupado no seu paiz. 

Nota, antes do mais, qne, adopta;io p.>lo 
projecto o typo dos juizes singulares com jn
risdicções especiaes, systema que não con
demna, limitado á pr-imeira instancia, mas 
que é da maior ~ravidade, pela eliminação 
da garantia <lo numero. expre:;sa pela colle
ctiviflade, não fosse tambem adaptada, como 
corollario uecessario do -principio e garantia 
inilludivel da capacidade, a .rot;;ção ou reve
samento periodíco desses juizes, singulares e 
víto,licio~. tlo projecto, pelas diversas jnris
dicções da. primeira instancia. 

Esses .iuizes ~erl'io, rw ~y~tema uo pro.jectu, 
pm· antigUHl.aàe ou merecimen-to, os f'r.üuros 
membros do tribumll conectivo de a.ppella
ções e revistas, tribunnl inve;:ticlo ainda dn 
importantíssima attribuição de tomar (leci
sões para não dizer a3sentos, com força. o bti
~?atoria nos casos futuros, por lJem ua. uni
formidade da jurisprudencia; e nesse tribu
nal, de competencia geral pa.Ta. todos os 
nssurnptos de natur,•za judich1ria, excepção 
feita aos reservailos ils justiças da União, o 
juiz que, durante todo o Eeu tirocínio na pri 
meirtt instancia, tiv~r exercido exclusiva
mente a jurisdicção criminal, ira, não ob
stante, convertido em lei o pr-ojecto, proferir 
decisões irrevogaveis sobre pleito8 civis ou 
co .. , mercio.es. 

Não prcci~a ir alem; bMta isto para evi
denciar quanto pouco g~rantida se acha pelo 
projecto, nesta parte de suas clisposi<)Ões, a 
condição fundamental da capacidade. 

Nfw lta estudo de occasião qua possa bastar 
para bElm <lccirlir uma quest,ão de alguma 
complexí<la:le, eeja dtt jurisdícção civil ou 
cmnrnercíal, quando se tem passado a melhor 
,·\poca da. vi:Ja, a da saude forte, como taes 
estudos exigem, a estudar e 1lecidir sómente 
processos de natureza exclusivamente pe
nal. 

E3ta. critica applica-se, com maioria. de 
razão, aos juizes tambem singulares c vita
lícios, segundo o projecto que houverem 
passado todo o período ela primeira instancia 
nns ,iurisdicções anministrativas de orphãos. 
ausentes e pr-over!oria, accumuladas nas mes
mas mãos, no pli1no do projecto, apcza.r de 
serem as mais largamente retribuídas, no 
rlesgraçado syst<>,ma, para que acabamos de 
retrogradar, de cusbs e emolumentos pagos 
rlirectamente pelos interessados aos juizes e 
seus anxiliv.res, collocados todos sob este 
ponto àe ...-:sta, nt1. po;;ir;ão de qua.Iquer jor
n:J.Ieiro tin !"cr·;iços mecani~os ou manua.es, 
cuja p:>ga c:st<i na 1·azão das obras que faz, 
na arte on officio da sua P.c:;pecialidade. 

Essas vuras administr;tti\rns, que só n~o o 
:>ãn, por e:xcepção, p:.ra os poucos litígios 
qu<! se originarem rlo proecs.<o administr•ativo, 
só o.fferecc:m, em r egra, traball1o material, 
trazendo para os juizes, que as exercem, uma 
triste Yida de ocio mental, que acabará por 
tirar-lhes todo o gosto e todo o estímulo 
para os arduos estudos ,juridicos cultivados 
nas jurisdicções contenciosas. 

São, pois, essas varas corno acaba de mos
trar, as mais bem remunerada$, ao mesmo 
tempo que sií.n tambP.m as rle rr.enos trabalho 
mrntal; e dahi o H1cto, que mais de uma vez 
poude com tl'istez•< observar, . no seu p~ssndo 
de magistrado, de se empenharem os privi
legianos nellüS collo0ados para. não serem 
provi•los, por acc~sso, na instancia superior, 
qu;w Llo cbegada a sua vez para isso. . 

E esses juizes, que perderam pare. os e~
tudos jurídicos das jul'isdiccõ~s contenciosas· 
o melhor tempo da vida, Eão elles que, no 
sy;;tema do projecto, por antiguidnde ou me
recimento :~.ferido pelo crlterio do Gov.erno, 
llão de ir tarnbem proferir decisões finaes 
irrevogaveis, em questões rle direito civil e 
commercial terrest re e, o que mais é ainda, 
interpretar com força de ld, para os casos 
futuros, tot.Io o direHo substantivo da Ilepu
blica e o processual do Districto Fec1era! . 

Estando esgotada a hora e passado t<!.mbem 
o tempo dtl. prorogaç.ão concedido pda Cn
m~m. o orador pede que lhe seja permittido 
pro>eguir o sGu rliscurw, na proxtma sessão. 
(Jldto bem; muito bem.. O o1·ador e cumpri
mentado). 

O Sr. Presidente-Sim, senhor. 
Fica a discus55.o adiada pGla hora. 
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Passa-se á hor a. destina.<ia ao expe lientc. 

O S1· . Eugenio Tourinho (4• 
111pple111e d e S(lCI'ei-LriO) tf.eclart\. (j U6 UÚO lla 
expediente sobra a Mesa. 

Fica sobre a mesa ab ulterior deliberacão 

em que houver denegação de justica por ex
cesso em mais de metade dos prazos regula-. 
res para o def~rimento, ou para. o indefllri· 
mento da. pretenção pleiteada. que estiverem 
pendentes em pa.iz convencionista. pró ou 
contra. cidadão de outro paiz convencionista.. 

o seguinte Bas~ .scgunàa-OTribunal Arbitral: 

PRO.TECTO 

O Congresso Nacional decreta: . 

I. Compor-se-ho. de um ou mais delegados 
do cada um dos paizes convencionistas, com· 
tanto qne um pa.iz não tenha maior numero 
do delegados do que outro. . Art. 1.• O Presidente da Republica é auto

rizado a. convencionar com os governos dos 
paizes s ul-amel'icanos a. instituição de Tri
bunal Arbitral com decisões obriga to rias 
para os me;;rnos paizes, sob as bases se· 
guintes: 

II. Funccionará em ca.d.a um dos paizes 
convencionista.s, durante um anno, por or
dem succeseiva. fixada. em sorteio, salvo o 
tampo necessal'io pa.ra se transferir de um 
para outro paiz e casos de !orça maior. 

lll. Applica.rá nas questões criminaes a lei 
do fôro da. culpa., e nas civis a do tôro do 
contracto, si a. lei do pa.iz da naturalidade ou 
da naturalização do detenueote não tôr a 
que mais assegure ou favoreço. a liberda.cle 
pessoa. I. 

Base p1·imeira-O Tribunal Ar bitral será. 
competente: 

I. Para processar e julgar: 
a) as difi'erença.s entre os ~ovcrnos con

>encionistas, que se originem'· da interpre
tação de tratado;;, convenções, ajustes ou 
outro meio governa.tivo àe natureza interna
cional; 

b) os litígios, entre os ditos govern03, que 
Yersem sobre estabelecimento ou aviventação 
de· limi tes territor iaes do> paizes su l-ameri
canos, e em geral sobre bens, direitos e accões, 
que facam parte directa ou indírect-lmente 
de pa.trimonio nacional; e 

c) os pedidos de índemnização e os de re
pa.ra.ção lega\ com ou sem indemniz'lção, que 
se fundem sob a incompleta garantia de di
reitos politicos ou individuaes, de cidadão de 
pa.i~ convenciooista, contra cl epositario, org[o, 
a:g~ute, auxi~ia;r ou ~mprega.(iO de poder po
h_ttco ouadmmts~ratlvo de ou tro paiz conven
ClOniSta., com tanto que o Po1er Executivo do 
pa.iz conv~o~ionista. que h,,ja de iodemoi zo\ t', 
ten~~ pre-:1o conhecimento do pedido, por 
pettçao do mter~ssa.rlo, ou por via. diploma.
tica ou consular, uma. em falta. da outra. 

.l~. Para julgar de meritis, em g:ráo de re
'VtSao: 

a). as demandas entre cidadãos de naciona
lidades ditferentes, qüe occorram sobre di
reito das pessoas, das causas e das obr iga
ções que tiverem sido pro~essadas e jul· 
gadas por justiças dos paizes convencio
nistas; e 

b)_ Os processos·crime fi ndos, em que ti ver 
bavido conde~n~ão penal, em paiz conven
ctomsta, de Cida.dao natural ou nat · .ralizaüo, 
ao tempo do crime, em outro p:.1z conven
oio:Jista. 

1~[. fs:r:a. a !-o~ar, ~r '?Cessar e julgar os 
ple1tos JUdlCJS.rlos , ndmtntstratiYos e legisla 
t ivos, qua.l~uer que sej& a natureza delles, 

I V. A ttenderá nas suas decisões : 

a) que o homem é livre de fazer ou de dei
xar da faz~r o que lhe não lhe determina a 
lei que raça ou que deixe de fazer; 

b) que o direito de associação e os de a sso
ciados resultam de lei, ou de estatutos so
lemnemente approvados, de contracto pu
blico ou de facto consumma.do, com t anto que 
estes não sejam contrario~ á lei; 

c) que o pojer politico é responsavel pela 
ordem publica e segurança individuai; e 

d ) que a a;lministração publica em seu 
-conjuncto e em. cada uma das suas secções, 
adquire direitos e contt•ahe obrigações, não 
em virtude dos contractos que celebre., como 
tambem por força. das leis que a organizam 
ou que a r egulamentam. 

Art. 2. 0 o Presidente da Republica. é mais 
autorizado a convencionar com os ditos go
vernos dos paizes sui-america.nos: 

a) a nacionalização ou renacionalização de 
cidadãos de um em outro pa.iz convencionista 
pela. residencia, por espaço da mais de um 
a.nno, em um só do municipio, ou dispensa 
do serviço militar, s i o tiver prestado por 
completo no pa.iz de origem, salvo restric
ções postas aos naturalizados por lei consti
tucional; e 

b) a dift'erenca ele 10 a i5 •;. para. menos 
$obre tar1fas aduaneiras, a fa.vor da imoor
tação ou da exportaçfío dos pa.izes convencia· 
uista.s entrE.• si, a~ut!o essa porcentagem gra
duada, conforme as conveniencias da estabi
lidade, a ugmento ou diminuição d& producção 
!lo genero tariCado, em cada. um dos ditos 
paizes. 
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A~t. 3. o Revogam-se as disposições em con
trarJo, 

Lu i:: . -Galer1o Carl)alhal. -L~o11 el Filho. -
Silv ~ Cast~·o,-Pad!la Rezen.de.-Jorfo Danlas 
Ftlho.-Jotlo d e Siqueira .-Henrique Vaz.
Edu.trdo P imentel. - F1'ctncüco Tolmtino.
IJern rrdes Dias. - Jacob ~' Paix~í? . . 

Sala d~s sessões, 27 de outubro de 1899.
A. More11·a da Sil,a. 

Vae a. imprimir o seg~inte 

PMJEcrO 

N. 160-1899 

Parecer sobre emendas o/fel·ecidas na aa clis· 
CtHsão do pro;ecto n. 160, desle anno, que 
a&te;·a 'tia rias dísposiçües da tal'ifa das Al
{andeyas é Mesus de Rendas, mandculas ex
ecutai· pelo decreto t~ . 2.743, de 17 dede
zemJ;ro de 1897 

A Commissão de Tariras vem submetter á 
consideração da Camnra. o seu parecer ~obra 
as emendas apresentadas em 3 ' discussão ao 
projer.to que a ltera. varias disposições da. ta
rifa vigente. 

N.l 

Art. I•, § 2•, n. 11- Mantenham~se no 
art. 2', § 34 e na tatella A, n. 4, z• parte 
a.s P9lavl'a.s :- axclusivo.mento para. criação: 
- :Rodolplto Pai:ccío. 

N. 2 

O § 34, do art . 2• redijll.-se assim: - Ao 
gado de qualquer especie que fôr introduzido 
pela fronteira do Rio Grande do Sul, desti
nado á creação, consumo, trabalho ou qual
quer outro tim no Es~ado, <>endo consiclerodo 
contrabando o que fôr posteriormente expor. 
t "do para. qualquer . porto da Republica.
R odolph o Ab1·eu.-Cttpertino Siquei1·a. 

A Commis~ão não acceita a 1 k emend~J. por 
lhe parecer. d liDc1l _fa~cr no gado que entra. 
pela trontmra a. dtst!Dcção que o seu autor 
~embra , prestando, porém o seu assentimento 
n. 2• emenda., cuja a.cceltação pelttCam1r-.1 não 
trará nenhum inconveniente. 

N .3 

Disposições preliminares: 
.Mantenha-se o que está. estabelecido na ta

rifa actual (decreto n. 2.743, de 17 de de
zembro de 1897) em relação ao sulfureto de 
c:trbon.o (form!clda.s) e que cGnsta do§ 30 do 
art. 2• das disposições prelimioare's. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1899. 
P a«la Ramoii .- BarJ·os Franco Junior -Deo
cleciano de Souza.-Ca1·1wlho M~tf· l'r'!o :-Joito 

N. 4 

Ao pt•ojecto da. commissão, onde se lê
(268) su!fureto de carbono (lbrmicida.) soo réis, 
diga-se: -sulfureto de carbono (sulrureto) 
50 réis·. · 

Sala dassess~es, 25 de outubro de "l899.
Beli$ario de Sonza. 

A' Commissio não pareceu conveniente a. 
aceeitação Ja 3• emenda por entender que a. 
taxa. fixada no projecto substitutivo é prote
ctora. da inrlustria já estabelecida no paiz. 

Pelo mesmo motivo não póde prestar seu 
assentimento á 4• emenda.. 

• 
Ao n. 586:-0nde se diz madeira em tóros 

e de pioho 15$500 e 2'?$000-diga-se: 20$ e 
28$000 . 

Onde se diz-madeira em taboado e de pinho 
14$200 e 268-diga-se: 20$ e 28$000. 

Sala. da.s sessões, 25 de outubro de 1899.
Monteiro tk Barros.-LetJricio ·COI"f'~a .-La
menha Lins.-Brazilío d<t Lu::.-Al-oes de 
Brito. -Deocleciano de Boaza. - Silva Cash·o. 
- Leonel Loreeti,-Pereim doJ Santos. 

A Commissão é contraria a. esta emenda., 
por lhe parecerem exaggerada.s as taxas pro. 
postas ·pelos seus signa tarios. 

N. 6 

N<l n. 5 da classe 1'-em vez de:-farinha 
de tri.;ro=X035 e x050,-diga·se: farinha. de 
trigo= X 04') e x 060. 

No n: 9 da classe P- em vez de-trigo em ,. 
grão=xOIO e xOI5,- diga-se: trigo em · 
grãCJ=X005 e XOJO. 

Sala das sessões, 24 de outubro de 189g.
Rau! .Barr0$0. - Gonçal11es R~mos . -Alcindo 
Guanabara.-Jollo Lopes. - Belisario de Soú
za.- Campos Cartier.- Barbosa Lima. -
Eneas Ma.,·tins.- Amorim Figueira.-F,-an
cisc<J Glycerio.- Casemiro da &cli.(I.-Tavares 
de Lym.-Lucas de Ba1·ros .-Augusto de 
Vasconcellos.-Sd Frci1·a.- Albu querque Se· 
rejo,- A.rthur Peixoto.- He,-edia d.e Sti.
Eloy d e Souza.- Leonel Loreti.-Nei11a.-Cas
tro RebeUo. - Leoncio Ot>rrêa.- C<Jelho CiYltrá. 
- Jose Mariano,-.Z.rederico Borges.-ltde· 
(o»30 L ima . 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 16 04 - Págtna 26 de 34 

684 ANNAES DA CAMARA 

A Commi~são, em seu parecer justilica.
tivo do projecto, ja em longas considerações 
fez: sentit· qnanto tem sitlo pre,iudicial ao 
pniz, con;;idel'~da, a crise temerosa que elle 
prcs<'nte~eotc atravessa., a permnne11cia do~ 
f!l\'Ol't'S concedidos por leis anteriores ao trigo 
(' re>port:tndo-sc ao que então ilisse, pensa que 
n. emenda deve ser rejeitada. 

N. 7 

Ao art. 689 {Tela. meta.llicn. ou pannos de 
arame): 

Accrescente-.!!c: sendo em peças cylindri· 
éas proprias para mac~i nas, 400 l'éis. 

Sala das sessões, 25 üe outubro de 1800.
Francisco Sà. 

A Commissão acceita. a emenda, modificarla 
de accordo com a seguinte sub-emenda qUt} 
offerece:-se)1do em peça< cylindricas p1·o
prias p ;,:ra ?l!(rchino.s ílara (a brícaç<To d~ pClpel, 
j$200. 

N. 8 

Ao art. 49 (Baetas e b:1etões): 
Accrescente-se = sendo em peças cylin

dricas proprias para as machinas de papel, 
1$100. 

Ao art. 613 (Pastas em massa de qualquer 
qualidade para. fabricação de papel)-Diga·se: 
5 réis. 

Sala das sessõ.~s. 25 de outubro de 1899.
Francisco s,i. 

As tluas emendas acím~, merecem o a~sen~ 
timento da Commis~ão, moditic~•da, porém, a 
ta-.:a àe 5 réis iudicada na segunda para 
10 reis. 

N.9 

Ao art. 1,045 (Dynamite)-Accrescente-se: 
mas<as ou explosivc-s de segurança, J.'j)OOO. 

Sal a das sessões, 25 de outubro de 1899.
Francúco Sá. 

A Commissão acceita o pen>rtmento cc, ntirlo 
na emenda, mas pensa que elh deve ter a 
seguinte redacção para substituir a dispo· 
si cão do projecto: Dynamite ou outras massas 
explosivas, l$000. 

N. lO 

Ao substitutivo das T~rifas-Art. 438-
0nde se diz: l crús-500, 600, 700, diga-se 
-Crlis-400, 500 e 60~. 

Sala das sessões, 20 de outubro de 1809.-
1\[Qtei;·a da, Silw. 

A" re1!uct,>ves propostas nesta emenrh sito 
exa.ggct·ad;ls; e a Comrni~eão pens:~ que deve 
!er rnaotirla a disposição do projecto. 

N. 11 

N. l-Classe l "-Gado la.nigero e suino um, 
58-razão 25 '/ •. 

Sala. das sessõel', 2õ de outubro de !899.
CtrpertiniJ 'lc Siqueira .-Ro•lolpho Aln•e,t. 

A Commissão é contraria á modificação pro· 
posta ne5ta emenda.: pensa., porem, que é con
veniente elevar de 3$ a 4$ a taxa da tarifa 
vig-ente sobre o gado lanigero, conservada, 
entretnnto, a estabelecida para o suirw. 

N. 12 

Art. 312-0ndc 1\iz-sern rolha e SAm hocca 
esmerilha.rla-130 réis. Mantonha-se a dispo· 
síção do proj~to. 

S:•la das sessÕ'S, 26 d:• outubro de lSDD.
F,-cmci.sco Glicerio. 

Esta emencla. deve ser rejeitada.. A taxa de 
130 réis fixada no substitutivo d'\ Commis>ão 
parece sor a unira que no actual momento 
este producto pôde supporta.r. 

N. 13 

Art. 614 !la T<!rifa.-Papelão não especi
ficado-por ki!o-100 1·éís. 

Sala das sessões, 25 tie outubro de 1898,
Pav.Za aalít 1s. 

Não vê a Commhsãu motivos para redu· 
cçãn das actuaes taxas sobre o papelão, por 
isso peusa que a emenda de:ve ser rcje1tadu. 

N. 14 

Accl'esc(m t·.~-l>e onde couviel'-Fío de ::-.lgo-
tlão de to r são especia 1 para te a r e s de me-lha : 

Crti; kilo 300 reis . 
Alvejado, ki!o 350 réis. 
De cõre3, kilo 400 réis. 
Sala das sessõeB, 26 de outubro de !899.

Akindo Guana.uara, 

A Com missão não pó de acceitar esta emenda, 
porque nada aconselham as reducções nella 
propostas. 

N. 15 

Accresoente-se - Ao art. 643- (Kaolim}, 
onde se diz-GO réis, diga-se-!00 réis, como 
no projec to. 
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Ao al'l. 1318 (Amiantho em bJ-uto), onde se oxpodir•n t11 d<1 ;, •;,,. o mais r.•Jmo r:s t.ft. n0 pt·o· 
diz-800 r-eis, uigii.-!JOO l'Üts, como no p1·o- .Í"C!o ;H h-ti l1tLivo e rr,jcil.t11h :L u ltunu. p~1r te 
jecto. da. emm,la. 

Sala tia s sessões, 26 de ou tubro de lS(19.
F,.ar~cisCIJ Gticerio. 

A Commissão acceita. as duns emendas 
acima. 

N. 16 

Ao substitutivo - Accr,~scent')·Se - Ao 
art. 121 dl!. tarifa. (botija, botijões, etc.}, 
diga-se- 120 réis, como no projecto. 

Sala d:>S sessões, 2ô de outubro de 18fJ!"I. -
.Augusto Ctemenlino , 

A ComiDissão rejeita es ta emenda por' lhe 
pal'<lCer inconveniente n elev~çâo da taxa da 
:~ctun.! tor ifa. 

N. 17 

Transfira-se o n. 608,: da cla~·se 12, para. 
a. tabella A-passando a ser consid erado como 
mercadoria l ivre de d ireitos e ilsenta do ex
pediente de 10 °/o · 

Transfira-se igualmente pam a tabella A c 
n. 576, da. cl<l S!e 10'. 

Saln. das ses~ões, 26 tl.e outubro do 1809.
B arbosa Lima. 

A Comrn issão e contrar ia a esta emenda. 
pOiS DãO e JlOSSiVel estar iseot.Jndo de rlireitos 
artigos como os que nelJa es tão indicados. 

N. 18 

Ao suMitu tivo a pr esentado pela Commis 
seio de ta ri fa.s : 

Ao § 34. rio art . 2•- Supprima-se. 
Ao § 36 - R.edij:1-se da. seguinte maoe:~a: 

- em loga.r das pa lavr;ts - que pa!!'arão só
mente u mtl t uxn.de registro de 5 "/o'do valor 
official nos objectos, tfiga ·se : - que pagarão 
os direitos de e xpediente com um ab" t imenh• 
de 5 °/0 , su pprimindo o periodo fiual - Fi
carão, etc. , por desnecessario.- L ui:r Adol
pho. 

A parte desta ~meu da tclath·a no § 34do 
art. 2" está prejudicada pela acceitação da 
emenda sob n . 2. 

A parte :relativa. ao § 36 :.<. Commissão ac
ceita, moditicad:t a. emenda do seguinte 

N. l O 

Supr•rima.-se a emenda. n:Jditiva do art. 5• . 
Ao § 3•, do ar t . 42 :- Su pprima-se. 
Ao § 2•. do artigo additivo as Disposições 

prelimi n:~.res : - Supprima-se . 
Ao paragrapho unico do artigo additivo, 

creando a taxa. rle !5$ por factura consular : 
- Supprima-se. 

N. 1!) 

A emenda ú. taballa A, relativa ao t rigo 
em grii.o- Snpprima-se. 

Ao art. 26 - Supprima·Se. 
1\0 ar~. 5~ - Supprirna.-se. 
Ao at·t. 60 - Snpprima-se. 
O :ut. !.13 - Jtcdija-se a~sim, arroz com 

casc:t - 20 réis por kilo. 
Arroz pUado ou ;;em ca;ca - 40 r éis por 

k.i!o, 
,\o art. m - Sup r•rima-se. 
Ao arl . ~ J8 - Snpprima se. 
Ao ~rt. iDO- Supprima-se. 
.":o art . 101- Suppl'ima ·SC . 
Ao nrt. 106 - Supprim:\-Se. 
Ao art. 213 - Sn:ppri ma.·se. 
Ao art. 48.'5- Supprima.-se . 
i\. o art. 501 - Suppr ima.se , 
Ao art. 53')- Supprima-se. 
AO urt. 564- Snppl'i ma.-.se· 
Ao art. 58U- Supprima·se. 
Ao art. 597- Suppriwa-se. 
A noh i6 A - Suppr·ima-se . 
AO U\'t. 618 - Supprim?-·Se. 
Ao art . 621 - Supprim~.·Ee . 
Ao :U't. 662- Supprima-se. 
Ao a~·t. 1 . 035 - Suppr ima·se . 
Sa h\ rlas o:essões, 26 de outubro de 1899. 

L ui;; Adn!plw. 

A Commis~ão accr:i ta. a emenda na pr1rtc 
que manrla supprin.ir o § zo do 1° artigo ad
diti vo its Disposi<;Oes preliminares e o para.
gritphoumcc do 2" arti~o ad•litivo ã.s mesmas 
Disposições, rcjcit:mdo todos as mais , umas 
por est,rem prejudicadas pela. acceítação de 
outrns emendas, e outras por n5o ha.vet• oou· 
veniencia. nas suppressões. propostas. 

N . 20 

modo : Ar t. 330 da tarifa- Pinho em blocos, cuJa 
Aos ma~hioismos e seus nccessorios e ma- matol' õimensã.o não excedu. de 40 ce1ltimetros 

t eriaes de cust eio in1portados d irectamen te por melro cubico I 0$000. 
pelas emprezas de minel'ação para consmoe Stlla. das sessões, ·26 úe outubro de 1899.-
proprio qne p aga1·ão s6mente uma taxn da 1 G" lecio Oan;alhal , 

SI 
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A Commissão é contraria a esta emenda. 
A tlisposkão doprojecto rela.ti v a a. ma.dP.ira 

atteude pel"reitamente ao que pretende o 
autor da. emenda . 

N. 21 

Mantenham-se as taxas sobre os vinl10s en· 
garrafadas, conrorme a tarifa. actual em 
vigor. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1899.
Galeao Car~Jalhal. 

A Commissão não dá o seu assertimento a. 
esta emenda por lhe parecer mais conve· 
niente a que a respeito esta consignado no 
projecto. 

N. 22 

Mantenham-se as taxas sobre couservas de 
carnes, peixe e legumes, na forma da tarift~. 
actual em vigor. 

Sala. das sessões, 26 de outubro de 1899.
Galeão Cal"valhat. 

como s~jam o sult'ureto de carbono, adubos 
chimico~, etc. · 

Sala dns sessões, 25 de outubro de l8D<J.
BaJ'J'os Francu Jttr.ior.-Dcoc!eciano de Soa;a. 

Esta emenda. está prejudicada pelo pal'e~er 
sobra as de ns. 3 e 4. 

N. 24 

Onde convier:-Caixas e bocetas de pinho 
ou de qualquer outra madeira ordinaría. pro
pria.s exclusivamente para phosphoros,a.rma
das ou desarmadas, kilo 320 réis. 

Sala das sessões, 25 de outubro de 1899.
-Belisa-riode Souza 

A Commissão a.cba mais convoniente a dis
posições do projecto substitutivo e por isso 
opina. peh rejeiç:C;o desta emenda. 

N. :25 

Ao iub3titutivo da Commissão: 
Art. 1.066, da actual ta.rira, onde S!3 diz

Pela. mesma razão dada quanto á. emenda. Pa~tas para phosphoros, 80 réis o kilo, diga
anterior, a Commissão não dá o seu assenti- se: 120 réis o ldlo. 
mento a esta emenda. 

N. 23 

Ao substitutivo- Continuarão em vigor 
todas as disposições das actuaes tarifas que 
isentam de direitos aduaneiros os diversos 
materiaes destinados à .ándustria. r~gricola, 

Sala. das sessões, 25 de outubro do 1899.
Ma,·tins Junim·.-Leancio Corrêa.-Lamenha 
J,ins.-B,·a~ilio da Lu:r-FJ'atlcisco Tolentíno 
-Affonso Costa. 

A Commissão em sua maioria. não póde 
prestar seu assentimento a esta emend&. e 
aconaelha a sua rejeição. 

S\JJ3STITUT!YO DA COMMISSÃ.O 

A Commissão Permanente de Tarifas, reconhecendo que muito pouco tempo resta. 
no Congresso Nacional pa.m detidamente fazer um estudo completo do projccto n. 160, 
de 1899, que altera varias disposições das Tarifas das Alfandegas e Me~as de :rendas ; reco
nhecendo que essa ma teria. complexa como é, constitue um dos mais delica.dos e intrincados 
problemas de cvja. solução muito depende a vida nacional no provimento dê seus recursos, 

· e reconhecendo ao mesmo tempo que atgumas modificações da tariC!I. vigente, no sentido de 
melhor acautelar os interesses da nação e d0 Thesouro, são de urgente necessidade-vem 
apresentar o seguinte substituti-vo : 

O Congresso Nacional decreta : 

Art. 1. 0 O Governo fará executar em fadas as alfandegas e mesas do rendas, ha.Lili
ta.das da Republica, a tarifa e suas disposições preliminares autorizada por decreto n. 2.743 
de l7 tle dezembro de 1897, com as seguintes alterações: 

Ao § 29 do art. 2°-lsençtro de direitos de cons«mo-Supprimam-se as palavras: que ma,n· 
ti ~erem serviços funer,trio~. 

O§ 3!, do art. 2° redija-se assim- Ao gado de qualquer especie que fôr introdu~ido 
pela fronteira. do Rio Grande do Sul, destinado a criação, consrrmo, trabalho ou qualquer 
outro fim no Estado, sendo considerado contrabando o que iôr posteriormente exportado 
paro. qualquer porto da Rep\lblica.. 
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Ao art. 2•, depois do § 35, accrescen te-se: 
§ 36. Aos macbinismos e seus acceasorios e roaterlaes de custeio importados directamente 

pelas emprezas de mineração para consumo propriQ, que pagarão sómente uma. taxa de 
expediente de 5 •f ~· Os ma.teriaes de custeio comprehendem sómente as substancias cbimi
cas, explosivos, os meta.lloides e metaes simples e o material de extracção e transporte na. 
mina, necessarios aos trabalhos de mineração. Ficarão sujeitas a multa do dobro dos dí
reiws, segundo a tarifa., as emprez;ns que tiverem importado macbinismos e materlaes para 
uso alheio. 

Ao paragra.pho unico do art. 4•, accrescente-se-e § 36. 
Ao art. 5", accrescente·se-e § 34. . 
Ao art. 8•-Applicação da Tarifa- Supprimam-seas palavras: aos partos ele pro~dencia, 
Art. 15-Despacbo a~ valorem ou PQr fa.~tura.-Jogo depois das palavrasad oalorem I!.C• 

crescente-se: como para todos os outros despo.cho1. 
Ao mesmo art ·. 15, logo depois dn. palavra. fc.~cturas, accrescente-se a pa ls.vra consulara1. 
Paragrapho unico do art. 15. Supprima.-se. 
O § 1 o do art. 42 -Formalidades das notas para os despachos - Substitua-se pelo 

~.eguinte: 

O conhecimento e Cactura. consular que serão n,rchiva.,los com os respectivos m&nifestos 
e mais titulos que provem a odgem das mercadorias ou generos, que pretende despaeha.r, e 
o seu direito a toma.r conta delles. A falta do. fnctura consular importar~ serem os generos 
despachados pela tn.xa mais elevada. da. Tarifa. 

Ao n. 7 do art. 42-Supprimam-se as palavras dna.es: e assignrtá.t pelo mesmo dono Ol-' 

consi.gnatario. 
O § 3" do art. 42 substitua-se pelo seguinte: 
A autorização de que trata o§ 2•, n. 7, do art. 476 da. Oo;.soUdaç6o deu Leis elas AZ(an

dcgas deve ser dada. nos seguintes termos: 
Autorizo a.o despachante F •.. (ou ao meu caixeiro despachante) para despachar as mar· 

eadorias constantes desta nota, responsabilizando-me por todos os seus actos nella. praticados 
pelos direiws devidos á Fazenda.· Nacional, conforme as mercadorlas do manifesto e couheci
meoto, por todas as f&lta.s, descaminho de dlreioos, independente de mais rormalidadea ou 
(órma de processo . 

A's Disposições Preliminares, nas disposições di versas, accrescentem-se os seguintes 
artigos: 

Art. A multa de expediente em todos os casos previstos na legisl&çã.o em vigor do 
regimen aduaneiro será de 1 1/2 a 5 •;., a juizo dos inspectores das alfandegas, conforme 
as oircumstancias dos factos, art. 477 da Consolidação d:ts Leis das Al(alld.egas . . 

Paragrapho unico. A multa de direitos em dobro sobre ditl'erença verificada na. occa.
~ião da conferencia das merca.dorins, serà a.pplieada desde que os direitos Ja difl'erença. 
exeedam de I 00$000. 

Art. Para a exporta.ç'io de mercadori~<s para qualquer dos portos do Brazil serão os 
ex: portadores ou carregadores, de l de janeiro de 1900 em deante, obrigados a. apreSGutarem 
no Consulado Brazileiro,de onde procederem as mercadorias, duas tacturas que serão authen
ticadas pelos respectivos consules, sendo uma entregue ao expeditor p,'lra acompanhar o 
destino da carga e outr-a ficara no consulado, que, por sun. vez, a remetterã. à. autoridade quo 
na Capital Federal estiver enc8rreg<\da pelo Governo da. organização da. estatística 
geral. · 

A' tabella A-Mercadorias livres de direitos e isentas do expediente de 10 y,. Sup. 
primam-se a.s pala.vras-Trigo em grão. 

A' tabella A-Depois das pa.la.vras-Instrumentos aratorios-accrescente-se : como gra
de!, arados, arra.ncadores de tocos e do tuberculos, sulca.dores e semeadores. 

Ao art. J•, classe I•, onde diz -lanigero e caprino 3$- diga-se 4$000. 
Ao art. I•. classe 1"; parte final , accrescenta-se: quaesquer outros não classificados 

30 % ad ualorem, em vez de livres. 
Art. 9", onde diz 80 %, diga·se: 60 %; e onde diz 12$800, diga-se: ad va.lorem 60 %, 
Art. 18, onde diz lO •; •• diga-se: 60 •f.. · 
Art. 20. Redija-se assim: vassouras com ou sem cabo, 10$000 . 
Art. 26-Para tramways-onde diz 48$, diga-se: 40$000. . 
Art . 52. Onde diz-:xarque 100 r éis, diga.se : 120 réis. 
Art. 60. Redija.-se assim: Manteiga. de leite, l$200 ; de margarina e sqbstitutos, 2$400, 
Art. 62. Onde diz~a!'dinha 800 réis, diga-se : 600 réis. 
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Art. GS. Onde d:z-JQi: ''"' <liga-se : GO •; ... 
Art- 92. Ondo diz-Alp1sta e painço 100 réis, •liga-se: 150. róis. 
Art. 93. Redi.ja.-se n~sim: Anoz: com casca, 40 réis; pilado ou s-em casca , 60réis. 
Art. 97 . Onrie diz-de trigo 30 réis- diga-se : 25 réis . 
Art . 98. Onde diz- 40 réis-rliga.-so : 60 !'eis. 
Art. 100. Onde 11i:.:-de qualquer qualidade 20 réis-díga.-se : 30 réis . 
Art. 101. Onde Lliz-livr.ls-diga-se: kilogramma 10 róis, 10 "/u. 
Art. 106. Onde tliz-20 réis-diga-se : 40 réis. 
Art. 122. Onde diz- !00 •;. e 200"/o-diga.-se : 60 •f. e 80 •f•· 
Art. 123. Tttxa.s. On•le diz--em quaesquer outr·as vasilhas, a tara. <los acetatos- diga

se : Bruto. 
Nota !5.• Supprima.-!e. 
AI't. 124. Redija-se assim : 

I 
de leite ou em extracto ....•.• 

. Cerveja . . • Commum. 1Em barril ......•. 
Eebtdas fermentadas. 1 !Em garrafas ..... . 

Hydromel.ci<lra ,giugera.lej Em cas~os .. .. . 
c outros não as pccificadas Outr~s vasilhas 

Nota IG.• SUpJlrnnn-se . 

l:i;700 60'/o Em cascos de 
:i-750 ) madeim,20•J. 
S500 » Em garrafas c 
$1300 » quae>querou-
$400 tras vo..->ilhas, 

bruto. 

.Art. 1~5.-Rodij;t-se ;:~sim- Borra de azeite ou de vinho, 200 réis . 
Art. 128 - lterlija-se a,;siuJ : 

Cera e ~cbo veg-etal .•.• • . • ] 
I 

Att. 130- Redija-se assim : 
Licore.J de qualquer qualidade: 

Cera pura ou ~im ples • .•.•.. . .. 
Compost.'\ ou prepurrula ... • ..... 
Sebo ~imples ...••.•. • . •• •• •.•.. 

$i00 
1~600 
$200 

Em cascos ... . . ... ••• 
Em ontl'as vazilhas ... 

2$000 
l$600 

60 
)) I

Em cascos de tna<lei ra 20 •; • . 
Quaesquer outras vazilba!!, 

bruto. 
Art. 131 -Redija-se assim : 

Liquicks e bebidas a lcool j.cas : 

Absynthi<', MtCA.!ypsintl!{o, b randy, kirsb, cognac,\ Em cascos, 1$500. i eo '/o 
rhu,, , whbky, aguar.Jente de canoa, de, Qua.csquer outras Em cascos 
Fr : ;~a, da J amui ca, do Rheno e de qualquer} vo.zílhas, 1$300 . 60 '/o 
outra qualidade. \ 

de madeira 
20 •t. 

G b I Em cascos .... ... ......... . 
ene ra ... Quaesquer oulras vazilbas .. 

$800 
$400 

Alcool r~~tificado . • • • • .. • . . . • • • . . . • . • . • • $500 

Quaesqucr ou 
tras va.zi
lhas, bruto. 

No~1. li•- Supprima-sc. 
Art. 135 - Em qualquer outro errvoltorio a tara. dos acetato~ - Supprima-se . 
Nota 18"- Supprim n-se. 
AI't. 136 - Retlija.-se assim 

Vinhos : 
Bitter, amer picon, fernets, vermuth ( E:m cascos .... ........ ... - .• . 

e bebidas semelhantes . (Em quaesquer outras vazilhas 
$500.50 ·;. 
$300 » Em cas

cos de 
Champagne eolttras espumosas ................................ . .. . 1$600 » madei -

ra. 20 •Jo 

\

Até 14" de alcool ab· Em C<\Scos....... .... . ...... .. $240 » 
soluto .......... ... E:m qua.esque:• outras v~lzillla.s $2~ » 

N- ·fi d· ~De mais de 14° até/ Em cascos.......... .... ..... $.?00 )> 

aoespec! ca as 124'' id.em ..... : .... \ Em quaesqueroutras vazilhas $:300 » 
De m:m de 24• 1dem. Em cascos. . • . . • . • .. . .. . • . . ... $600 » 

Em quaesquer outras vazilbas :;1400 » 

Em quaes· 
quer ou
tras va· 
z i lhas, 

·bruto 
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Nota. I \l" - Supprima-se : 
Art . 178- Chlorhydric•J, hydro-cb lorico ou murintieo, onde diz - puro $150, ÍliJpuro 

$050 - diga-se: $1:20 - $030. 
Ar t . 178- Sulfurico, oleo ou <:spirito de vilriolo, ond se diz: :puro $150, impuro $050-

diga-se: $120 - $030. 
A1·t . 179- Onde diz: $500 - 80 6/o - A mesma dos acetatos - diga·Ee: $350 - GO 0/ • 

em garrafas, botij as e outr<:~s qunesquer vazilhas, peso bruto. 
Art. 2 13 - Sal commum - onde diz : gro~so ou impuro $035 - diga-se: $'030. 
Art . 33ll - Redij ;L·se assim : 
Madeira. lJruta, serrarla, lavrada e folheada e outras : 

Em tóros, viga:::. de carvalho~ t eca: ...... . ..... . ..... ....... . : ... ... . 
vigotas, mastros, de mogno, pau set1m e ou tras madetras propnaa para 
vergonteas e b ló· marcenarm · • · • • • • • · • · • • · • • • · • · · · • • • · • • · • • · • • · • • c ~ de pmho ....•.•. •.. •.. • . ... .... .. .. ..•. .. ...•• ... , 
o.. tl.e 'lualquer outra. qualidade não espcciftcada . •.• .. •• 

de carvalho e teca .. . ..... .. .. . .. . •.••..•. .. . . ...• 
Em taboo.do, pt•an- de pá.u setirn, mogno o outt'as propría.$ p:irn marco· 

chües e couçoei· n:1ria . ..... ... ... ...... . ..... .... . ............. . 
ras de pinho . ........... ... . . .. ... . . . .... .. . . .. .. . . . . . 

lle qualquer ou tra. c1udidad•J llÜ.O classilicada . . •. .• . 

Em !'olhas delg:1das, lisas ou simple;; .. ....... ... ..... • .. .. ... .. . .. ... .. 
Em fo lhas delgadas com imhutidos .. . .. ... , .. . .. ... ........ , ........ . 

:'\ota 27 . Supprima·se . 

m3 

m3 
m 3 
m 3 

m3 

m3 
m :; 
m3 

kilog. 
k ilog . 

55SOCiO 

44:)000 
14$500 
20$000 

50$000 

40$000 
l !~WO 
Hl$800 

2$0CO 
50$000 

Nota 28. Sub~titua-se pela. seguinte: As peças do ronde ira que vierem já cortadas, appa
r elhadas ~ajustada;, par·a quae!quer olJras ou construcções pagiLr ão mais 30 ' /• das taxas 
das madeiras em bruto, serrada ou la vrada acima. referidas. As couçoeiras de qualquer 
madeira tendo ms.is de 15 centim~tros ue espessura., pagarão as taxas dos tóros, Yigas, vi• 

.. gotes, etc. 
Art. 338. De pinho símple.~mente aphdnadas, desarmadas c armadas, kHo :$060 e um 

1$800 e 3$600, sub3titua-se p·~lo seguinte: de pinho, simplesmente aplainadas, dcsa rmada.s, 
kilo 100 rêis, armadus, ltilo 130 r éis. 

Ar t . 344. Onde diz 12$ 80 •; .. , diga- se-10$ GO Ojo, 
At·t. 354. On de diz 80 •;. diga-f:e 60 •; •. 
Art. 395. Supprima·se a parte que diz- peças pat'a edificações de c;tsa.s ou arm;\zens é 

para quae;quer out ras cun~trucções urb:tn~ s e rus tic<<S, 20 o lo· 
Art. 433. RedU a-se as~im: Yassouras, com ou sem cabo, 10$000. 
Art. 4.35. Algodão- onde diz 200 reis, diga 100 réis. 
Art. 436. Onct~ diz 500 réis,d:ga-se '100 róis. 
Art . 4:n. Onde diz I$, diga-se 800 réis. 
Art. 438. Onde diz : crú 540reh, bt•a.uco ô60, t intJ 750, diga·S3: 500, 600 & 700 reis; e 

onde diz torcido ou li uho de QUi\lquer qualidade 2$600, diga-se 2$000. 
Art. 460. Onne diz 80 •; •• diga-se ôO •; •• 
Art. 473. Onde diz : tintos em fio ou em peçlt, diga-se: tintos ern peça ou de fio tinto de 

uma ou mais cures. 
Art. 473 . Est.'lmpa1lo-onL1e diz 3$800 e 3$400, diga-se: 3$400 e 3$000. 
Art. 474. Onde diz brancos e t in tos, em tio ou em peça, diga-se brancos e t intos em lleQ& 

ou rle fio tinto de uma ou mais cõres. 
Art. 474. Estampados- Onde diz 5$500 e 4$500, diga.-se 5$000 e 4$000. 
Depois do art. 474, accrescente-se a seguinte nota: 
Nota- Os tecidos bordados 3 mão, ma.chiua ou t ear pertencentes a. este artigo e ao 473, 

pagarão as taxe.~ acima coro mais 40 % . 
Art. 488 . Onde diz 80 % , digJ..se GO % . 
Art. 400 (Baetas e baetões) : 
Accrescente-se : sendo em peças cylindricas proprias par a, a.s machinas de papel, 1$100. 
Ar t . 500. Onrle diz 80 "/0 • diga-se 60 "f,. · 
Art . 501 . Onde diz: de feltro si mples, 2$400, diga.·se: 5$400; e on•.le diz: Cólll mola, 4$800, 

diga.-se 5$600. 
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Nota 61". Supprima·se a. primeira. parte da nota até onde ciiz- si foram do pello. 
Art. 504. Onde diz 80 • j • • diga-se 60 •; •• 
ArL 518_ Pesando até 450 grammas por metro quadrado, 7$200, diga-se 8$0\lO. 
Art. 525. Oode diz 21$, 70 °/o. diga-se lR$, 50 "/ni e onue diz; 11$ diga-se: 10$000. 
Art. 535. Onde diz 750, 80 °/o , diga-se 65:.J, CO •; •. 
Art. 539-Gommados ou encerados proprios para foJl'P.! de livros-onde diz 1$000-

diga-se-800 réis. 
Nota 67•-Redija-sa assim:Serã. cons1derado barbante, merlin, fio de vela. e de porrete o 

que tiver até dous millimetros de dia.metro. 
O fio de menos de m eio millimetro aerã. considerado linha.. 
Art. 564-0nde diz 1 $000-80 • 1 o-diga.-se 800-60 • ;•. 
Art. 575-Em vez de 80 •j.-diga-se-60 •;,. 
Art. 580-Em vez de 70 °/o-díga-se-eo ' I•· 

·Art. 589-0nde diz 24$ 80 °/o-diga.-se-22$ 60 "/o. 
Art. 590-0nde diz 70 •J.-diga-se-60 •f •. 
Art. 596-0nde diz 70 •;.-diga-se 60 • f •. 
Art. 597-0nde diz 48$ 80 •; . -diga. se 45$60 °/o. 
Nota 76"-Supprimam-se no final da nota as palavras-com o abatimento de 60 °/o• 
Art. 613-0ude diz 100 "/0 -diga-se 60 °/o• 
Ao mesmo art. onde diz - em massa de qualquer qualidade para. fabricação de pa.pel, 

20 r éis- diga-se 10 réis . 
Art. 614- Onde diz- papelão não especificado, 200 reill -diga-se 100 réis. 
Art. 618-Amia.ntllo em bruto 11U preparado, desfiado, card·ido, em fibr<~., lã. ou estopa e 

pó puro, kilog. 800 réis -diga-se- 900 réis. 
Ao mesmo art.-Panno, fitas, gacheta e uo:-ruelas de panno com ou sem arame, etc., 

etc. 1$300- diga.-se 1$100. 
Art. 621-Canos ou manilha!, rectos, curvos e de qualquer outro ieitio para qualquer 

uso-onde diz $040-diga-se $100. 
Em seguida accrescante-se a seguinte ta.xa.: frascos ou vasos de barro para pilha, isola 

dores e quaesquer peças com ou sem preparo de cobre, para installações electricas-kilo 200 
reis 50 °/o· 

Art. 621-Figuras, bustos, estatueta.s,vasos e objectos semelhantes-onde diz 4$-diga.-se 
3$500 réis. 

Art. 643-Kaolin ou terra de porcellana- onde diz 60 réis.- diga-se 100 réis. 
Art. 651-Para. cima de mesa ns. 4, 5 e 6-onde diz 3$700-diga-se 4$000. 
Art. 662-0nde diz-sem rolha e sem bocca. esmerilhada.. 100 t·éis-diga-se 150 réis. 
Art. 662-Ta:ras-qualidade dos envoltorios-substitua-se pelo seguinte-Em barricas 

40 °/o. Em gigos, cestos e engradados 30 °/ o· Em caixas de madeira destinadas ás fabricas 
de eerveja ou a encaixotamento de cerveja. e vinho, peso bruto. 

Art. 666-Para o serviço de ffii)Sa, etc., etc., de vidro n. I-em vez de 600 réis
diga-se 700. 

Art. 666-Pa.ra outros usos, etc., etc., de vid.ro n. l-em ve:z. Je 1$000-diga.-se 1$100. 
Nota 91>-Reputar-se-ha. vidro-onde diz de n . 2, o la.pidado no todo ou em parte

diga-se-o lapidado e o lavrado no todo ou em parte. 
Art. 687-Estribeiras ou ca.ça.mbas-onlle álz-duzia-diga.-~e. duzia. de p1u•es. 
Art. 689-Telt~. meta.llica - a.ccrescente·se -em peças cylindricas propria.s para. ma.· 

chinae pa.ra f<lbr icaçã.o de papel, 1~'200 . 
Art. 692-0nde diz um 2$400 80 °/o-diga.-se 1$800 60 °/0 • 

Art. 765-Enxotre, em cylindro ou canudo-em vez de 20 réis-diga-se 10 reis. · 
Art. 970-Realejos de corda-onde diz-de mais de 100 íLlem, com tecla.rio de piano um 

80.$, diga.·se: um 380$000. 
Nota 127. Supprima-se. 
Nota 132. Supprima.·se. 
Nota 135. A segunda. parte desta nota redija-se assim: Fa.zem parte integrante das lo

comotivas e tenders as rodas com os competentes eixos, os aros de roda.s, a.s caJaeiras e f,•r· 
nalhas, ainda que importados separadaments. As rodas 1ios locomoveis, com os compt:tcn
tes. eixos e lanç<1, só se1•ão considerados como parte integrante quando importados conjunct:~o· 
mente com os l ocomoveis. 

Art. l.OIO. Onde diz: para cortar e engomma.r babados, pica1• fumo, etc. uma. 300 réis, 
diga-se : kilogramma. 300, e onde di o:: para creação artificial de gallinha, uma. 200 réis, 
diga se: kilogramma. 200 réis. 
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--~-------------------------------------------------------------------
Nota 140. Substitua-se pela seguinte : 03 estrados de ferro ou de madeira, as vigas e 

columnas respectivaB, as escadas, llalaustrallas e outros objt!ctos necessarios para. o a ssenta· 
mcnto de macbinismos que exijam taes accessorios, bem assim as cha.minés pa.ra as to na.· 
lbas e artigos analogos, quando despachados conjunctamente com as ma.china s a que p erteu· 
cerem, serão inclu1dosno valor della; sendo. porem, despacbadc,s isoladamente podendo por
tanto, ter applicação diversa, pagarão direito acl v alot·em sob a razão de 20 °{0 , 

As peças avulsas de machinismos que forem importadas separadamene, não tendo 
classitlcação especial, e que se reconheça que são partes integrantes de qualquer machina 6 
que não podem ter outra. applicaçã.o, ficarão sujeitas ao regimen fiscal a. que estiverem os 
machinismos respectivos. As peças, por ém, que estiverem classificadas pagaríi<J os direito!! 
que lhes competirem, acompanhando ou não as machinas, salvo qualquer disposição es-
pecial da Tarifa. • · 

Art. 1.035. Onde diz: 6$000, 80 •/o e 2$000, 80 °/ 0 dig&·Sa: 4$800,60 °/o e lfõOO, 60 °/o. 
Art. 1.038. Onde diz: de pinho não pintadas e semelhantes, proprias sómente para 

envoltorios, armailas ou desarmadas, kilogramma. 1$200; e onde diz de pinho ou de qual
quer outra madeira ordina.ria. e exclusivamente para phosphoros, ki!ogramma 320 reis 
diga-se : 

De pinho ou de qualquer madeira ordinarial desarmadas. 100 50 •foi 
propria para encaixotamento de vinho, Bruto 
cerveja 6 quaesquer outros .• , ... . . ..... armadas. ... 130 50 •/o 

De pinho idem, idem proprias para charutos, perfuma· 
rias e semelhantes, armadas ou de-sarmadas •..••.••• .. , 500 50 o f., bruto . 

Idem idem proprias exclusivamente para. phos-1 desarmadas 39.Jl,Em ca.ixa.s de papelão, fo-
phoros ••.••.. .• . . .••••••.• •• . .. • .••....•• ·I armadas e · lha., zioco e envolt orios 

· completas.. 400 semelhantes, peso b&·uto 

Art . 1.045. Dynamite, etc. -onde diz 1$300- diga-se 1$000. 
Art. 1.066. Nas taras accrescente-se, em folhas e zinco, peso bruto. 
Aos art.s 1.069 e 1.070, na columna das taras, diga-se: Em caixa ds papelão e envolto

rios e semelhantes, peso bruto. 
Art. 2.• O systema da referida tarifa sara-dupla- com taxas maxima e minima, sendo 

a minima a. vigente com as alterações feitas nesta. lei e a. max ima a do duplo dos direitos 
especitlcos daquella. 

Art . 3. • Na execuc;ão da tarifa. assim confeccionada, o Governo determinará ás reparti· 
ções aduaneiras quaes os pa.izes cujos prodnctos ficam sujeitos á taxa minima e maxim<t, 
podendo tambec.o o Governo alterur estas no todo ou em parte, com as diminuições que 
entender conveniente fazer, nos termos do n. 5 do art . 2• da. Lei da Receita. 

Art. 4.o SãQ revogadas as di~posições em contrario . 
Sala das Commissi:'.ies, 27 de outubro de 189<J. - los/ l}.furtinh.o, presidente. -:- EUaJ 

Fausto, r elator.'- Alenc.a1· Guimcwã'es.- Francisco Veiga. .- Nilo P~çanha,- l.'odolpho 
Ab2·eu.- F1·vncisco &i.- Victorino Monteiro. 

O Sr. President;e-Não havendo 
nada mais a tratar designo para ama.nhã a 
seguinte ordem do dia: 

Votação das segu intes ma terias: 
Do projecto n. 181 A, de 1899, com parecer 

sobre as emendas o:fferecidas pnra a. 2' dis
cussã.o do projecto n. 181, deste a.nno, ftxa.ndo 
a despeza do Ministerio da. Gu<>rra para o 
exercício de 1900 (2• diEcussão); 

Do projecto n . 27 B, de 1899, com parece
r es Eobre emendas otferecid'ls na 2' digcussã.o 
do projecto n. 27. deste anno, que autoriza 
o Gover no 11. reintegTar no serviço activo da 
Armada, com a. patente de vice-almirante, 
sem prejuízo do respectivo quadro, .o vi<"e
almirante reformado Arthur Jaceguay (dis
cussão uuica); 

Do projecto n. 103 G, de 1899, em v irtude 
do art. 133 do Regimento interno e relativa á 
emenda approvada na. 3" discussão do pro· 
jecto n . 103. deste aono, a.utorizanr!o o Poder 
Executivo a. abrir ao Mínisterio da Justiça e 
Negocios Interiores o credito necessa.rio para. 
pagamento a.o lente catbedra.tioo da. Fa.cul· 
daae de Medicina do Rio de Janeiro ·nr. Hi· 
lario Soares de Gouvêa. dos ordenados que 
lhe são de'l'idos durante o tempo em que 
esteve privado do exercicto das 'Suas func· 
ções, por acto do Governo; posteriormente 
a.nuulla.do (nova discussão) ; 

Do requerimento do Sr. Barbosa. Lim~, 
que seja remettido á Commissão Especial , 
incumbida d a. org~ni~açãc d~ Justiça no Dis
tricto Federal o projecto n. 77 B, de 1899, 
creamlo no Districto Federal majs dous ofiJ.-
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cios ole ta.belliiíes r! e notas, com a denomina.- ~ OQ lll'O.iccto n. 209, de 1890, a utorizando o 
<)io de 9'' e JO> \3" discus~ãu) ; Pode:· Execu.linJ a computar t o:do o tempo de 

Do projecto n. 2111, de l~ !l!J , com parecer- ~crviço pre~ta.rlo pelo eogeuheiro Augusto 
sobre emendas ofl'erec icias em 2" tliscussão Teixeira Coimbra em d iversas ~ommíssões 
do projecto n- 2ú5, l1e 1808, i']Ue autoriZ<I o do~ Mini~terios da lndris tria e Fazenda para 
(levemo n. mandar pagar aos Drs. FraGcísco oeifeito n<l. lixa<;ã.o cto,; vencimentos de ínacti
Antuues Maciel c Artb.ur Antunes l.\Ltciet a vidade \lo mesmo engenheiro, apo~entado I>Ol' 
quantia de 31)5:50G~. iroportancia no gar'\o decr,,to de 12 de fevereb·o de l i:i95, no car·go 
vaccnm e cav:J-liar fornecido ás i'orç!l.s Jegne::. de insvector do I o distl'icto dos por tos mariti
durante o período revolucionaria de 18\H '' mos (di~C ilS,ão unicaj ; 
1899 (disussào unictl ) ; Do ]Jroj ecto n . 194, de 1899, autorizando o 

Do projecto n- 130 A. ele 1890, com p.1 re· Poder Ex<'cutivo a. cooceúer a Manoel Joa
cer sobro as e~r.enda,: C•:lftll'ecidns na 2" ol ís - quim Ferreira, JlGrteiro additlo da extinc~1. 
cu s>~o do pr()jccto n. !::lu, de~te armo, auto· ln>pcctori:~. de Fiscruizaçito de Estradas de 
l'izando o Potler E.xect<ti.vo ~- a brir ao Miuis· Feno, um a n uo rl() licenca com ordenndo para 
t er i•> da Gner·n\ o crctiito ~:xtrüC'rdint~rio da t ratamGnto de sa utle, discussão unica.) ; 
somm;\ 11ec~s~arb pnr a P'•f:ar a0 ç;tpit~ o ile Do p rojucto n. 196 , de 1809, :lUtorizantlo o 
fragata Alf1•edo Au;wsto de Licna Bar·ro ~. Poder Executivo a nbrtr ~o Ministerio da 
capitão-tenente joiio lli<>ximiiiano Algermon Guerra ocredtto e:'\traord inario de l: 6613$666, 
Sydt!CY Schietller. m:>.ju r ,'\.lexandre Cal'!os pal'a pagar os vencimentos ao major 110 110 · 
Barreto e i" trnwt~ d <t Arm:~da Til2mi,;tncles rar ío do exerci to, :profE>ssor da Escola l\Iili
i\og-ueir;J. Saúo o.;; \'<'ncimcntos integre e~ tnr do Brazi t, Joii.o Bernardo do Azeveolo 
que th·ixura m tlc rce:c lJel' no periodo com- Coim bra (discus~ão unic;J.); 
prehenolido ~ntrc a óata de su:~s deniissües Do projecto n. 192, de 1889, autori;~;ando o 
de professores do Collegio MHi tar e a de ;:;uas Poner Executh·o a reve1·ter pnl'a o serviço 
reintegrações (ài~cu~si'•o unica) ; :tctivo da armada o capit;io-tenente refor -

Do projr:cto n. 170 ~\, d·~ l ~c19, cem p!lre- macia João Augus to Delpbim Pet·eira (2" dis
cer sobre emer)(la o.trerecida tla 2a d i~cu~são cussão) ; 
do projecto n. IiO, tle5t" anno, que fix~ os 3• discussão do projecto n. 177 c, de 1899, 
vencimentos d·~ a!gnns funccionarios da Dire- corn parecer sobre emfmtlas olferecidas na 
ctoria Geral de Saude Publica e Cl'er. ai.~ uns 3" dist:U>são do projecto n -177 B, deste anuo, 
Ioga r e;; na me; ma repart~çfio ( di scus,;fio q uc cs t1bclece o processo para a arrecadação 
únicn) ; dos impostos de consumo ; 

Do projeclo n . 103 H, de l ~!l!), au tOI·iznndo 2 ' di scu&:ão do projecto n. 20::1 A, de 1899, 
o Poder Execu t i •·o :1. a hrir DO :\Jin í>terio tia cou1 pat'ecer ~.obre as emendas o.trel'ecidas para 
Justiçr e Negocias Inl er ioJ''c~ o credit o extra- 1 a 2 ' d iseus,;ão do pro,jecto n - 203, deste 
ordinario de 4:200$, ao cnmbio de 27. para anno, que fixa a. despeza do Ministerio da. 
pr~mio ao bar:h :~rel José .\ugust.o Barreto de M"r in lla P<1l'a o exer cicio de 1900; 
Mello Rocha. de <k<:or,lo coru o ar·t. 2·18. do Oiscuss~o unica. das emendas do Sena.do ao 
decrdtO n. 1-15~), de :~ de .;ezewhro tle 18\1.2 projecto u. JGl D e 151 E, rl.e 1899, que fixa 
·(nova discu,são) ; a de~peztt uo :\Iin isterio rlns Relações Exte-

Do p1·ojccto n. :!lO, de !S0:.1, conccdewlo a riores p tU';l o exercício de .!900 ; 
Alexandred'Atri e Raul de Samraio Via.ona. Continuação da 2" discussã.o do projecto 
privilegio, por êO :\o nos. pa.ra a construei;ão n. 82, de 1896, reorganizando o Prder Jurli
uso e goso de uma ~stracla. de ferro de bitola ~iRl'io no Distrieto Federal, e dando outras 
il& um metr o, c,u e, partindo ele Santarem, no providencias ; 
Para , vá a Cuyabit , com um r amal pa.ra a I::i:;cussão u nica do pr ojecto n. 162, de 1899, 
·:fronteira. boliviana, e da outms providencias concedendo a vi uva do J'urisconsulto e ex
(:2" d iscussão) ; senador· Joaquim Felicio os Santos a pensão 

Do projecLo n. 2I:l, de 1890, autorizando o mensal de 500$000; 
Poder Executivo a conceder ao pllarma- Discuosão unica do parecer n. 83, de 1896, 
ceutíco adjunto do exercito Eutychio Con- indere.riD(lo o requerimento em que D. Bel
ceição da Maia. tres me~_ea de licença, s~m mira. Amalia do Valle Br ito, mãe e curadora 
vencimentos. para tratar de sna saude onde de Luiz .José de Bri to. telegraphista de 
lhe convier (t.iiocus<ilO unica.) ; 2" clas~e (1a Est ra();). de Ferro Central do Bra. .. 

! lO prujecto n • . !Stl, tlc !S'J0, autorizanrlo o zil, pede um a uno de l:cença com vencimentos 
Poder Execut:vo a couce•ier ao ! 0 o:licial em seu fa.vot' , par a. poder tra tar de ma 
addldv rt<t Secret:;.ria da I11•lustr1a, Yia~fi.•J e saude ; . 
Olol'<J.S Fnt.li•;c.s Antonio !'lan ;)o,i Xa:.-iP.t' Bit- 2" di ~cuss:io ào pl'ojccto n. 156, de 1899, 
t encour·G um ~·nno de lil!ença., com orõenado, concC\lcndo a Lour·enço da Silva e Oliveira, 
para tratar tlc sua ~.:.udc onue ihe convier ou ú. errpreza r1ue orgaoizl\r, o di reito de 
(t).i~cus~ão unica) ; cous tt•uil' em uma das ilhas do littora.l de;:; ta 
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ci•Jarlo um t rap it!he desti nado a receber , 
durnnte 30 annos, inll:tmma.veis, explosivos e 
cot•ro;;h·os, uos t ermos da proposta que apre
sentou; 

1• di~cussilo rlo projecro n. 18:"-IA. de !899, 
ma ndando conferir aos officiaes alumnos 1h\ 
Escolar Militar do Bm:r.il. que conclui rem o 
curso de engenhar ia pelonctual regulnmenh\, 
os m esmos t it ulas ~científicos passados aos que 
o fizeram pelo regulamento de.1<574; 

3" discn~são do projecto n. 13B A, de 1899, 
rlecl:tranflo l ivres rlo pagamen1o do rpwesquer· 
direitos na AJf;mf'ega da Capital Fciera l ou 
na. de Santos o;; volumes que contcem um 
i·egu lador pul.JI i co (\estinado :i. torre da m:~triz 
de Uheraha; 

3• disr.msiío do projc~to n. 155, de JSÇ9, 
n.ntorízanuo o P0der Executivo :L úísp~nsar 
o:; direitos de importoç:Lo d e 450 tonela.rla~ rl.e 
materia l mGtallíco da cmp reza l'arahyb.1 
\Valer Compar~y. rlestí oado ao a bastecimento 
ue agna da cidade da Para.hy bs.; 

3'' d iscm~ão do projecto n. 157 n. rle lt00, 
elo Scnnrlo. r<'gula.nr!o as promoções ;;.o posto 
de alferes <lo exel'cito; 

2• discussiío do pt·ojecto n. 182, de 1R00, 
autorizando o Governo a applícar a obrao; no 
salã:\ do exp3diPnfc da Alrandega dn Capita l 
Fedl'ral a quatltin. de 30;000$ a. que se re l'~re 
a su b-consignação-ConserYaç:ãodos armnzE'ns 
-ela me~mn. aJfa.ndeg-a, tlo n. 32. do art. 53, 
da lei n. 5GQ, de 31 de d <\Zemb!'o de 1898 ; 

I ~ rlíscn ssão <lo projecto n. 205, fle 1800. 
autorizado o Poder Execu ti vo a contsr ao 
tenente Manoel .Toaquim Machn.cto, p ;)rfl. torlM 
os c!feitos,o tempoque lhe t·~nlln sido llescon
tado em virtndo da. cn-11articipnçã o ·com a. 
r1wolta. rl(\ f> de setembro (com voto em SCI=(l.-
ratlo) . · 

Levanta-se a sessão ás 4 tor·as e 40 minutos 
dn _tartle. 

13·!> SESSÃO EM ~ DE OUTUBRO DE 1899 

Presirler.cia dos Srs. V<Z:; de ll<Itllo (President.:) 
e Carlos de Nouaes (f" Sect·et trio) e . V .. t~ 
da Mello (Presidente). 

Ao mei o-dia procede·-se ã chamada, :i. qu:J.l 
respondem os Srs. Yaz de Mello, Carlos d e 
Novaes, Herejia de s:~. Angelo·:Ncto , Euge
nio Tourinho, Augu,to -Mo-rü enegl'O, Serzc
ilello Corr êa, ·Viveiros, :;Gue,felha Mourão, 
Henr ique Val!aàa res, Pedto ·!3orges, lldefonso 
Lima,Fr;lncísco ~i. HelYecio Monte, Fre ler i co 
Borges, Augusto Severo, Tu.va.res de Lyra , 
F1'ancisco Gurgel, E t·mir io Cou tinho, Teixeira 
de Sá, P ereirn. de Ly1·a, Cornelio da, ::>onscc.1, 

C~mar:> Y, YI 

.Tuvencin ,Jc Ag-uiar , Artbur Peixoto. Arro
X1~llas Ua h·ií.o, Tosta, i\Ia:we l Caetano, .1o3o 
D:tilt:IS Fi lho, Adalberto Guimarã· $, Galúinn 
Loreto, Pinheiro .Tun i·w, Ose •r Godoy, Tt
mol l!eo d<t C<.l~ta , Alves de H r- to. Si I vaCas· 
tro, Julio Santos. B'lrna.rrles Dias, P~ulino dtl 
Sonza. .J unior, João Lu i :r., José Honifacio, Fran 
cl~ro Veiga, "\lfr~do Pinto, Alv~ro Bot elho, 
Leonel l<iihn, Larcounier Godofredo, R odol 
ph0 AIJI'cu. Ro~lolplto Paixão. Padua ltezenn"; 
Gale1io CaTva lhal, Luiz .Flacquer, Buello on 
Andt•.u.la, Elias ~·austo, Ale!tcar Gaimarã~.·"· 
lkazilio da L.uz. L~oncio Corrê~ . Panla R.
mos, Fra.ncbco Tolentí no, Díogo Fot·tunn , 
Vc;;pasia no ne ,\ )hu ')ner'}UO,vampoa Ca.r tíer u 
Cassiauo do Nascimento. 

Abre-se a. ~e>são . 

Deixam de compnrecer com cans.'l particoi. 
pada, o~ Sr;;. Urblno Santos, Silva MB.rrr . 
Cal'los 1\lar·cellino, s;ilverio Nc•l'Y, Theownlfl 
t!c 11rito, r-L\tta Bac >!lar, Rodrigues Ferua.·!.: 
fl<'s, E•lum•do de IlJr; êdo, Enóa.s Martin~<. 
i oneo Por-tug:d, Mar·inho de Andrade. · Jo;.. ·; 
Peregrino, Ap pnlonio Zennydes, Ccelho Cintr.t , 
Pe<tt·o Pe•·oambucn, Rocha c., vn!cante. Eu
clides Malta, Ar:tuj o Gôes. Geminiano J:lrazil, 
Rodr·ig-ucs Doria, J~yme Villas Boas, Scab:a. 
l"randsco Soclré, Arinides de Queiroz, Ver~ne 
tle Akeu , Amphílophin, Par;1nho3 Mont -
nngro. Dionysio Cerquei:·a., To~quato Mo rl?h'.• . • 
Xavier da Si! v eira , Pe~eira r1os Santos, Fr>n
secn. Portella, Erlco Coelho, Erne:>to Dra.zl llo , 
Il iL~ros Franco Jun jor , Urbano Marcond,·· ~ . 
Camp •li na, Carm!!to Mourr.o , Monteiro "" 
R:,rro5, lldefollSO Alvim. G<.)nçalves Ramrs , 
Od:1 vi<lno de Brito, Ferreira P ires, Anto.l'" 
z ,tr.har ins, Telle~ de Menezes, 'l hcotonio <J,, 
Ma~a!hâ.E's, Malta ;>.!achado, Xogu eíra Ju nim·. 
~lancei Fulg-encill, Lintlolpho Caetano, o:u
gario :Ylacit l, La mart ine, AIYares Rubifin. 
Uomingues de C:L$tro, Di oo Buono, Oust;J."" 
Gotlt•)', AdolJ·ho Gordo, O!iveit•;t Bragn, td· 
fl'erfo !Wi~. Paul i no C.arlos, Cincinato Beíl g · • 
Arthu t• Diederichsen , Rcd.olpho 1\ii rnnúa, 
H•rrmenegildo de Moraes . .:">h·es de Castro, 
Leopoldo Jardim, Met:o Bego, Plinio Ci.!Sa•1••· 
Apr.a r ido i\la.riense, Fra.ncisco Alenca.stJ o, 
Aureli~no Bnl'bosa, l'into úa Rocha, Py Cre!;po 
e Azevedo Sod rú . 

E sem cn.u~a . os Srs. Albu!'juerque Serej''• 
Am,H·im Fig-ueira, Cunha Mart ins, Marcr>:> 
de Aranjü. Eloy ele Souza, Jnão de Siqueira. 
Fc:lisbcJlo Freire. Custro Rebello, Rodrigncs 
Lima, Augusto de Vasconcellos, Raul Bar· 
roso, Ago~tinho \'irjaJ, Deocl eciano Souza. 
Rangel Pestana, Almeida. Gomes, Jaccb 
da P.üxão, Arlhu r Torres. Costa Juniot·, 
Ce;;:n·io de Freit"s.. Cara.•·ciolo, Pedro Fci·
reir •t e · Posoid nio da Cunha.. 

E ' lida c posta em discussão a acta. 
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~§r. 1. .. :1nlino d e Souza .J'u-! escripto, !lo sou Yoto, vencido sobre algumas 
n to:• - St·. Pt·••o!Jenlo?. f,li com st!rpresn. dessas emen•Las . 
que ii no Di,,·;' _1]., Co ... qr~sso ~!e hoJe 0 p :\- o Sn . P.u;u xo llE SouzA .Tu r;IOR-AS mais 
re~e1 · ela Comm1~sao <t·~ Tt~rtras, a. qu,ll tenho impor·Mnte.>, y . Ex. !ta. de concord<lr . 
a honra d <) ret•tc:ncer. -
Tom~i hontcm pa.rta nos tra!Xllllos dessa O SR. ALENCAR Gm~IAnÃES - Entre esoas 

commis;;ão e tendo divorgülo em alguns :pon- emendas, 80bre as quaes S. Ex . tinha. voto 
tos a mcn ver importante>, da opinião do cHverNente da maioria da Commissi'io figurtl.va 
hon1·ado relat.::r do prm~cer e da maioria., n.quello. que l'-!tluz as taxas fixadas no pro
pPetEmdi~t desenvolver por escripto, em um jecto sobre o trigo em grão. 
parecer um sap;uado, as razões ou funda- Sati>(azendo o pedido de S. Ex . , levei ao 
m entes J.o meu volo divergente . conhetri.mento da Comn::issão os desejos queo 

Forç:J.GO a retirar-me úa Commi:::são, por S. Ex. me havia manifestado. A Commissão, 
m ctivo extraor•linario, um pouco antes ele porem, julgavdo de m·gencía, attenta, a im
tel'minados os trabalhos, pedi ao meu nobre portan~ia do projecto, a necessidade da. pu
collc!~a e amigo o Sr. Alencar Guimarães blica~ão do parecer, entendeu conveniente 
que, 'i·m meu nom~, p~di.ssc i• lwnrada Com- terminar hontem mesmo o eeu t rabalho, e 
missão vista p or c:1nco ntas . dar o 'Carecer sobre torJI:'Is essa~ emendas, po1• 

Alem disto, pt·oveni ao Sr. director ua Se· lhe parecer que dahi não resultaria. a menor 
cret,u·ia, p:.tra que não fosse publicado o pa.- desconsider~oão para. o nobre Deputado, 
recer ua Commissii.o. seni'to depois do ter eu tanto mais que, p elo Rel-(imento. tica.va. asse
la'vr,tdo o meu parecer. gura.do ao nobre Deputado o direito de, na 

Sei que o nob1·e Deputado pl'lo Paraná. pe- occasião de ser posto o par3cer em discussão, 
iliu a vi~ta tlos papeis, entretanto a maioria exter nar as suas restr·icç1le3 ao parecer por 
da Commissão resol\·cu quo lo~se publicado o ella. formulado . 
pat•ecer, inclepcn·l~nt•~mcuto do weu voto e Parece-me que a rechtmação do nobre 
da minha assignatnm.. Deputado, si encont ra algum funda.mento no 

0l'a, Sr. Prcsident • ~ . 1liz o art. 171 do Re- Regimento, não procede, visto que a Commís-
gimento : são não t.eve o propnsit o de privar o nobr e 

« o memuro nt~ n;e ,illl!'o ~ c/ t Commi$S<io qtte Deputado de exllrcer esse seu direito . 
tl<o~ çdncordar,•m conl a lll•tioria delta poderiio 0 SR . PAULINO DE S OUZA. JUNlOR- Estou 
a.ssignar o parecer - vencidtJ- ou-com re;tJ·i- oel'to !leque não teve esse proposito. 
cções- e dar o se" t:Ot•J em se,JQrado, dentro do 
pra;o ma:.; imo ele cit1co dias, c.1so não prefir,mt 
redi9il·o immcdiatttmcntc .• 

v. Ex. deve comprehender, depois desta 
explicação, o mo ti \'O porque ao começar disse 
que t inha visto c<)m surpr oza. publicado no 
.Dictí·io do Con!JI'C:>$0 dn hoje, n parecer sobre 
es emend;.ts apn·smtada.s ao projecto n. l GO, 
do corrente o.nno. 

ll. cousideração c o resç.oito qua me mere
cem os nobre.~ Deputa<lo.~ que compoem a 
Commissií.o de Tu.rifu.s. uil.o me :permittem 
pt·otestar contl'a essa file to, que aliás se da 
pela primeira vez nesta CaEa; limíto·me a 
natal-o e o faço unic.'tmente para assignalar 
um máo preced·•nte e para tornar publico 
desde logo que, na Commissão de Tarifas, em 
pontos importauti~simos, não concordei com 
o parecel' dn. honra•1a m :l.ioria. 

. O Sr . .-1\.!cncna• Guimarã.es
Sr. Presid<:ntc , eJl'<cti vo.mente o illustre 
Deputado pelo Rio de Janeiro, hontem, as 2 
horas da tarde, em rennião da. Commissão de 
Tarifas, quando esta estwla.va as emendas 
apresentadas em 3• lliscus~ü.o do projecto, a.o 
retirar-se dos trabalhos \laquella Commi.:>são, 
pediu·me que ; izc5~e 8entil' aos demais colle
gM; que 8. Ex. <lCSj!j<tv;J. Lhl' a$ r(\zõe~ por 

O Sr-. Elias Fausto- Sr. Presi
dente, já o illustre Deputado pelo Paraná deu 
as explicaçves necessarias ao nobre Deputado 
pelo Rio de Janeiro. Entretanto, cabe·me 
ainda um 11equeno additnmento ao que disse 
S. E::.. 

Hontem, ás 2 horas da tal'de, mais ou 
menos, quando a Commis;;ão trabalhava, o 
illustre Deputado pelo H.io (le Ja1leiro disse: 
com certeza não se acaba. hoje, a manhã con
cluiremos; pol•tanto, vou-me embora. e ama
nhã farei as minhas rcstri~ções, por escripto. 
O Sr. Rodolpho Abreu, il!ustre membro da 
Commissão, tambem disse: com certeza não 
acabaremos hoje; ao que eu respondi: porque 
não? vamos trabalhar; esku prompto a 
ficar até às 5 ou 6 horas, e oolle ha boa yon
tade tuJo se consegue. O Dr. Paulino reti
r ou-se ás 2 horas, e mai~ tar•le, quando 
c~ta.va terminado o t r;\balho e e~ ta.va.m pl'e~ 
sentes apenas alguns Srs. membros da. Com-. 
mis~ão, e o orador que ora dirig-e a palavra. á. 
Camara, subiu o Sr. director da Secretaria a 
disse:- o Sr. Dr. Paulino quer isto. 

0 SR.. FR.ANCI;;;co DE S.i - E' \6l'da.•le; eU 
tambem estava presente. 

o 81~. RoDoJ,mo Amu;u~E eu tamoem. 
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0 SR. ELIAS F'AUSTQ.- 0 tl'c\ba.lho estavn, 
acabado e assignado. A Commisóãn entendeu 
que não ha.via a menor desconsideração ao 
nobre Deputado, mesmo poeque não luvia 
requerido vista, mas apenas dito que queria 
d:.tr o seu parecer para lavrar um protesto, 
suppondo que a Commissão não terminaria· o 
seu trabalho naquelle dia. Mas deu-se o con .. 
trario. Estava o parecer lavl'ado e assignado 
e o illlustre Deputado tinha se retirado duas 
horas antes. A Commissão entendeu que não 
havia motivo para protellar, visto como res
tava a S. Ex. o direito de vir á tribuna ma
nifestar as suas divergencias o d iscutir as 
ememlas como bem ponderou o nobre Depu
tado peloParaná. ·Assim, póde crer o nobre 
Deputado que não houve intuito rle uma des
consideração a S. gx, 

0 SR. PAULINO DE SOUZA JUNIOB." - Estou 
certo. 

O Srt. ELIAS FAUSTO-Não !louve a menor 
intenção de desconsiderar ô illnstre Depu
tado, e a Commissão assim procedeu pm'que 
entendeu que era necessario dn.r prosegui
mento ao seu trabalho, e porque lhe parccou 
que não havia inconveniente uenhum nisso. 

Ante!< de tudo, começo declaranrlo que dou 
o meu voto á emenda apresentada pelo Sr. 
Deputado por Minas, reduzindo a taxa de 40 
r uis p~ ra 30 réis sobre o fumo desfiado. 

SeTá minha delenga cathwyJo, foi hontem, 
é hoje e sel-o-ha sempre, si tiver a fortuna 
d.e voltar a este ·parlamento. 

0 SR. SERZEDELLO CORRÊA - E' possível 
que V. Ex. coHsiga algum clüt ser Scipião. 

o SR. TOSTA-Continuarei a fazer o estudo 
das pesquizas, e si eu me convencer. por es
tudos posteriores, que de facto a industl'ia e 
lavoura podem supportar esse e outros onus 
mesmo elevados, baterei no peito pamitet
·me:t peccata, confessarei á Camara que andei 
errado, porque não tenho outro intuito a _não 
ser bem serviL' o meu paiz e ás classes pro-
dud oras. . · 

Si porem, eu mo convencer do contrario, 
de que o imposto victimou a industria e ani
quilou a lavoura em fletrimento do paiz, eu 
serei tambem inexoravel na minha critica 
em relação a todos que teem cooperado para 
a aggravação dos impostos. · 

Em relação á emenda do Sr. Alfredo Pinto, 
mandando supprimil' o§ 2°, do art. 23, isto 
é, mandando supprimir a disposição que es-

0 §r. Pau.Uno de !Souza Ju- ta.belece o exame na escripta geral do nego" 
nio.r faz alguma8 considerações em resposta ciante, continuo tambem a declarar á Ca
ás dos nobres Deputarlos que acaba\11 de fal- mara que voto p.1ht emenda, isto e, não posso 
lar. admittir que se derogue o Codigo Commer· 

Em seguida é n,pprova•Ja a acta da sessão cial, que amplia 1nais este caso de exame da 
n,ntecedonte. escripta geral, por desnecessaria, por detri

mentos aos interesses do commercio, por in· 

ORDEM DO DIA conveniente. 
Accrosce, Sr. Presidente, que a Assoctação 

Commercial do Esta(lo da Bahia, isto é, a 
O Sr. PreS~identc -Não havendo corporação que representa os interesses do 

numero lef{al pam se proceder. ás votações commercio daquolle . Estado, em telegr:imma 
das mat~nas c~nstante:; cl11 _ordmn do dJa, dir·igido ao p1;esidente da, Associação Com· 
passa-se a matGria em d1scns;ao. . mercial desttt capital, mostrou-se solidaria 

E' annunciada a 3a discussão do proj ecto 
1
[ com a re~lai?~ção feita, e um dos .1~ontos d<t 

n. 177 c, de 1890, com parecm·, sobre omeu- reclamaça.o e JUstamente este: conswerar um 
elas o1ferecidas na 3" discussfto tlo proj :?cto l vexame o exnme tb escr1pta gorai. 
n. 177 B, d ~:ste auno, qt~e est<t?elece o pro- o SR. ALFREDO PINTo~ E a Camarn. já vo
cesso para a arrecadaçao dos 1mpostos de tou este anno um projecto completamente 
consumo. diverso. 

o §1~. Presidente-Tem a palavra O Srt. TosTA-E o nobre Deputado foi um 
dos autores do projecto. • 

0 Sr · Tosta· Portanto, eu sou solidario com a Associa-
. . ção Commercial, isto é, voto para que a es-. ? Sr · . T?st a (l) -: Sr · . ~re~!donte, críptageral não seja ~ujeitn. ao exame do 

serei bre_ve' na?: ver!ho fazer c~lscm.so por- fisco, mesmo perante o Juiz competente. 
que o as,u~npto J<1. esta..' por aS&Jm d1zer, es- Tenho ainda uma outra. observação a fazer. 
gotado e nao tenlto ma1s esperan~ns el-e obter Parece-me qtie neste ponto posso merecer o 
co.u:a, algt;-m~; . qn~ro ape?as , sah~utar al~u- apoio dos honrados DcpLttados, porque não se 
m.1s restr1cçoes ~ u,e f,tço c~1 1 elaç.ro a ali? ll-~ trat-a ~de u __ ma q~estã~ fec!wda, nms, de uma 
mas om11ndas apHl-ontadas, questn.o ahel'ta, 1sto e, nao se trata de uma, 
>---~- omenrla qU•l tenha partido dn. honrada. Com-

(i-) J'ii(Q f,)j r~vis lo Cl;\0 (l! ~' ''I] . AO p!!IU O!'Rr1 n):• I mi r; ~fi-0 F:~peeinJ, !ll<Wj (l.tl \Wi<~ 0InO!ldl\ apre~ 
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-------------------------------------------------------------~ 
sew.acla pd0 nobre Dep11t~. lo pn1· ~l in~s r;f,. 
rnes, Cli.Í > n omr' ~H'<,'n IH'<'n•;n ft:H'it d··c!<~ra;·, 
o Sr. F;·atlc l,co Ye! ;,;:t, ,;c IJII"In s rntu !r e~ c ·· 
momento ui \"(' I' i-} ir. 

Di:.--. a ~menu;\ : 

O !'r: . ~r;::t.r·:r•H.r.n C"r:n~~\- Não é mai3 
t:tl'd l ·, (·.:I " rwlo rlt!.. i ~xpol·la c~·:I/J . 

O.·.: :. T"STA-:\r·,, t"mos n. c"n~illc!'ar duas 
,··u:.!~i.i~~ ~Pilll·_, (~m pt'irJJ \~I!'O logar :~ import~tn
cia. (J,) :;l'llo. 

){:1~~ f.J 110hl'~ D{·p uta~1o 1.1e1n ~~Le. qu~ llÜ.O l1a 
" Toios os p:·o•1uc•:cs <

1
;'1, ino1uski<l m·; i"s autonmtieos de ~c obter a apposit·ft.o r!o 

na~:on;-.1 que f\:rem _exp_ort:l.dos para sello nos productos; os >cllos nilo úo posbs 
-pa1zes c~trange!ro' ~aJJ JSEntos de 1m- n.ütom:ctieamente, sr!m dcspezn.s, ha. de haver 
p oste> llt: consnmo, o q t:al será resti- um pesso«l destina•lo c. esb sc!"lfiço e este 
tuido :lll fabricante em estam prlhas JPSW:tl h!!. rle ser pn.,zo pelo faLricaute. Por
das ~s1weies relativas aos :productos tauto, um ca1•to e determinado numero de 
expo. rt,tdos. :;.. . I prcrluc. tos a exportar, que s:1hem sellad os da 

" .. 1 . _ fabrica, importam e:n uma. c•11·ta despeza parJ. 
No regulamerJ.o oxpeinr.o p.:lo Go; erno o 0 f;t!;r:cantc. 

anno pas,-n.do, J•n.r•: exer·uçao tln, let iln !'•!· · Ora, 0 >oll•', na l1ypot.Jwse a m<li~ f'n>or;:,. 
ceib., como no y;·~·.J•'c.to p_r·r;nlt.rvo a pr:o>s,·n- v·•l , sel'á n~5Utuirlo Ho fab r·icante; nw s, per
t:.tdo pela Cn trllll r >õ>:l(~ l·-~pe:;ru .. qr:o !n: :lpp:·o- guntu: a ,[(>\C7-<! que o titi •ricante fizct' par;~ 
va~o em ! ·• e 2" drsr:u~;::to p.n;ta. Cama:-a. pôr r; s•"llo é rest ituída por algncm ~I~' restí· 
esta comJgnC:da es'a excepçan, 1't" 0 • f:S tu id;t pelo fisco? 1\iio, é apenas um •tugrnenlo 
}lTodncto~ no.cronacS I]UC tc:!k-m rlc ser u~pr,r- de. cu~t''' r1 o uror1uc;:o, sem p~oYeito p:11·a " 
tadcs e;;tao termw,wte'me>:J t_t~ decl~r·ados t;eu- in.justt·ia 1. -
tos do :mpos tode comumn :ntemo. Perr··nnto ao nnl1rc Deput:J.uo: scraisto :1 "'· 

),Jil~,_o ili>Or c liepurarlo rH)l' '.!mas :lg_~·rnva "'rav·t;: O" 'l'ío a ex:port ·1r·'io quando 'L ten-"t - J ' i t • I'r-1 t' ( l • d • ( L ~ ~ , I ' 
1 

~ s1 ~;~ar,:aD t.o~ lll• us .''ae~ .. por(jiH~ vac : I ~ C • • dendo. tlc tor~L<S, qne!' ~rqui, qw.>r no estran-
Jste e, Y.te ao PDl;to. GB ~ltn!-'ar que to,]oo os gciJ'O, e rel\uz\t• o ímp:>st .. ·ie e'X[l01'hÇ1l0 at'; 
prouuctGS,/en~ dJstrncçao -~ l;!Ui rr~, pagu.mJ ú SUi1. comnlct:l 5llpnre~siio 'I 
esse ímp(\s"o, ne~mlo o ·~•rc:.tl ~\os,:;ldn<tr~~es i\' a 11 ypoÜ1e,c qui o no figuro vae ser aggra-
de, no caso de exportaçno, lra\etem elo ll _co va.tlo. it expor·tnçiioC:os productos . 
a ímportancia c! o sello em >el!o :m•~smo. . .. , . D .. · , J., , 

___ C ., · 1 -. ". ,, AoS,lh,Sr •• Je,ld"n"'·•cspcroqueo_hon-
0 SR. s .. RzlwE •. L') oR,.LA oa UP.l .. pu ce~. ~·a.<lo Ucputado pr•l' :\lína.~ , que, &lHlS e um 
O SR. 'rosT,\ - Sr. Pres ídrmte, ja J,a.;;t~ m I e:;pir ito eminentemente cOlhe~vu<lor € em i· 

os : n:$.am0s, n..s re~t1·~cç.ões, a.~ exígl~ncin.s qn:! nent~n1~nt.<? l_I berai, fllla.n,lo so trata da~ ga.-
o !lsco tem feito por estrõ pré•.]ecto. rant1o1s mdl\·:duo<cS, e IJUC mosmt> por d!YCl'· 

Appello par·a. os n obr('S Ilcp!tla,las pa.rC\. que I ~a :o; emc:;ua,; SG ?'eYelou um espírito fllvorc.
SS. EExs. me cií.!!a.m si_ n~o é Yor darle-c \'e! ás classes in,Itl>T.riacs, espero qrw S. Ex. 
não é só nos te p:1iz, é (;111 to·Jos os ou tros-1 retir:ua a ma ernenrla, ou pelo mcr1os não 
q.ue ha gran1les difficuld>l•'es rJm uma pe~sl'a 1 !hr:"t qne~t''o d:\ o.pprove.çã'' del!a. 
haver r1o 1isco GUi!lquer imlJ\Wtaneia, mesmo • E~t<\ qnrstão é um:1 questão aberta, em que 
qU[l.OdO O direito SE:ja liquidO ·1 :1 Ü;: rnar<\ SC r úde prODUll<:iar li\''!'emente, 

O nobre Derutado me~mo, ainda ha dias, 
e.bundon nessas considerações, dizendo que 
muitas ver.es '' parto prE>fcr!l per1ler :t im· 
portancia que tem "' haver do n~co, taes são 
as diínculdades. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA. - E' O systerna 
francez. 

O SR. TosrA-Mi1,:: , o nobre Deputrdo que 
e versado nesta materia , deve t er lirlo a;; 
cart~s do ,Solita~io, :ts celebres car taB que 
da. Tijuca. eram remctti•hs para. l\ imprensa, 
onde Tavares !l:J.stos, cornpetcnti.-<simo em 
ID'tteria de ôsco,on<le uquellee~pirito atilado, 
bem pr-eo~ra.do, dizia que o fisco c :·:L avar o, 
era inexar(J.vel, qnc o fliuhc•iro q:1e ent rava 
-para o Themuro difii··ilmente ror!cria serre
liavidG p:~ lu con lni.J ui nt(, . 

Como vem S. Ex. dizer-nos qne o iodns
trial poderil. pa:::-at~ <~sse impos to para. mais 
tarde rehn.vel-o ?. 

porr1ue el!a picrtiu a venas do honrado Depu
t·,do. que fe~ a critic .t sobre os pente;; draco· 
nianos e vexatorios, que se conteem no pro
jedo. 

O SR. Fr..AXCISCo ·vEIGA-Já não é minha, 
é da. Comrnis'ão. 

O Sr.. . TosTA- Alem d.i~so accres~c, Sr, 
P:'esit!entc . que o lro:nrado Deputa-:o por Mí· 
11a.s niio Bstà ele accordo com os principias es
t<Ü>eleddos em re!a~ã.o á multa. 

S. Ex; a.pl'osentou uma. c:ncnrla para que 
o mnitario p3lo fbco puf1esse recorrer íurle· 
pcnr!entemente do recolhimento da muita; 
S. Ex. não quer qu!l seju. a multa recolhida, 
nDtes de re;:olvida. 3 q:1e~tão, pGrque, d;rda a 
hypotlres~, co recurw lhe ser favoravd, taes 
seria!i1 ~~ ili mculdade~ par11. so h<ncr a re
spectiva ímporb1ncia., que t alvez não foss<3 
conveniente ao mu\hdo pleitca.r a sua. pre
tençiío , 
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O 81: . FR,.\!'\Cl~co Vr.u;A di' um a11;trte . d.: Valle, Lnmnoha Li ns, Lauro 1\!ítller, Gu il-
0 !'ir:.. Tç~r:.-:.r~5 • n. honl'n!\a Cmr.mi.ssilo lon. :.Ja.!·•;:LI E~~~ob:l. r, Vietorino l\lontei:'o e 

Es pecial cer e<JU de taes g:nant i ;J ~ , neste c.•w, iti vndu.Yia Cu!'t·ês. . 
o fi sco, IJUC n:i.o ha nc .. es.~iliude cl;1 emcn~ a. o.lo C~ntinúaa.3·• <1iscu.ssão do prt'.i~cto n. 177G, 
llQllro DoJpn to<lo . · d •l IS~•D . com p;L:·cccr sohre emendas ofi'ore-

A Comnlissfio especial c>stalJ,.,lcccn at ·, o cirlas nn. ;,;" discuss~o elo projecto n . 177 B, 
1nazo: o fal.iricante que I'Jilizer expo1·ta t· o d e~tc anno, que estab:.'lece o prO<!esso para a 
sou producto, t em de prcmunir-sc ele uma arr~ca.dv çi'io dos impn:st<Js tle consumo . 
guia, na q ual ~era declarado o nu!D(':l'O de 
:productos ou de vo lumes, que tr!eill d<~ ser O §r. ll."rc~i~lont0-Tem a. p~ lavra 
cxpot·ütdos, c, s i <'centro <lc 15 :lins nii.o se o Si' . Grtlr-ão Cat·va llml. 
u tilisil de~ta guia, ella não prevalece nw.is . 

Mas, düsdc que a.ppar<c.m a emen-Ja apre- O Sr. Galeão Coi·valb.ol -
sentada. por· um uos espíritos liberaes, a Com· (I) Sr. Presideute, peço a V . Ex:. q ne me 
mis~ão foi sülicit:1 c :n acceitn. t· a. cme n•la. . mande um exempln.r· da. lei . (l'a~<srL . l<J' sati.~ -

Esper o f]UC a Ca n1:1r a, tmn:mrlo em ccn~i <:c- {<;i to. ) 
J';H,:ão :\g ou~erY~>ÇÕC5 <]Ue ~enllO !'c ito, ll:"<O Sr. Presid;,nte. p<:la publicar;ão do par.!cer 
a cccit:mi. a. t:t:ncnrü~ npr·c;;0ntada 1'elo no!ot·e 

1 

da Cnmmissii.o Esp,~d~ l. ~o)_,rc as .e.mendas 
Deputado o m~to na(\ ha de:;:tr ~lgnm pa ;·:1 r1uc tJ Y <~ a honra <le apreseut:t r, vct·thco QLte 
S. Bx., por <JilC n C:tmar a r<.>.ici ta n r!C>l.t e:mc::r1o. !llll il.us em<·nJa,; rui u lias e oni,ras atlr·e
vae ilpPn:ts :lO tmcontro da.,; o :oin iúcs li b•~!·acs I' s•!ll l:t,1 ;~~ Jlt!l•> _ill ':l:-tt·c J'. :p re5e ntante tlo 
do nobr~ Dc;•u t:l.d<> . :'ll •n<t> c .• <:raes. ll il.n l0 t~1.m accc1t"s e pt'<)v:tr el-

Sr . l'rr:shlentc, e., la u a. nH.im:t d iscu;;;ão 
1

m ente ~et·ã<> rej eitadas [ H Jl:~ maiori:~ d<~ Cu.
quo ,_;o ti'l>.ra S<~ lJJ·e a materia c em di:;cur>OS rnam. 
St!•:•~e.,s i ros procurei íml'ugnar d i vors~•s me-~ Ma >, como. 8L' , Prco;i•1ente , a. a.p prova.cão 
d ido.s _For c•m sidcrnl-as vcxatorias. n i'lo lh•s emenda~ acccitas c a r r•jei(,:ão de outr as 
teu r! o a Ji>rtuu:~. de oJ.te1· d:t Conuni~sii.o E"- hüo de tri!.z,~r uma certa con traúícç.ão n:I.S d is· 
pecia! a a ccci taçiio ue todtt::: as minll~s obsur· posir;-õcs do projecto, quero chamar a atten
v a.çõcs. r;ão àll. CtJ:nnra para a~ r :tp it1as considera~ôes 

Entretanto, fico com a minha con~cicr~cin. que vou 1il~~ ;.·. 
trauquilla. ; estou certo que a. Ccmmis:<ã.o Apre:;entei varias emendas que t inhom 
está dominada por intuitos patr iolícos, e I por tio nulllenticar o auto com a presença 
t ambem fui guia.io pelo verdadei ro pateio- t.h duas testemunhas, e qua n1lo l'ull<iamentei 
tismo. esias emendas tiz ver que, por eote projecto , 

Agorcl, a Nação virá Ll emonstrar quem tem no art _ 28 da lei ,i :i emendil.d:.t para a 3• d is
rnzão, s i a illustre Cornll1 is,;ão ou si o hu- cussão, o auto l;tvrado pelo empreg:a.do olfen
míldc oradot• que tem rei to estas vl.Jser- d ido, l'cr· ia. sempre uss!gaado por llua~ tc5-
vaçõc:; . temu nhns. 

São e::;tas, St'. Presidente, a.s ob:<:crvações O a rt . 28 é o seguint e : (LJ .) 
que t inha que !i1 zar, n.ppellamto pttra a .i us· E' , portanto , uma. d is posição imper:J.tiva. 
t iço. da Calll tt l'a dos Deputados . (JiHilo bem ; O a.uto lavrado pelo empregado olfeu~ 
1;wiln bem.) d ido devera ser o.ssign o.do por du n.s teste-

c . S - l' , 'f 11 munha.s . 
c.mp:!._t't\~em _m:::.ts ~ rs •. ~~. 1? ~e .:'e o, o1·~ . e s ta dispc ,~i r;:ão, qnn ê a mpla, n~ha-sA 

P~l1 o Cne.n;.o_.1t , ,Enea~ Ma. tu~, ~~t:& . Do_- entretan:o, r·cvog<tda pelo art . 35, a qu& me 
m m.gU<'S, f\-lhZ JO 9e Abreu, Thoma~ , .c.ctoly , vou r e f'vril'. · 
J~~~> Avelmo, .roa? Lopes . Tnndat.,e, co~lllo As cmenJa.s re f~rem-sc ao nr t. ::;5. 
L1sboa, Jos l ~hr1ano;. Jl a;_~:1:;o Co;.to. . h~!': 0 art . 30 d.iz : (L~ .) 
cula.no Banue1ra, Jou.o "\letra, _ .l~J a.lo.qmas Ora , esta. co:td lccionttl-si !louvor- é muito 
Gc•nç~lves, B:trll;J~a. L1ma, Mat•tJns J umor, positiva e vem con ira rhu· a rlísposíi,iiío do 
1\!~ren•:.t Aly;_s, Ne~}1:;; u [_ll t~n, ;E:~ulil .. Gul ~a.~ art. 28, que estabelece a. necessid .. de dtt as
ra. s. Lenv1.,1lJo I t.cue.tr.t:s, Iolen t tno l-0 ' si" natura do du.:t.S tes temunllas . 
Santos, E\luardo Ra.wos, ~.Iarcolmo Moura, " 
.Jernnvmo Montei!'o, J osiÍ ;1J urtinho, Irlneu O SR. SERZEDRLL ·) Cotmf:.~o. - O primeiro 
:Mach:ido, Alcin:lo Guaur.h:tra., Si Freire. Be- auto, à que o nobre Dep ll tado se retere, ó o 
l is:lrio do Souza.. Nilo Peçs.nha.. Leonel Lo· autt.1 pela. o!Tt>ma pl!ysica. ou i!Jjur ia ao fiscal 
reti, ~l,tyrink , C;tlogeras, Henrique V;tz. regi:lo pelo Codigo Crimi nal c como ta l e im
An tern Hotell1o, C np~rtino de Siqueim , Au- pet•k>sa a ex.islencia de t~~t :;-m nnhas ; o se
gusto Clemcntino, Edullrdo Pimentel, Me>- guudo auto rclf'ere-se á. infl'ac,·ão da !oi . á 
reít•a da. Silva , Carneiro da H.ocha, Lucas <l e i'raud~ da•.la pelo negociante 0 e em r elac;i:o 
Barros, Edmundo dil. Fonseca.. Francisco Gli-
cerio, Ovidio Abrante.s, Luiz Adolpho, Xe.viel' (t) u orador não r eviu esLe di!<'Ul.'lõo , 
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a este que não se exige a presença de teste-
munho. · · 

0 SR. GALEÃO CARVALIIAL- 0 capitulo re· 
spectivo trata das penas . e stm applicação 
geral. 

Qual é a pena que m poderia applicar a 
es~as contravenções ? A multa, a prisão e a 
apprellensão. 

O Sa. SERZEDELLO CoRRÊA - São duas 
causas clistinctas : a infl'acção e a offensa 
physica. 

0 SR. GALEÃO CARVAUIAL- Não ha, dis
tiucção nas disposiçõ3s que acn,bei de ler. 

O SR. SERZEDELLO CoRRÍ,;A- Ha; em todo 
o caso fique consignado o meu n,pllrte. 

0 SR. GALEÃO CARVAJ.TTAL-0 art . 3G, § Jo 
cogitn, do mesmo assumpto. 

Assim sendo na p:·oprio. ]l)i , estú. implicita
mente revogada a disposição uo ad. :28, em 
que se determina ele moLlo preciso e elm·o, 
que o :tuto, lavrado pelo funccionario offen
di<lo, deve :;!lr assignado por duas teste-· 
munltas. 
· Esta lacuna, ela lei, que deve ser corrigida, 
trará uma applicação erronea ei não houver 
a conigend<t a que me t•efiro . .. 

Eram estas as consiL!erações que tinlHt a 
.fazet·; ellas teem por fim pedir a Cnmmb são 
que metlite sobre us incorrecções e contradi
ções pt1lp:1Veis, que, si persistirem no corpo 
da lei, hão de trazer muitas reclamações ; os 
abusos não cessarão e o commerciante está 
d.a ruesma forma sujeito ás me:>m~s violencias 
e a toda sol'te de vexames . (il1-u ito bpm.) 

O §r. Cupe1•Hn.n de §ique~ra 
-St'. Presidente, poucas observaçõ~s L1rei 
sobro o parecer da, Commis>ão Especial. 

Tocbvia não po<lia deixar pas~ar sem o meu 
protesto e sem umll. r e;;pm;ta, que será ra
JHda em consequencia d:1 urgencüt que ha 
em terminar os nossos trabalhos, o parecer 
daCommissão a respeito uasegninte emenl(l, 
por mim apresentada: 

Art. E·x:ceptuam-se do imposto de con-
sumo os tecidos de lã e algodão de preço in
feriora 500 r<àis o metro.» 

Oppondo-8e a tão justv, quão equit:ltiva, 
metlida diz o rel:1 tor ; 

«A Commissã.o não acceita a emenda. 
El!a vem estabrolccer um<L oxc.; 

pção :':em ra zão de sei', pois que a 
taxa sobre o tecido il e algotliio ba
rato é dimiuntis ~ima. » 

Não é exacto ; a taxa dirninutissm(t é p;u•a 
o alg~clã~ crú,; mas ha. outras especies de 
algodu.o, mclulllas na mm ha emenda, que são 

bnrdas e cu.ia taxo. não é como amrma o 
pt1,r ecer diminuti:osma . 

O Sa. SERZEDELLO CoRRÊA- A taxa do 
projecto é conforme o pi'eço . Si a emenda de 
V. Ex. comprehende esses e outros algodões, 
o meu parecer tambem compreltende. Os te
cidos a que V- Ex. se 1'9fere podem ter a 
taxa de 10 e 20 réis. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA-OS tecidos 
a que se ref,n•e a minha Pmenda podem ter 
as taxas de 10, 20 e 30 r éis . 

O SR. SERZEDELLO CoRRÊA-Leia o parecer; 
os tecidos que teem a tll.xa de 30 réis são 
outros. 

0 SR. CUPERTINO DE SIQUEIRA-O parecet• 
nada aden,nta. O que diz a lei é que os tecidos 
de algodão terií.o as taxas de hl, 20 e 30 réis 
si forem crús, tintos ou estampados e os te· 
ciuos de Jã., taxas supei'iores 'L 100 o metro, 
sem cobitur do l'reço dos referidos t eciflos . 

O que pretente a minha emenda é isent[lr 
de imposto todo o teci',Jo cujo preço sej::t in
ferior a 500 réis. 

O que tive em vista foi attemler á situação 
<las classes pobres, consumidoras dos tecidos 
bar(ttos p:lt'[l as qu:ces todo o imposto é exces
;; ivo, é vo:s:utorio qualquer que seja a taxa 
fixada. 

Na ve:'tlrtdc, Sr. Presiuen te, não é grande a 
taxa consign,1da na lei, porém, apszar de 
p0cp.wna, ella. nilo pôde ser paglt á custa, das 
lagrimas, de pt•ivações da classes . sobre as 
qun.es vac incidit' o imposto. 

E depois, Sr. Presidente, o consumidor 
nãu é onerl1do Eó monte com a importa.ncia da 
taxa eot:l.bslecida peln, lei ; porrrue a conse
quencia do8 impostos é a eievação do vreço 
da mercadol'i[l taxada, olcvaçã.o não cot'r es
pondente á tuxa, mas soi:npre muito supsrior, 
muitas vezes duplicada, triplicada e até 
quintup1icada, como está succedendo com os 
prepat•ados pluwmaceuticos, os phosphoros, o 
fumo, o char-uto, os ciganos, etc, 

Pequena a taxa da lei, ell<1 crcBcerá ao 
paõsn> n. mercn,doria pelos di verws i nterme
diarios de modo que Eobre o consumidor reca
hirá onus muito snp0rior ao cogitn,do pelo 
leg islador. . · 

Si peqmna é a taxa, gt•ando não poderá 
ser a s:m al'recadaçilo; sutt sunpres~ilo não 
virá, pois, dcsorl:(anizar os Ôrçamcntos e 
nem tií.o p::mco aiiectar os planos do Go
verno . 

Pequena, de somenos importancía para o 
Thcsouro ell<t é tO<hvüt oneros,,, excessiva e 
6 quasi vexr,toria para a'lueiles que n, vão 
SU]Il)Ol't<tl'. 

Uma outra razão que actuou em meu 
espírito ao apresentar a emenda em discus'
si1o 6 a necessidade que temo~ de manter 
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isentos do imposto de consum o as classes po- ~ ment~ excessivo ou · \'cxatorirJ, c· taru bem 
bre~ que por uma série inau·iita cJe p r•i- iniq·uo e cruel. -
yrLÇOes c de sact•ificios vão se exirni;tdo dos O imposto sobre os tecidos b:~.ratos é iníquo 
Impost os de consumo até hoje estlbe!ecirlos. e cruel : elle pesarA nã o só sobre as chs:oes 

As d;fficulqadcs da vi~a sã.o de toda or·dem; pobres .. tmualhadoras, luctando tenazmente 
o tl'abalho (·l ma.l remuneracto, os recnr~o;; pelo pão de cada dia, em um esfo rço e;teril, 
das classes pobres escasseiam cada mcz mai8, desprovidas lle todos os elementos t.lo successo, 
de ~orte que sua_s .necessidades forn.m rc-~~a~ tambem sobre os cegos. os al<.li.iados, os 
lluzrdas a um m1n•mo tal que os o.basta<los, md1gente~ ,. em fim . sol.Jr. e todos os q11e vivem 
os ~a~~recirlos da fortuna iàli!ais imaginaram da carida.de pu pu hlicn .. 
e dt!Ilctl.mente cornprelten•.lerao. . Actuaril.m e m meu espírito a•) apresentar 

E o.ss1m que, a custa de pr1vações sem a emenrla que d1scuto um sentimento do· 
conto, conseguir!i<J os desberdados ua fortuna humanidade e u ma preoccupação patriotica.: 
furtarem-se no:> 1m postos do consumo. ella exprime um sent imt>nto úe hum,1ni-

O sa. SRRZEnELLO CORRÊA. - E' 0 imposto dade porque.vem em auxilio dos humildes, 
sobre 0 phosphoro e sobl·e 0 fumo. dos. que ma.rs Luctam, ma1s ~e_ e;Jorr;:a~ e 

ma1s soffrem; é um~ preoccnpaçao p:ttr:ott~a 
O Sn.. CuPEI.\TI!'O DE SrQUEIP.A- As classes porque v~rn fa.cilitar a execução 1lu. lei , 

pobres não ~ão attingidas pelo imposto do diminuir-lhe as difficuldade~, evitat· que 
fumo, porque no €::~tado em que consomem o contra ello. se levo.ntem os pt·otestod das 
fumo, isto é, fumo bruto, não está. este ar- cl~sscs pobres até o pres mte e::rtuechlas ~~o 
tigo suj eito ao imposto. fbco, defendidas c protegidas contra sua. op-

Os cbarutos, o fumo em pacotes e desfiado pressão pela coUI"dça da miwrin e do in-
não :são consumidos porcst:~. classo. forlun!o e que representam talvez a. ma ioria 

Quanto ás bebidM", dá.·se a mesm:t causa.. do paiz. 
As clasoes pobres só consomem o alcool e o o sn.. S!':RZEDELLO coar:f:.'I..-Não npoia..lo, 

vinbo Frit;mack, e como o viubo Fritzmaclt estão muito longe ele constitui rem a maiol'i ;;~ • 
. cousegue passar illudindo o fisco, acontece 

quo essas classes continuam a. usat• esse vi- O SR. CuPERTINo DE SIQUEUU- E' um 
nbo, sem pagar o imposto. engauo em que labora V.Ex.snppondo muito 

Em relação ao sal, o imposto r~spectivo pequeno o numero dos que não :t;oJem plg·~,r 
a.ttinge :~ to1las as classes. o imposto, e pat'a os qu aes toda taxa ó exces-· 

Com o calçado, tam bem dà-sc a. mesma si v a c vexatoria . 
cousa, pois o calçado de que usam é feito por As est..Jt lsticas que possuimos, apnar de 
pequenos fabricantes, qne não estão sujeitos imcomplet.1s, deixam percebet' que não é 
ao impostu de consumo O li então, e e muito destituída. de fundamento a minhn. affit·ma
frequ ente o facto, não usam c•\lc-ados os po- t i va. 
bres que luctam rlia a dia p ela. vitlo. . Serà por negligencia, má. vont::>.r1e ou a.v"r • 

O imposto sol)re velas, e claro que não >ão fltle 80 •; . de nossa população são aoal
attin~e ás classes pobres, porque é snbido que ph<\betos ~Não, Srs . Deputa1os ; ú porque 
os poores do interior dispõem de muitos re· liiltam-lh~s recursos p ara. fe vestirem e se 
cursos, que substituem esse producto. alimentarem durante a l'requencht nas esc o-

o imposto sobre perfumarias só attinge Ls, quando não lhes lil.ltnrn estas . 
aos ricos, aos r apazos elegantes, áquelles qu:~ Sint~·~e em prc•Eundo. desaccordo com a 
podem pagar, pelo que não me opponho a Comm1ssuo em r eluçM :-oiD2P:J~to sobreo_sa~, 
est e imposto. que a tlirma. n <:;omm ;s:w.? nn.o IH\V.c:r preJtHlr-

Eu quizera, Sr. Presidente, que ao clamor 1ca.tl~ a mdu~tr1a tla.'l S:~lmas, ~em mda~u' ~e 
geral que contra. os impostos ~e levanta em sua <nlluencta sobre a mdl!-stna. pa.stor!l: _e a. 
t<Jdo o paiz não viesse l'eunicto o daquelles es!a soure tudo que o nnpo:;to preJudica, 
que por suas condições de vida, que em con- off~ndll e ntraza ._ . 
sequencia das pri vnções por que passam. 1las .E' _duloru.><~ a 1~uma du parecel' ua. Com: 
miserios que oceultam, ainda não sentiram ~ms~ao quanrlo d1~ que o 1mposto do _saL e 
os impostos de consumo. JUSto,· porque, attm gmdo n. a11roentaça.o !lo 

Poderá haver duvida ~obre a situação pe- pobre e do rico, é este q.ue n:ais pas-a, at
no~a. e oppressiva daquelles que, em urna tendendo_:se a que a .sobrm al!ment.açao üa...; 
época em que elevadls$imos stio os . preços de quelle n;~o ih e porm~tte grande consumo d:t 
todas as marca.dorias, só p odem US<\r e con- mer~adorta em qu.estao. 
sumir os mais baratos t ecidos do mercado, Nao concorrerei com o mP-u .. .-ot ·), p<ra. en~ 
cs de preços reduzidos como sejam 1te 400 cl1er as arcas do Tllesouro com recu1·sos obti-
300 e 200 réis o metro 't ' dos á custa dos sacrifi.l!' ,>s e p riYaçüJ:> d:> 

Um tributo que inci•!e sobre a penut"ÜJ,, o povo. 
soff't•imcnto, as privações e a uol', não ê só- ( Mtl ito bem, Jiuito bem .) 
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O !ôiõ•·· I-<' ~·a"lu~i,.;t·n t(; I i {·<• •. ·in 1 p~t·i .. •\"~ m:d~'<> : t mc-nos cm·to9,St•gun<lo V()l\tas 
voltandt> n. uc•·npa1· u :•tten•::·,,, •la l':u11:u :1 II"L \I p:·" x• ,; , v·•r m••io dn rume~sas ~>tn ouro p:m1 
rliscnssiio ,J::, lei d, i!npuolr•s :onb!'c" c" n,;un•o u c·xtl''''"''• ~~~:n. circnm:dll!l<~ia. concorria, !C· 
;.:l)rt\l da Hepublica, náo 1Cill'Ílill1l ll';tl,:tl' do 1-:lllt•h• u I'(HIWÍ!O J:{<!l'nlmuuto acccJlo, ra.l'a n 
a'~Uitlpto em dotalhC', pois n.nu os \~('pltWtlos lmi:m dn c:unbin. 
rp;e com o or.• dot· l'Omb:ttent o projecttJ, tt·em E' cm·Jo, poi~. que a su~p.,nsíío. rlo .Pn~a· 
!dtolargui~'irna. cxpusi•.<iio tle totlu.' o~ )Jorttt•s lllC!Il •·S n:ío ~e runtlou na insur.llcienclo. do 
t·m que clle é in:tcceíta,·el por cxce,:oi"n· r~ceit.a, IJJ:tS na a.ll••gada nec~~suln.de tl.e J'o
wente (!ra.vo5o e v~x;ttor\o 113-r;~ :~ m:~~sa tirar tlo mere:::!\o dG camb1o :t freguetm. 1ln 
fC!'al dos ~ontt•ibnintl'~. TlleooUl'o; srndo assim •1 eslitnidn tle funda.· 
· Declnt'n. que nntes 1..h1 pronuncinr-sa publi- monto pratico a iuvoc.~ão ao patriotismo 
r!l.tnante contra o projecto de imr•osto:>. IJl'O· i ara a ld)er1açiio da. moratoria. 
c11rou entondu['·S6 pes~o:IIInAnte com Oô !;eruaios. :\ tlur?.ção desta. devora ser cnidll.
l· "~de,·s da C2.mar:1, Cl fl" rticnlnrnwnte CGlll r lo;· a men te a pro v•Ji tadu para q u~ se accumulern 
us membro~ úa CO!ll mis,:ão Es~JI'ci:d. e 1cro os recu!so;; qu ,~ dever·iam S<'l' a.pplicado3 
t ccnsiiio t\e pondontr u.s co;lvenicnci!lS de á'! ueiics p:1gamcntos, já. agQra suspensos. 
<•nlem polil\c~t e ~ocial CJ."O 3CO!lsel\lft,·am, <>I :·,fim ele gne, expirado o prazo lJ.justarlo, a!'! 
•·a.(.h vez mais ncan ' ('Í hél tn, o adiamento de til.o :l,lrlor·t\za •;Õ~~ em desempenho uo cre<lilo pu-
gr·a v e mcditl:t lt~gi~lnt i 1·n. !J!ico s~ restabe!cça!ll e rott•mam o sm curso. 

Não totw:u t·S\ :t allitur],), .siniio depob dP A~~!Jn, niio 5C ve bem ]IOl' que lado ~e quer 
1· fl.!dir m!litn sohrt~ <'S ('fl',d ns <la lf\t que Si; pl'Cil<l"r a no,·:~ lei ,:e Í!IIP' ~tos. :t Jreces,i
J. lU ern vbt.a decrcl.!!', e in r·ei,Jçiio a ~ituaç \1.: · l:! <lt ·~. tam' ~tn UO\'<IS, ct·o:c;h's }lelll nccor<lo 
tin.'l.nceil'n d:J!< popnl:;<;ilus do nr,,ziJ ; >t~m fl' it<> t•n t.r'l' o Go\'el'no Fedcr·el no~ pm·tat1úr!S 
lntlaYÍ<t dr.'i nte['(~8s II'·Sil th~ n ·~ctssiJ. .cJ.,s. dus ti tui •!S ln·azi loiro~ no extoriot·. 
n 11\ yoz; tníi.Í'l c;·,·~cçntc\ tlu. dc~peza I•U- g ~i o p:!tt·roti,mo •lovlJsHl ~ct• in voca•lo, 
bl'cn. ni'í.'l já para o l'a:~·au:ento do; juros r~ amot·t.i-

l'enl!!a qno o moment o. de c ri~c ec·~nomic<L, z:t-:-•i:s v"nci.Ja~. poi.' que c·s:;as fo:arn am.utc· 
•!c cri~ c 1lnatJCCtuL, de cri c ,o i:ll que o paiz Jadas J•elo referi<J•> :1.ccordo, m;18, p:.ua a volta. 
:· tr·a vc;:sa, ou pa;·a rneih· •:• diz,q•, em que o h nor·m:lliJstle do s·}r~·i~·o ai li in ten ompitlo 
l'<lÍz so oncontr .•• P•>is que a Yerda.<Jc e qne Ga (\l~· ida externa., o t•cr·urso inrUcl\do não cm1• 
n •nguem :oabe quo caminho., ellc C'St<i. ~e- s1stiria em novos imposto~. arrecadados por 
;:uiodo, contrainJJCa evi'l~ntcnwntc tuna lei m rdo$ coercitivcs de que são insepnmveis os 
1!.., imp:Hto5. v,'xames, aitr.la mesmo em épo8as normaes, 

Em ~ituDçi"ies ~omelhantcs é,~egunrto pa· e que originam, em épocas anormaes como 
l'•'C<l, um eno gr:tYenngment<l' o~ encargos e~ta~. grave~ dí~si tlenciaS na sociedade. 
~uhre o p D'I'o, IJII:l!qu<'r fJUC se.ia a l•'•;·rr:a quo Em t•1l caso, b~m averiguv.do que a exacçiio 
a no v;~ tt·ibubçao l'eví~i a ; em siiuaçli s be- das obrig:1c:;õcs naciooacs exigisse a inter~ 
IIHihante~. a reg-ra du gover no itHtica.l'i3. ven~~o extt·aordinal·ia. tio dever civico, o r~· 
antes u. reduc,·âa d:ts 1l·speús até ao m!n imo C11rso se encont.rari:t mais p!'opriarr.ente em 
em que a r~.nda. orLlinaril.t, mcsrno conserillcn- um empre:;t.ímo nacional, em 11ue as cc:Jrt o· 
lllifiente. reduzi!1a , putles;e l,astn.r pcu':l oc- mi;lS dc•s ricos c d-JS l'ernetli;~.do~. dos cnpit:1· 
<'OITer as que ! [bs,•m inm1iavois, ~eg un•lo listas c industl'i:,cs de toda,s as especies, vi
\J!I:a obser·>:Jçüo pcrspic<.Z e ~orJjo~a.. ri:1m coJloc<\r·so sob o impnlso do sentimento 

De nm povo que n;i.o pr·cduz, o:1 Ctljr< prc1- p(Jli t ico, que em taes momenlcs costuma 
dt:CC:Çi'ío rlirninne pela qu/·da d.etctlos o; rrc<;os c·.mcili l1. r·se rl·~ bom gr-ado r,om OS in•,··J·C~S< S 
>.JO o.-; limiies da.r!ess tçií.n d"s r a:ça.mentos e <.\a r enda, u:~s a:police3 d" dívHa publlea do 
.!n suspen•iiode crediro entre os 1': tl'li,~ll !ar.· ,;, Esta<lo. 
':'to é liciro cxigii'-sc fJil'l contrai:l tlil'idas Nessas cir·ciJ!hstancia,;, por maiores que 
ll• ,vas, quan•.\o as ant eriore; Jlcam pot· ros~am ser- es ;~puros fina.n ctliro:> sub q1w u 
!''gar. nll~ssa gcr·al do pai'<) ::e ache. lw, semp~·e !loS 

S! isto é as :irn 1le nrn modo ger:tl ('Jn re- bancos e nss gcw<:tas dos p:.wticulat'es <Wlll· 
In~:~ o a_ t •,d;Js ilS so~ i etladPs ~Lttingida~ r,o r· ladas wu1m·,s que n[o circulam, em virtude 
c t~es t :1o d tl<i.t•dl:t~ ~ ao meo~_no tfm i•O t:'io I d:t desconfiança que as mfsmns crises in· 
1 r fuwlas , co:n mavn1:~ ti e ra·lõ\ll s' •l~:.ve ;~p- fnntlem, e ~ue vtrtam conocn-~e llcsses tt· 
i ll<"ar :t me:otna rt•gTa á. hy pothe-:c <h l.Jt·;tz i-~ tnlu~ ~em os p~rigo:> inhorentes acs mgocíos 
1c1r.t Em_ quo ~e co~n · Çdll pela ~ l l Sprn;,.;;ln IJrdirw.!.'io.;:. . 
1rl:nporarra. •! os pa:,ni iH'ri t" ' no extet·í· •l' por Voltando a tr·at· n• (h l li ile impos!•)S ôo 
l ;'r.te di1 rcr31'tit~~.o d.o TIJesotno. / con>u rno. o ui'ador pctlu l:cença para :tlludiJ• 
. !•.st:t m?·ltt!l. qu~ o. onHlu!' cont, inú:._ ai :·~, cit-cumst•tnc\i}s 1le natu;eza. r:oliticCL que 
.J•JI .. ~~e <:.l.e :~got·n. iD.JIIStllktH\"· te te l"Jl' 11m, por· ~ua vez contro,indtcam a sua. ap1H·ovaçao 
=~il'v!:~r a FilZ•m,~a :\ac:o !la! de pu:.:i1mento." j 110 mome~Jt·), send•>·lbB jiCrlllittido advoJ•tir , 
,.{'Derdos, e que, •.leven' o ~er r eaUzados em com a.;; S··gur;:nças de seu patriotismo, que 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/0512015 16 05 - Págrna 9 de 20 

SESSÃO EM 28 DE OUT UBRO DE 1899 681 

se sente perfeitamente forr,.tlo ás suggestões O omdor termina allttdindo á recente reso
do preconceito partidario, qu a nrlo combate o lução tom."la. pelo go\·erno tl e Min,Ls Geraes, 
p rojectiJ :l ind•t sob e8'e <l~pecto. Es to.rlo onde o espírito cl.e inrlependencb loc.•l 

Em -verdade, qnem couhece com approxi- aiml<' perdur.•- snspenrleudo a lei do imposto 
mada. exactiJão as condições a que se r edu- . torritoria I por cau;;a da.s agitações que em 
zira.m nos Esta.dos a maior part'} dos cidadãos torno do! I e se gerat•am. e perle licença. para 
que não participam das posições officbes e advertir resp~ito~amento ao Congresso !Sa.
a boa vontade dos governos lccaes. pó .:1 cional da Republi~a que a. complacencia com 
lJern avaliar o grão de desgostos e de resmti- que acceitar a lei dos impostos de consumo 
mantos a que tcem chegado na lll<l.iS v-ast a dokart.. a sua. responsal .. ilidade, e não evitará,. 
extemão do tcrritol'io nnciona.l os que jh -vão qne o Preside·1tl\ !l a. Repul)lica. pot• sua. vez. a 
perdenc'<o a fi no r<?gimen das leis e nas ga- susp<:nda., quaor!o extremas ci r·cnmsta:ocias 
l'antias de sua eff,;cti v idade i m par.,ia 1 e re pa- impuzP.rem o extremo recurso reservado aos 
r:l(tora, pois que as propriasju:sticas federaes, que niio forarn previdentes. ( JI"ito bem ; 
que s.ppareceram sobredoiranLlo as institui· nwito bem.) 
ções do novo . regimen, prc~isamento para 
contr:~pesarem aos exceS&1S olo l'edernlismo, O Sr. §el~zedello Corr~a não 
já. não insp'ram confianc;-a ao~ que estã,(• ex- pretendia maü occupar a attenção da Camara. 
postos, na concurrencia dos 11egocios publicvs, a r espeito deste :projecto , r'orque o deb:1te já. 
na. ti:calizaçfio dos netos dos seus 1·esponsaveb, tem sirlo bastante amplo e já vae longo. Mag 
a succuu.t.ir sob a foice do despotismo, por n att.itnde d0 iilustl'e rep~es:mtante de S<lo 
mt\is a ptos quo s<>jam. Paulo oltriga o oracl,:r ~~ vir à tr ivuna. cum 

A lei dos i mpost~s de consumo, leva·!<~. n.o certo con::t r·ang-irnento, porque tem do con· 
ct!!t lr·o das popula:;ücs 4lo Br•m-;il por esse ap- trat"ior as opiniões oHt itti•~ns por S. Rx . 
parolho de riscaliztL<;iio~ edev:rs~as, que so llH! O iltmtro Dep1ttaclo aclta que, ap~zar da 
(Slii.o O.•lrlidcmoudo, vac, pois. onconh•:tt' ern cri>e Cjlle o paiz att·:nessa, o momento não é 
estado de !t:I'Jilentac;-rto todos e:sses elemeutos tlc para a ggra. vação tle irnpost.o> e sim para se· 
parturb:H;ües l r.c:oes, f<~cilment<!l irritaveis ao ver·as economias. 
contucto do~ agentes do fisco . que apparece· Pon~a o or·ador que hoje em di a. já. não bas
rií.n nntcs como rcprcsenimtcs r!c um poder ta.m as economias "l que essas de;·eriam ter 
o~Jio~n, que;_ a.cs ne tos de COinjiress~o partjda- j ~i'~~ feitas ern gra?d~ escai't. dcstl~ annos a~1-
rra Jnlllar·ao os vexames que a k tbu taçao e tcr10res, quando ja se· as pedia e a C.am;l ra m~o 
arrecadaç'io dos impostos nca.rrets.m. as real isa.va siofto e rH pequcoas psrcellns . 

Decret:lr os im postos, olJserYa. o or ador , ao ,\gora, o que r·e~t-a. u. cortar, si de toJa a 
mesmo tem po que se conclue a formidav~:l pa;1·te chegilm reclamaçüss contra a'S j:i. in
coll igaçrto de todos os governos do Braz i!, ~u f!! ciente:; verbas pat'a as dotações de certos 
sob a. chefia. do Presiden te dn União, para o serviços 1 
tlm de serem eliminados da r epreseut,.çãl' o pr ogramma do nobre Deputa.rlo não ba.sta., 
nacional os que formam as minorias nos Es· port.a n tD . Ainda. que maiores cortes fossem 
tallos, é provoear cégnmente uma reaccão fei tos nas despez;•s publicas, n em assim as 
:Proporcionada ao desespero de todas as c!as· economias Mtingirímn á qu inte~, par te llOs r e
ses que Ee >en titem opprimidas. - cursos de que carece o Tltesonro ! Logo, 

Si os que gov. rnam, c que se presume que torn,\-Se p!'eciso rc;;o1·rer ~os impostos . 
fazem dl·miun.dos de sentim:?nto (las r es p<;:l- Si ó ver·r:!a.•leh·.L a affirmativa de que csta
sabHidadcs legaes llU:J ns lels irnpoem, uão mo;; e m um p:~.iz sem prodncçi'i.o e qua não 
me<lem a extensão do nr bitrio que exercem e <!e1·cmos appeilar para nove-s impostos, então 
das YíOi(!llcias que C.:t.:ecutmn, .lJii.o é l icito es- o qne r,tZG(' ! Cruzar os braços? 
)!cru r que a colligacão dos opprimíJos se Não! nã.o p:):le o Cougresso silenciar denote 
contenha tlen tro das norrnas constitucionaes do$ factos e deixar quu, findo o prazo do :l C• 
e regula.das por leis que os proprios oppres· corda, o estmngeiro levante a, sua bandeit·a. 
sores annullaram . nas nossas rept\rtiç-úes aduanei r·as, p.~ra co-

Nessa emergencia, asresistencins materio.es lJrúr-se com 11> l'cndas elas no.:;ms nlfa.u
se denominam reivinrlieaçõe~ lil·er,t~:s o:x.~ra- r!ogss ! 
ordinarías, o espirit:J de rewlta contamina. E' melhor , pois, appellar para. o "Patriotismo 
todOS OS grupOS de populnç(ies e t o <IUS !IS di · brnzileiro, ]JOI'Qtte j{t n5.o e t ~m po de discu ti!' 
visõ~s sociae::, por mai~; Jiffer~!ltes quo p;t- t\ i n~onveniencla. dn. hypotbeca das nos::as 
r ('ç:tm set· l\S condi •:ões de or delll moral e 1•endas le!la;; no (mvtbg-l9an , no accot·do que 
economic<t em que vivam, l igando-os enü·e o Sr . PI"e.;i · ~ente da Rep ül.!lic•t foi ior.;-ado, 
si, a. tem de out1·as causas, pelo sentimento ri e peio.s drcuu; ~t<lllcias, a ac.ccitnt•. 
ctesconfianca contra t odo o po:ler cons tituido, l O no!m~ Deputado por S. Pa.u!o dis!e t.am
como se eb>erva em toda :1. ptlrle do mumlo e Lcm q uo em vez dos uovcs impo:>tos, devia-se 
sob todas as fórmas de goremo. appell<tr par:~ um emprestimo interno. 

C3rn:tr:l V. VI 85 
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Mas, esquece-se S. Ex. de '1ne o Thesouro l Por sua VEZ os governadores dos Estados 
nõio carece de uma providenci& de caracter sabem o que devem de justiç~\, de toluraucia 
momentaneo e s im de um;\ medida de per- e de respeito nos Estados que governam! 
sistencia n duração, qne se mantenha dura.nte (illttito bem ; mt-~ito uem.) 
certo tempo, for.necentlo-lhe os recursos de 
que careca, de modo a pldcr etfectuar, com 
certa segurança, 03 seus p<~gamentos em 1901, 
podendo a.o mesmo tempn melhorar a taxa 
ca.mlJhll e melhorar lambem ~s condições 
ger·aes do paiz. 

O que r,u·ia o Thesouro uma. vez esgotados 
os recursos momentaneos forni\ci1los por um 
emprestimo interno 1 1\ada ! ficv.ndo ainda 
com a responsabilidade dos novos juros ! 

O orador tem n.inrla uma ultima observação 
a fazer ao nobre Deputado por S. Paulo, re· 
!ativa. á ultima p:ute do s~u discur~o. S. Ex. 
referiu-se a um pacto que disse existir entre 
o llonrndp PJ•esidente d~t Republico. e os go· 
verna.dores dos Est'\dO>, •lo qual d.:!vC r·~sul
tar a eli rninaçii.o das minorias na rep1·esen· 
taçiio nacional da. rutura l<3gislatun\., 

O orador não tem absolutamente conhed 
manto des,;:e pacto c nem ncrcc.lila. qno elre 
t enha siolo celebrado, em ho:1ra ao caracter, 
uo a.mor ó. verdade constitucional o á •ledlca
ção aos princif'ios r oput.licnnos sempra de
mons trados pe o Sr. Presidente de lkpubllca; 
e em honra. tambem aos go,·ernndores dos 
Estados, que todos sn.be:n pregar& autonomia 
de sua terra. 

O que consta ao Ol'arlor ó que o honrado 
Sr. Presidente da Republ1ca, na quadr:\. anor
mal que atravfSsa.mos-quo.drn de crise fi. 
nn.nceira e d!! crise política, de crise econo
mic'l. e de c1·ise social-procurou collocar-se 
acima dos int~l'esses J)n.rticularqs, <teima. dos 
interesses partidarios, enteudentlo dever fa
zer polit!ca de accordo com os governadores 
dos Estados, no quo rôr justo, digno, honesto 
e republicano ! 

E entre os governadores ba homens das 
duas políticos, em que o. C:lma.ra esteve di
vidida. ! 

Si um accordo, como o de que tallou o no
bre Deputado, fosse feito, mais responsaveis 
sel'ia.m os governadores amigos do orador e 
do nobre Deputado, qae desertariam assim 
dos bons principias e t eria.m sa.crifica.do cor
raligíoM.r·io.s como o illustre repre~entante 
de S. Paulo e outr-os nas mesma> condições, 
nos respectivos Estados! Assim, :porém, 
não é. 

O honr.1do P>·esideute da Rct>ublica. conhece 
o S·~U dever, sabe qun.es siio a.s responsabil i
da o:les qu e lhe cabem e desde o seu manifesto 
tornou claro que não era chefe do partido e 
sim ebefe da Nação. 

S. Ele. a.mn a virtUde e é inc:q>a.Z de en· 
trar em conluios que falsificariam a. R.epubliea 
e que creariam monstruosa ma.china. de com
pressão 1 

O Sr. Angusto 1\'.Iontenegt•o 
-Sr. Presidente: o illustre Deputado por São 
Paulo, ouvido sempre pela Camara com o 
acatamento que merecem os seus enormt>s 
serviços ã. causa. publica, trouxe á. t1•ibuna 
duas ordens d'3 consideraçõ:Js: uma de ca
racter financairo, l i gad;~. mais intimamente ao 
projecto em discussiío; outra, de caracter poli· 
tico, que S. Ex. jungiu á questão que se 
debate. 

A nmbo.s dc'VO dar ligeira. resposta., pela 
responsar;1lidade que tenho atsumido om to:los 
os a.ssumptos que se ligam á, situaçã.o finan
ceira do paiz, a ssim como á. posiç.fu> política 
que a.ssumo neste momento. 

Disse S. Ex., e sobre estas considerar.:ões fez 
gyr;~r grande parte do seu discurso, que ni'io 
ú no momento em que o pa.lz se encontra em 
uma crisu social e fiuauceira, que se tra:z; &o 
voto do Congres:o Nacional um projecto era
ando impostos. 

Peço l icença, Sr. Pro>itlente, para combater 
desde já esssas aflirmucões, com todo o res
peito que me mere~em as op~niões do no\1re 
De ;>utado por S. Paulo . E' exactamente nos 
momentos de crise que os systemas financeiros 
de um paiz se estabelecem e se modificam. 

Corra o nobre Deputado a historiao finan
ceira de todos os paizes e me dirá, por cert.o. 
que não é nas épooos de pt•osporldade e abun
dancia que se cream a.pparelhos tiscaes para. 
tirar rer.u1•:;os dos cont.ribtlintes . 

Não quero citarcasos, S. Ex. os conhece 
muito bem: a grande reforma fiscal du. 
In <tia terra foi feita sob a pressão de nma llor· 
rorosa crise - economiea, durante a qual 
ella. procedeu a r eforma das tnrifáS de alra.n
decras e ao estab~Iecimento do ir.come tux, 
de~reta.do pelo grande esta'lista Robert Peel, 
justamente no momento de crise terrível, 
crise social e economica. 

Foi somente á inspiração e ao genio de um 
homem, levado tJela. corrente da opinião, 
que s e deve esta. reforma, que nunca seria 
realizada. nas épocas de prosperidade, de modo 
que :L Inglaterra. apre~enta. o bello sys
tema fiscal qu~ produz inveja ás nações eivi
lizu.das. 

Em Franca, o appa.relho fiscal actualnasceu 
das mais intimas convul~ões da revolução 
france7.a. ; não o Jlreciso d izer no nobre Depu· 
ta.do; s. Ex. c0nhece-o tão bem quanto eu ; 
todos os trat.Ldistas fra.neezes fazem remon
t,w as actnacs contribuições francezas ás 
prescri pções e regras da grande A ssembléa. 
Constituinte. Hoje mesmo, quando uma 
profunda. campanha se trava. em França 
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par;t .estaue.ll!ccr o regitnen fisc~1, sob 11ovas I si a ht. ali .Jade n.os lançava em situação tão 
lM~e~. dá·:,(; u,nJ. mnviment ... ç~o na opiniiio triste eomo aqueUa em que nos achavam03,o 
publica, a Fl'~n ça atra.ve,;sa uma prol'und<t,, Bmdl est~.va emp<?nhado em empregar um 
uma extruordin:tria commoçílo intima, 1'l'O- u!t1mo recurso, afim <leoal<ra~uardar ainda uma 
fl11zicla Jl l8s ex:c·it;:çü~s do soci<lli>mo ~ pch; a lion'>1'<tl;ilíd:tde do seu nolne. Assim sen lo, 
rcacções que .le notc1m nas altas e baixas ca- o ~cco1·do de Londres ú mais um bello te.~te-
madas ua sock:dad e ü·~nceza. munl!O que a Repllblica póde invocar ... 

Tu1lo isso vem em abono da. minh~ assar- o Sa. Fn.ANClõC.) Gr,YCERtO _ p 1·otesto em 
ção, e é qne. justamente, em época difficii nome da Republico .. 
pil.ra a vida de um. povo, é qua se procura. 
attendendo <b neces5idaàes de occasião, mu- O SR. AuGUSTO Mo:-.TE:íEGRo- ••• no sen· 
dar o r egimen fiscal, parte iodispensave l do tido de demonsl1\1r a lisura com que trata 
Orl{:ll1ismo da Soc' edade. dos SeUS negocÍOS. 

Por consegu inte, não tlov,)ri:\ D.dmiPil.l' ao O Sa. Fa.ANcrsco GLTCEruo-0 accordo de 
nobre Deputado que,n,t cr·.be por que atru;ves- Londres não era necessario. 
samos, seja. o estabelecimento de um regi· o SR. AUGUsTo MoNTE~EGRO _Esta de· 
meo fiscal uma das mai~ s ·,rias e das mais - clnraçilo mostra que S. Ex. não conhece, 
nobre':! preoccup::.ções do. Governo, muit<J em· em todo:i os seus r1etallles, a triste situa-
bor•a ':enha-se c~t:J.belecc1' correntes de irnpo· - d -' L d · • 
Puhru.lade, a qne 0 selt dever• obri,"a ~uJ·ei- çao a qui} o accor o ue on res vem por um 

termo. 
t;lr-se ; sim, S\>b este ponto de vi~ ta, justill· s. Ex,, estudando 05 nossos orçamentos, 
C<\·SC plenamente A ac•;li.o do Gc.vcrno. 

A Cornrnio'lio da C:un:tra <) a Ca llw.ra en- os llnlanços e synopfes aqui distribuídos, verá. 
t quo não havia outro remeJio para a. situação 

con ram compl~ta. adhc~ão, enc11ntram por- em que ha p~uco fctllei, ou a suspensão dos 
feito npoio no seu procetlimento. n· E nossos pagamentos. 15se S. 'x • mais, que S\1 Jli'O~Ilt':J.VíL l'.~~ar \I<lS fmto o accordo cmpenh:üln. a. pala.vra 
a actual !'eform~ do no.~so systcma fieca.l :w do Go\:erno em que dur~nte tres annos da 
nccordo t!llanceu·o, as~:gna1lo eln Londres o su., perman nlci:l., idm-se teu ta r os ultimos 
aJmo pass;\1.1~;. . .. esfor·ço3, utlm de pul' a Nação Brazileira em 

S., Ex. dJ,,~ q~c st prccur::\~, afim. de fomliçües de s~tisfazer cabalmente os saus 
ob!er do C~n~res,o a lliJJlrov .. c;,l.0 do ~~-l compromissos antigos, comprehendc o nobre 
po~to fle c~n,um~. estabe~ecer um <~o, c.onst- Deputado que a política. financeira não se 
ue ando e,~e pr~Jecto de _!~PO~t,os ..,om,o n~a poLUa r c·sumir na tesoura orçamentaria, para 
co~sequenmalo.71~a e.nev~.,sa.rt~ daq;1edo :~c- cortar migalhas desta ou daquella verba. 
em do, que S,' E:_;:; .!_11.us ~11yma vc:•. co.t ~o- Qua~squer que fos.3em as economias feitas 
borando a s:1·1 ?PJ ·l~a?, ~l.n.,slll.c.t • ne,l,t Ca,a, noürçarnento, com patriot1s!!lo, denorlo e de
de dmme~~?,ar.a e tnJu,ttficavel. uicaçilo, por certoni:i:o seriamess1s economias, 
. Sr. Pre~tden_te, o acco_rdo ue Lon~r'.~s, 'Peco preccnizadas pelo nobre Deputado, que iriam 

!1cença para aflirmnr, ~~~cordanclo ue S. ~x., fecbnr 0 abvsmo voraz do que cham(lmo:~
Impu0nlta-se p~~~s cond1çoes em r1ne se a;-1ava dilfer~nças de cambio- e iflm pouco a pouco 
o no~so Tb.eso~J~o, pelo est,\~o em que ~e em- invad 1ndo, como gangrena, to:lo 0 nosso ar
centrava ~ n?~sa producçao; o occordo de çam€nto, a ponto de dominar a todo 0 or""a-
Londres n;.w pULle, nem deve ter o alc:a.nce nismo "' 
rcstrieto que S. Ex. quer d tlr ; esse accordu · • . ~ 
n'i.o teva ~ómentc oomo o1doctivo retirar o . O SR. GALEc\o qArtYALHAL-0 •Ilustre ~!·e
Governo do mercado de cambio, de onrlc e;te ~tdcnte da Republlca! na s13a mensagem, de
tirav,, as souunas D tll':\ satisraz :rc·s seus com- cl:1rou que nao havra mew de recorrer a. 
pl'omissos no e:<ter1or; não, elle era uma con- noms impostos, que ::t .econ~mia era o re
sequenci:J. iatal da nossn, situação na.quelle curso necessur1o pa.ra a s1tuo.çu.o. 
momento. Ou elle, ou a suspensão Je paga- O sa: AUGL'STOMONTENEGRO-Bem compre
mentos,isto ~ .o que o> americanos chama.ram, hcnde S. Ex. que o programma de economia 
em uma pbYase concisa oblc1ch f;·yd-.:y;entreas não póde ser,, parte princip.il, unica de um 
duas soluçõo~, por cert.o que muitos pn.triotas prograrnma. de reconstrucção financeira. 
escolheriam a da suspemno de p~gamentos, As diíferenças de cambio avolumavam se; 
como basedereconstrucção de nossasfmanças, os Orçamentos ch Fazenda chegavam a ser, 

O Governo, com 3. responsabilidade que lhe no p~pe l , de !60 a 170 mil contos, ma3 real
}Jesava, não pc:dia sir: iio •lar com o acco do rnmtc, nas contns c1o Thesouro, passavam de 
uma. prova ma.is da leal,tade, da si nceriJaclc :.\00 mil contos, in varlínclo o Orçamento, a 
e da. nobreza com que o povo brazileiro ccs- ponto de impedir o funccionamento de toda a 
tuma tra.t:tr os sellS compromissos. machína ntlministratlva; emfim, era a morte 

Foi mais uma tlcmonstraçito pera.n t e o nacional. Assim, pois, que vinha fazer só
mundo e perante os nossos credore:<, de que, mente a pohtica de economias~ 
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Nad;; , n;v1a, n:vla., 1 .\ >·egun•ia pn-rte tem para mim certo vaior. 
Eu comprehondo e V. Ex. sal!e, Sr. Pr·osi- S. Ex. , fazendo uma ligaira. excursão pelos 

dente, qne per tenço ã phalange d••queH·.:s qn~J c;<mpo:; u:?. poli tica , vem nos fallur de um 
tcem r esistido nesta Ca>a contra :~ coJ·rcnte pacto que se diz existir entre o honrado Pre· 
do a~soberbamento da. (]esp<>za pul.Jlie:t; tenho r;irlente da Republica. c os governatlore ; dos 
procurado pôr o meu ccntingc:>tc, fraeo aliá;;, E,t;\doR, pacto quo ter:.. como resul t~do final 
a.o serviço desta C<I USa, q••e. sinão cs la.UL'C is o csm:wamcnto das minorias nos Estados, 
da popularidad ~, tr-az 1:1:mt mim a satisfaçiio o c~cllarm:nto ue todas as val va las pelas quacs 
do dever c e represent.tnte da Na\;i1o em uma estv.s minorias podem respirn.r . 
quadra. co;;no a q::c att·aves;amos . Em apa!'te, cc-ntestei formalmente o nobre 

Mas, não era dlsto só que precisa>amos; Deputado, e, pelo que sei de politícn, posso 
precisa·;amo.>, s~retudo. de relazer cnmple- atli1·mar a S. Ex. qu.e não. existe accordo 
tamente o nos,;o syst-:ma ot\:amento.rio nos entre o Sr. Presidente à a [l.c·publica. e os go
dous capítulos em qne Stl divide « R~ceita e vcrnadores dos Estados, qu~,c~qucr que sejam 
Despeza »; us;trmos denodada.men te d~l te· ;: s tenclencias polític<~s desteP, ele um ou outro 
soura. para cortarmos todas as de~pezv.s in- Ja.rlo em que, porveotura, se divh!e a 0<\.tnara 
uteis, e mesmo as necessa1·ias, mas ~mbern dos Deputados. 
nos o.tirnrmos paPa o outro lado <la questão, a Nem podia ser polilica do Sr . Presidente 
reforma do.nosw system<t t:•i bulario. sem n. da Re1mblicn. construi. r un1a machina esma· 
qual tu:.lo sera impl·o!icno, nada rr~·cti ficará. g:1dora das minoriaB, que so dizem compri· 
(Bno;t,:;, 1lll<ito úcm. ) mi.tas nos Estados. N<\o, Sr. Presidente, os 

E nssim, ao me;mo tcm pv que o 1mmildc 
1

tmços da politi<::a. do itlu:;tre Sr. Pr~sidente 
(•fttdor llatalhaYa :lqui <'llllll'UI UI oimi!mi•;ilo I da l{CjJUblic;~, q uanto ú. sua act,:ão liObre os 
da:; dcspezas, scntJH'e como 1·cia torda tteceita, grn'i::rn:v!ol'es dc'S Est~!.lo,;, deduzem-se zla.::; 
fui 1\encdado earll p~ã.o do ala.I·;.;n.rl!e!lto U<l ~u::s J cclarac;iJes politicas, !lentt·o das quaes 
cspher•' da hihl~ ta•;iio leúeru.l. o nobre Deputa.•~o p rJI• i:i . Paulo poderá tir·ar 

i\luitos des>.es impostos que e:stão hoje c:s· o.s coacht$Õcs que o seu talento, o seu l.lom 
criptus e acceitos em noss· s le!$ 10I'<'ill t'CJ!.li senso e o seu patriotismo lhe dictar. 
vota.rlos por propost:\ rnlah<', e outros, qae 0 R • _ 0 . . EJI ·t: 
não o fora.m ,comooimpostorhrcnd;J,cleqne ,- 't· F~Ai'\cr:_~o L'IOEtHO-• .. o u.,a. ou 
tornei-me iniciador nc·sta Casa, niic c cJoyitlo n.to : '~'00 '·· 0 PJlhJca com touos o~ go\ erna
aos meus esrorÇús que lwjt! n::io fnc:.'l p:ntu dorc~ · 
da legisi<J.ção do llOSSO paiz . 0 Sa. GALEÃO CARVALIIAL- Eilc declarou 

C'ompt·cuende a Cnmam qne nüo podemos, isto :publicarueatc oa Bahia. 
nos trcs :;.nnos <1o accordo, nos restringir ú 
e~pllem que o nohl'Cl D~puta.do acj,bu de ltm· 
ç::n· como pr•ogm.rnrna. 

Ni"to. o nosso fim não é sómcnta· dentro 
delle ampar<l.l' o O;·çamento àa J..>espcz:l. e fazer 
com qu'; ;t.S de;::p.;zas não saiam das verbas 
da R(·ceit.a. . 

Nós queremos prep:lrar os elemen to>, afim 
de que, ex~irado o pr-azo fa t;,.l do a ccordo, 
pos,amês dentro de um or<:amento r<>gcne· 

. rador, satisfazer os compromi;;sos que 3S>U;ni· 
mos em hora. solemne para este lltlil . ( .~Iuico 
bem.) 

IstrJ posto, não me pejo de diz3r, em face 
<I::~ Camara ~:: do paiz. que lo~:10 a resr;o;tS:l.bi
llJ:l.!.ie de todas as medidas que eutram nas 
liuhas que aca.bo ue traç:tr. 

Aceeito n política d!.l e~onomi<\ prégadc\ pelo 
nobre De;mtado por S. Paulo, 11ão só po lc. seu 
laúo m<J.ter in.l quanto õ. economia : eal a .fi , zer , 
como pelo seu l:ldo morn.l , qtH tem granu • 
valor no caso; como t:unbem ac~cito c pro
gramma. de nos>a recct;stituição t ri!:mtaria, 
sob1•a bases mais ~o lida~ ü reaes . 

A ~uiiio não pó ·!e :ficar ~entro tla esphera 
restriCta das rendas aduaneiras. 

E' o que tinha o. di zer . nesta parto. no no-
bre Deputado por S. Paulo, · 

O Sr... AuGnT.:> 1-lm<TENEGRo- Sr. Presi
dente, compt·chend( ~ o nobre !Jeputado por 
s . Paulo que o ill nstre t>r . Presidcn•e daRe· 
public<~. não po,.lerie faz,!r entt'\tr nas suas 
ídee.s de governo o estabelecer. da situação 
r-rltic,t em qne nos nehs.mcs , compctencias e 
r1issGr;çõe; cem os p~tr ü.los 113 posse dos go· 
vernos locn,e~. · 

O Governo Federal desej:t viver em har
monia. com es~e.s governos locncs e a sua 
acç:í.o limita-se unicameme á espheru. traçada. 
peh•S proprias pois. vrtts que S. Ex. tem pro· 
i'eriuo. 

Ma;;, Sr. Pres!Jen te, que exista. preoccupa
ção resultante da. a.vproximação de um pleito 
eleitoral, que vem constituir a. n<>va. Ca.ma.ra 
e o terço constitucional do Senado, o nobre 
Deputrdo nüo póde estranh_a.r isto, porque 
e>sas eleiçõ.;s são ru11ito importantes, ellns 
t!·aàuzem n renova.çãu completa. do cor po 
legi.;-l:>.tivo e o seu desdobramento placido, 
s~rono e tra.nquillo ilcrc ser o cltJ;;id emlum 
d~ to,Jos r;ós, m 'v:i.lld ua. situação crit ic:t, 
quor· politic:.., quer llnanceiramente f•tll:1ut.Lo, 
que o.tra. ve~sa.mo~, 

0 S1~. SERZEDELLO CoRRÊA-No P.mi., O go· 
vernador so.berá cumprir a sua missão. . 
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O SR. FRANC!oco GLYcEmo- Lá tnmhem 
f:triio o rodízio. 

0 SR. AUGuSTO M ONTE:":EGRO -1las, !':l'. 
President:~. d:dli para o pac:to que S. Ex. 
trouxe para :t tribuna da. Camara, ltn, um 
abysmo. 

O Srt. MoREIRA ALv~s-Em S. Paulo, ao 
tempo que o Sr. Glycerio governa v a, tam lJem 
se fez rodízio. 

0 SR. FRA:iCISCO GLYCERIO-ProtPsto. Em 
S. Paulo já mais se fez rodízio. Venha á tri
buna provar isto. 

O SR. l\Jormmi. ALns-Então V. Ex. me 
aponte entre os adnnes Deputados por São 
Paulo u111 ~ó que nilo fosse seu corrcligio
nario . 

0 SR. FRANCISCO GLYCERIO-Vai ter a rCS· 
post11 ag-ora. mesmo. 

0 SR.. AUGUSTO MoNT P-NECr..o-:.faS. Sr.Pr~· 
si dente, quanto :i. pPo)ccupaçi'io do. nobre 
Deputado a respeito d:trcpresentaçffo 1las mi
norias. compreltonrlc S. Ex. qn~. cle~:!e que 
a n.=ção do St•. P1·esidente da Republicn. e 
límit ad:t ao~ termos C'rn que acabo de expor á 
Camara., essa preoccupação pórle 3er p;l.t'ti:la
ria, póde ser política, mas não é a -preoccupa
ção do Sr. Pr8sidcute da. H.epu1Jlica. 

S. Ex. deixa n solução Jes~as questões 
áquel!es que devem decirlir, aos partidos nos 
Estudos, ús competencias políticas, a quem 
pertence sol ver o compromisso constitucional, 
a que S. Ex. se ref"riu no discur~o do hoje 
e no discurso lla poucos dius proferido. 

O nob re Deputur.!o nrro quer. purérn, saUs-· 
fazer·se com os term(ls Testrictos em que o 
Sr. Pre:;idente tl<J. Rep1iblicn. estaheleceu a sua 
acçiio polit:c:t nos E~tauos. 

O Sa. FRAi'\Crsco GLYc;,;mo-Elle é o ar
bitro supremo a que os nobres Deputados se 
submettem como transacção politic<t. 

O SR. A~(msTo Mol'i'TENEGRo-Assim, ter
mino as pou•'a.s consirleraçõcs que me jnt
guei obrigado a J'azee deante das observa1;ões 
feitas peto iltustre Deputad<', voitando, como 
S. Ex., no fim do seu discurso, ao assumpto 
ora em di~cussão. 

Impetrando de todo:; aquelles que es<ã~ 
compenetrados da situação grave, que vamos 
atravessando, o voto Qffi favor das medid<~s 
encerro.dns uo projecto em discussüo, não 
faço mai~ do que trazer :1 publico o desejo 
qne se a '1inha no animo de tollos os SI's. 
Deputados: o de ajudar o Governo nesta obra 
ingente de regeneração liscal, ele dai'·lhe os 
meios de cumprir a p5.lavra que, em mo
mento solemne, o Governo da Republí;;a deu 
ao estr;J.ngeiro, no sentido da completa sn
tisfaçã.o dos compromissos externos do paiz. 

Não ,·: neste momento, ue poi~ da sessü:o 
legísln.tlv:•. ouo vu.mos atravessando, em 
r1ue ass:gnalâmos, por traços indcleveis, o 
nosso ar:col'do com a pol itic<\ seguida :pelo 
GiJverno, que f r,tqucarernos, que procura
remos re th -~ l' 1ks nossos hombros a responsa· 
bi li1lade que a opinião publica e a Consti
tuição no:; dão. 

E' p:\rn. este sentimento que appello, neste 
momento, esperando que as pt1lavras do 
nobre Deputv Jo não produzam o eJTeito de 
vir tli mi lluir, de vir abalar, de vir estaoc:-.r 
a fonte em quo devemos haurir as precisas 
rorças para. levarmo s ao fi rn a nossa t;ll'êfa. 

Voto a f,tvor 1lo projecto e espero que os 
meus amig'~ls vote:n da mesma fórma. (M:O:to 
bem; mui lll bem.) 

O Sr. Francisco Glicel"io 
(para uma cxplicnçrlo ]Jessoal) pede a palavra 
para urna cxplic:Jr;ão pessoal, visto como o 
nobre Deputado pül" Porn;unbuco, em aparte, 
t!irigido dur:mtc :~ discu•são mantida com 
tanto brilhantismo ])Dr seu nobre nmigo, qne 
nc.b.t de tk•iJCal' :1 tribun:t. fez uma refcren
cia de ordem pesw::~l ao orador, que dirige a 
paltl."Vra á Camara. 

llisse o nobre Deputado por Pernambuco, 
que M1 seu Estado o orador fizera rodízio. 

Declara que lHI eng;mo; nem o ora,Jor,nem. 
o Sl'. Campos Sa.l!e;:;, cmqua.nto vi verarn jun
tos, fizeram rodizlo. 

O Sn.. MoNTEmo DE Rmrws- Quem co· 
nhecer a política do Estado de S. Paulo, nã.o 
co:.1 testal'iJ. :t asserção de V. Ex:. 

O Sa. FltANcrsco GLtcERIO diz que a. .vida. 
constitucional começou para os Estado~. na 
eleição de 1 de :1~~rço de !8\N. 

A bre um parentluse partt pec1ir ao nobre 
Depntado que faç11 as devidas concesEões ils 
suüs Rffirmacõ~s. 

Em 1894, o ora,lor, o Sr. Campos SaHes e 
o Sr. Bernardino de Cctm pos, que, então, com 
o sr. l{odl'ig-ues Al;es dirigiam a politic<l no 
Estado. re<ervarnm pai' a os nossos adversa
r ios, o terço, representando a minoria, de 
que teda a Constituição. 

O parti<lo, chefiado pelo Sr. Americo Bra.• 
ziliense, era então llem r eduzido; e o p~rtido 
nosw dispunha de um prestígio ex:tl'a.ordína
río. ~m virtude d tlS victorias asshmala.das 
pela resistcncia ro Governo çle então~, 

Entreta.nto, este partido manteve reprcsen
bda a repr~:sentação da m·31loria. Mas, a con
tece que, tr~s dias antes da elt:.içü:o, o Sr. Dr. 
Americo Braziliense, declarou que nã.o faria 
cll:•p:l, e seus amig,Js não concorrimn a elei
ção. 

!'\estas condições. foi mistor preencher o 
terço, po[' isso que ;> representação não podia 
ficar dcsf.tlcs.da. 
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E eis porque um membro d::t minoria de I Camr<l'<L nest~ legislatnra, acorn1ianltac.lo poe 
clltã.o, foi e I oito por 17 "''"o tos, uma rleput<~(•itO Ul)anHne. . _ 

Um Deputado por S. Paulo pret2urJeu a.n- u omdur 1gnomva. que a oppo>JI;ao, que 
nullar o diploma 1ieste can•li<la.to, o.ttemten<lo h:nii1 em S. Paulo, tivesse tles:>.ppareci•!o 
á insianificanch de sua votu~:ilo, e S . Ex., 'por completo; l\O c::-ntrurio, HUppunlla que 
(o or.rdor dirige-se ao S1·. McJ·eit·a "llces) lho uJli e~btisS!> ao menos U!U casco de l;)O.l'ti(~O, 
fara o favor de pro~urar nos kmccs o dis· qnc nao est1vcsse tlo accor,lo com a s1tuaçao 
curso, com qne o orador llefenden a eleição dominante nafluclla L:poca. e por isso ousott 
desse seu advcrsario, alb;gando que, pelo a!Iil·mar que o nol1r;3 Il8put:ldo fizera o 
menos, e!le ern, roprosenLante du minoria. J'O(H<io, o que, nlhi>,_pmsa. o or:tdot· ser um 
(.Apoi,,dos.) rl1re1to dos partidos Jortes. . . 

1,96 d < , ova >"l d ca- E' esta a explJC9çao qile <lona ao nobt•e 
Mas, em :S • • eu·,e ri: ren ç. 0 ~ :. Deputad(l nada mais tem\o a dizer. 

mara, e o partido republicano, c1refi.ado en tao ' 
pelo St·. Ameríco Bra:~:iliense , ahlleriu ao Continúaa3'discussãodoprvjccton. 177 C, 
partido do orador, de molo honras) para do 189!:1, com o :p<>recer sobre eurendus ofl'ere· 
ambos. tomanrlo como razão desta fasão a cidas 11a 3" <liscns.;ão do projedo n. 17 7 B, 
eleição e a posse do novo governo <lo Sr. Dr. deste :um o, c1ue (}o<t:l.be!Pco o processo p:ua a 
Campos Salles. ar!·ecada1;ii:o r.los impostos uo consumo. 

Ficou-se assim, sem outro partido, r1ara 
llle dar a. minoria. O !Sr. PrP~Soidente-Tem a palavra 

E!s a razão por que a adusl representação o Sr. Cussiano do 2\asdmento. 
n1to tr()uxe representantes da minoria, mas o 
partido chamado pa.rlamentnrista., a.prcsen- o §r. Cas"';~u11o do ~a.sci• 
tou-se pleiteando as eleições estadoaes. e o 1nento (')-A minha sitrmçii.o pessoal na 
ltonrado Sr. Campos Sa.lles, Presidente do CurnarEL dos Deputados, o acatamento que mo 
Estado, resolveu manter o terço, e o que sue- merece o honr;L<Io Deputado por S. Paulo, qu:; 
cedeu foi ter este pntido repr€sentantes na !ta pouco acal.iou de fallal', e os concuitos qtle 
0:1mara e no Senado Estadoal. vier·am de exbrnar ~obre _a lei que cr(:a os 

Eo>ta é a histuria do parlido constitucional im]Josto~ r.le consumo, nüo só o Sr. Deputado 
do seu Estatlo, e a aUega para. mostrar a :;oeu Augusto Montenegro como o meu honrado 
illustre amigo que quem procede assim uão umigo sr. Serzedello Corrêa, me for·çam a 
fa.z rod.izio ; ao contrario, sempre teve por dizer algum:\S palavras antes do encerramento 
programma a. necessid,\de da representação da. discussão. 
das minorias, e para provai-o pôde invocat· o Ponso, Sr. Pre~idente, como alias o de
testemunho dl) illustre chefe do nobl'e Depu- monstr011 cabalmente o honrado relator dn. 
tado o distinctissímo Vice-Pi•esil1ente da' R e- Commissão Especial, que a situnção m1~1in
pu bÚca, a quem em 1895 se diri$'iu, faze~vlo tlrosa que ateavessa a Republica determina 
ver a necessidade t1e representaçao das m1no- ~ Camara o :procedimento de busctr nos im
rias, e S. Ex. correu ao seu encontro pomlo- postos de consumo font<S de r.:ceita, que 
se de accordo com o seu peJ?S!l.!ll~nto, ob:::er- bastem ];l(Lt'~. att0n~.endo á ileficicncía. da 
vando-lhe que o terço constltum:t _ m~a op- 1 remla adunmira, armar o Governo de meios 
posiç·ão que podia embüraç:ar a acçao uo Go- a Jazer face aos compromissos da l{epulJJica., 
verno. no interior c no exterior. 

Então, o orallor. achanno judiciosa essa de-
claração. tratou de promover a reforma elei
toral e reduzir de um terço :para um quarto 
e na•la. obteve pela opposição que eucnntrou. 

Vê-se, pois. quG a sua precc~upação cons
tnnte tem sido a repl'esentaçao das mmo
rias. 

Espera que o no.bl'e D_ep~tado lhe dará o 
pra.;o;er ele ~e declarar sa.tlsfe1to com estas cx
~licaçõcs. 

(.11--Iuito bem; muito bem,) 

O Su. Tnrmmo DA. CosT.\-Apoiado; a si• 
tuaçilo actual é de impostos e economü~ ; nü.o 
como outr'ol'a-economía e impostos. 

O Sn.. c .... ssu:-xo no N"~scDIEliTo-Acrellito, 
Sr. Pmsidentc, que n. politiC3. tão súmente tle 
economias e de córtes orça.menta.rios, no mo· 
mento actunl, não bastaria para fazer dcs
app:1recer o granuc defi.cit existente, e a 
grantle di!fcrençs. entre a arrecadação da 
renJa da "Cnião e a despeza. a que é obrigada 
a attencler com os diJYerentes ramos do fer-

o. S~. ~~ore~.ra. -~~~res (pa.rac,uma j vi~1· estou convencido àisto, e por outro 
expl•car.•wpP.s .• oo.l) rl17. q11e ,t ,ua. afil.rm"hva. la'loque n remi:< aduaneira tem dect·escldo, 
de queo seu ltom•n(lo am:go, digno r;ll~re-~pcmo que nilo resta. onGro recurso M Gu
s~ntante de s. Paulo, fizera, na u"Lma 
eleição, a que se proceucu, n rodisía no seu --
Ji:stado, d.eri"va de te1' S. Ex. _'Vindo paro, a. (') r;,t<J üir,cllrso ni\o :o: re·.-ist ~ fclo or~d~r. 
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verno senii.o r:uer as mais rest,rictns eco
nomias nos dinlteiros publicas, e desde que 
não ha outras fontes de recurso, de onde o Oo
''eroo possa haurir meios p(Lra attender ás 
ditfel•entes necessidades publicas, comprehende 
V. Ex. que eu não poderia negar o meu 
voto ao projecto em discussão. 

NãQ acredito, Sr. Presidente, que podes se 
serviL• de recurso efficaz aqueUe que foi lem
brado pelo nobre Deputado por 8 . P<~ulo, n. 
quem respond•), o de lançar emprestimo 
interno ; serta. protrahir a. difflculdade, nnnca 
resolvei-a. 

Devo dizer á Cainara que, infelizmente, o 
paiz precisa de novas fontes de . recurso c 
estas só podem ser bebidas nos impostos; de
vemos, portanto, klr a coragem de assumir, 
como repre$entantes da Nação, a. rc,;ponso.
bil.idade do voto que vamos dar. 

Quanto â. ultima. parte da.s consideraçõe> 
ex·terD<\das pelo honrado Deputado por São 
Paulo, cujo nome peço licenç~t para declinar. o 
Sr. general Glycerio, devo declarar que não 
sei, nem acredito que o Sr. Pt'esidente da 
Republica haja feito pacto algum com os go
vernadores dos diversos Eota•los da Repuhli ca, 
a nlto ser o unico pacto que se póde encontrar 
entre o Sr. Presidente da Republica c os 
governadores dos Estados, isto é, o de quem 
tem a grande responsabilidade de dirigir as 
cousas da. União, com os que dirigem seus 
Estados, o pacto em rele.ção no l:iem pn
blico. 

Fóra disto, não sei que pacto S. Ex. tenha 
feito com os governadores dos Estados da 
Republica. 

Do facto de se ter buscado um crite rio 
para a. constituição primaria da Camara, riã.o 
se póde colligir 'que exista o pacto a que se 
referiu o nobre Dcpntado .por S. Paulo. 

Devo ainda declaro.r, aproveitando a solc
mnida.de deste momento, a. Carnara., aos mec.J 
amigos, e no p .. iz que, si a medida que 
espíritos eminentemente liberaes houver <:lm 
de tomar, no intuit() de evitar a anarchla nos 
primeiros dias de sessão da. nova legislatuJ·a, 
essa. medida tivesse por fim esmagar as oppo
sições loca.es nos ditrerentes E;>tadoB da 
Republica, s i & sua. a.pprovação significasse o 
fechamento da. valvula de respiração pa.r a 
todos os P~'rlidos e aggremiações na.cion:;es 
que nos Estados, por força de suas tendencias 
ou de conducta. dos differentes governadores 
hajam de divergir delles, asseguro a V. Ex ., 
á Ca.mara. e ao paiz, que não lhe daria o 
assentimento do meu voto . 

Entendo que essa medida visava sómente 
evitar a anarcbia n os primeiro.:; dias de 
sessão da nova legislatura. Quanto ao mais , 
o Sr. Presiliente da Republica. nã.o podia ter 
em vista sinão a consagração das suas pala
'YJ.'~S e~prl,lSSa.Ji nq ~en.sa.gem que dirigi\! l\9 

Congre~so Nacional, uo abri r-se a presente 
seS$àO h'gish•tin, puguaudo até por uma. 
rerorma completa do systema eleitoral, de 
modo que ns eleições fos~cm uma. \'erdade . 

Para m·im c>s~ medida significa tão só
mente o reconhecimento, neste recinto, da 
verdade eleitoral!> Aquelles que representa
rem uma pnrcella da opinião, nos ~eus l'es
pectivos Estados, sutnciento pura se fazerem 
eleger, S!Jrão respeitados os seus direitos 
com a meclída que a Catm,ra tomou. · 

Concluir dabi que existe pacto entr~ o 
Sr. Presidente da R.epublica e presidentes e 
goveruadores dos Estados, pei'mitta. o nobre 
Deputado por S. Paulo que afllrme que é 
foTQil. de imaginac.ão üe S. Ex:. 

Nestas condições, chegou-me tambem a vez 
-para appclla.r para. o;; mens a.migos lla Ca· 
marn, podindo·lhes que votem a lei do im
postos de consumo, como uma uecessida.de 
par.~ o programma financeiro e economi.co 
do Governo, quo tliríge o;; de;;tinos da nos~a 
Patria. 

Eu, por minha parte, acceito a respoma.hi· 
lidada do voto que vou dnr, com a minlta 
r esponsalidacle de representant e do Rio 
Grande do Sul e Lle orgam 1le uma parte dn. 
C:1mara dos Deputados. (Jluito b e1•1 ; m1tito 
bem.) 

Ninguem mais pedindo l'- palavra, é en
cernda a discussã:o e adiada a. votaçã.o . 

E' annuncia a za discussão do projccto 
n. 203 A, de 1899, com pa.recer sobre a,s 
emendas of!erecidas par,, a 2-' (liscussão do 
projecto n. 203, deste anno, que fix:a a des~ 
peza do Ministerio da Ma.rinhl)., para o exer
cício de 1900. 

O Sr. Presidente-1'etn a palavrn. 
o Sr. Heredia de sa.. 

O Sr . .IIeredia de Sã declara ú. 
Commissão que, ul timamente é com cer to 
receio que vem á tribuna, para tomar paPte 
nas UÍ3CU!OSÕ9S, pri ncipalmente quando ver
Sam so!Jre ma teria orçamenta.ria . Muitas 
vezes,· quando um Deputado defende com 
certo calor as idéas por elle sustentadas, ou 
quando vem interpretar os s~ntimentos das 
classes que aqui representa, esse esforco é de 
alguma iorma. adulterado, porquanto, se su:p
põe que elle não tem outro intuito sinão 
afastar-se propositalmente da.s Commiss1les. 
creando assim difflculdades até ao Governo 
que actualmente dirige os destinos da Repu
blica . 

E, eomquanto o orador tenha a seu favor a. 
tranquillidade da sua·conscien.cia, que lhe diz 
com segurança. que tem contriLuido sempre 
e sempre para quo o Governo disponha dos 
ln.~iO.~ U~C~~fiOS1 l'ar~ \ev!l-r í\V&\lte O Sl;ll\ 
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progra.mmn t1nancciro; comqnanto tenha a ci~s em relação 1't. clns;ce dos operarias extra· 
cert•JZ:J. pleua de qwJ, di l-o .L to com f1·anqueza, nnmCI'<~r-ios da maJ·inh:~. 
:para niio crca1· ,]i fficuldades, t2m mnit<~ s V<'zes A' pag. 53 flo reltüorío a que se refere, en· 
votado contra a su[l. ] • roj'ri~. con:<<~íencii\ ; o co•1tl'a-se o seguinte topict>, t·clati va.mente aos 
orador julgava-~e nr1 nccc~.;idadc do f~zcr OJlm'<l.rios elo Ar;;cncil: 
esta. deelarnção para. fJ 11 '~ mlo se snpponli11. ,, De entre os opcra.rios cxtranumcrnríos 
que, ao vir tt·~tar <ln Ull'\ asmm pto que 0 algans contavam mais f\e 20 e de 30 annos 1le 
obriga a occupa.r a tribuna, tenha por llm smviços eíl'ectivos, parecen11o-me, sinão 1le 
contrariar o pr-ogramma financeiro do Go- rigorof'a .iu>tk'.a .. ao menos de bem funt!nd:~ 
verno ou afastar-se d;lqucllcs qne estão no equi<lade, quo S} deveria ro~tituir a contri· 
propo~ito fi~rn:e de se~~t:dal·o •. afi~ d_: que buiçfio que Jlh~rnm p;tra. o montepio, pelos 
possa pre,ta.r u. nepuiJhca s ervtço m·h.pen· crJfr·J~ publicas, <I exemplo do que ~e procedeu 
sa~~l. ,.. -~ , , ! para. com os opera1•im extraordinarios, on 

E, COJ?O n,w I,..nor.a a Cama. a, altor de 1 e se lhes (!ésso uma pemão proporeional á 
um prOJecto mandanilo rcv0rter ao re~pe- qu . . _ . . 
cti\·o qua!ro os operarias extrMmtnemrio~ ~ontr tblllç~o fetta, ,ou, fm,all;~~~te, que rever· 
despedi,los dos Arsenne;; de Mat•inba.. te.,sem pa.ra. 0 quauro e1f~ct1 o · 

Tendo apresentado este projecto no começo s. Ex. suugcre tres alvitres para que o 
da actual ~c;:si'lo, o orarlor oc~u~ou a tril•una Poder L~gisl';;.tivo accei1e um, e f•Ji -portant:l 
varias vcze~. solicitando (la Commi.ssão s_eu 0 ultimo que o oradol' adoptou ao confeccionao 
parGcer <: fazentlo a respe1to as consJdel'açoe$ o ~eu projecto, c que encontrou ap~ío da partr 
que tem Julg:t•lo opportunns. da Com missão de Ol·çamento. 

ilevído, tal '-'e~. em parto nos scl:"" ~sf.m;:os, Deve g·a.t·antir ft Cnmara que, ~ssim corno 
e de antro lado a l.HJ3. vont;~rlo do 1llustre ro- o 1linis!.ro ilfl então, o Sr. almiiantc Ba.ltlia
lalor da Commlss:io do Marinl1a, o S1•. Depu- znr !la SiJ\·cira ponsav,t, pensa. Mgundo e~tó. 
tado Augusto StlVO!'O, f]ne nqui tem sido v inrorm<~.•lo, o actmll 81•. Ministro d<J. Marinha, 
bemteítor das clas;;c~ opm•aJ•i:w, as <liopo~içues 0 s1•• almirante Pinto 11<1 Luz. 
consignadas no seu JH'Cl,iecto fol'i\lli ultima- Yê -pois a Cciffi'.ltil que procura. neste mo
mente inclui.clus no projecto de Orç:Jme;nto da monto adv~gar u·ma causr1 pela qun,l se bate 
Marinha. . o proprio Governo, porqu~ o Sr. Ministro dn. 

S. Ex. assw_1 p_l'ocurou attender a uma Mat•intJa não poderia emittir publicamente 
causa de alta J~St;ça, mdo ao <"·ncontro dessa a su:o opinião relativament~ a um assumpto 
classe desp!•otegpJa, que po1• vezes tem est~n- de tanta imnortancia, sí. a elle Cosse contt>aria. 
uid_o .as mãos suppl~~cs ao Po?e.r l~gislativo, a do Sr. Prêside~1to da. R.epul.Jlica. . 
sohclta.nrlo reparaçao de mna lnJUStJ~a de que A Camara, po:le, po1s, votar sem receio 
foi Y!ctlma. . . esta disposição, lícando tranquilla. de que 

Ho.Je, fJUe o ass~1mpto ~>!.a em debate e ell11 não poderá contrariar, absolutamente, 
quan~o a Co:nmls>no se d1v1de no modo ele o Governo, porque e o p1•oprio Governo quem, 
apre.Clal-o, p:_rtc entenuc:Hlo, Q?e llodem ser por inl;ermedio do Sr. ),Iinistro da Marinha, 
ac~e1tas as we;1 s 1lo prop_no pro.)ecto, e ou tE<\ pe11e as providencias que agor<:t foram ad· 
pa!'te que deve con~ra.rml-:~s, o orador IJao optadas p )!O digno representante do Rio 
:podia deixar de vir ã. tribuna para, mais uma. Grande do Norte. 
vez, fazer ouvir a sua hurnili'.e voz nm fav?r R' facto que apenas o illustr.~ Deputado 
daquella cla~se ~erecedora da sun, sympath1a pela Capital Feder3l, o Sr.Aicindo Guana· 
mesmo porque nao deserta da arena do com- ba1•a, concordou com o digno relator ••. 
l>ate em momentos de perigo. o SR. AuGUSTo SEV:\R.o-Concordou tambem 

Xão desejando f.tltar ao compromisso que 
comsigo mesmo contrabiu, compromisso que o Se. Deputa.rl.o pelo Pal'á., Serzedello Corrêa. 
considera da honra, vem dlrcutir o 0rÇc1.- O SP.. HEREDIA DE SA - Rectifica o que 
mento da Marinha, 11ara sr,licita.r da. Cam·1ra. dizh, accreseenta.ndo tam bem o auxilio pres· 
a reparação da injustiça. de que foram victi· tndo pelo Sr. Serzedello Corrêa. 
mns os or-el'arios a. que se tem r€ferido, os A1Jroveita.ndo-sG do aparte com que acaba 
quaes hoje percorrem as ruas desta cidarle, de ser honrado pelo digno relator do Orça· 
s~m trabalho, privados d~ darem bem-estar mcn to da Marinha, diz que, do apoio do nobre 
ás f11.mi!ias, rnuit:l cspemndo do Poder Le- Deputado pelo Pará, póde tirar todo partido 
gislath·o, que, aliás, tem utlendido a outras em favot• rh cama que advo;;a, porque a Ca
classes congenerrs. mara e o· dz sabem o rigor com que procede 

E, a voz do Deputado da. C:~pital Feder3l é s. E:x:. em mataria desta natureza;. porque 
a interpretação d:J. vnz do Go \·erno, por- é. sabido que, em trahndo-se de questões··tl· 
quanto, ti o proprio )llnistro da Marinha • mnceiras, em trata.nrlo-se de fazer economias 
quem, no sou rehltol'io ::~presenta -.!o e~ te j a.Jlm do. Governo poder satisfazer facilmente 
anno, pede ao PodQr Legisl:l.tivo, l'roviclen· os comprom~ssos assumidos no est1'angeiro, 
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S. Ex. é, por 'Vezes, de uma avare7.a exlra
ord ioaria. 

Ou, desde que S. Ex. não se oppõe à pas
sagem da. idea adaptada no projecto, e por
ultimo pela Commissão do Orçamento, é por
que ella. ú de toth justiça., o t1 consequencia. 
ser& que a Camara, approvando-a, não far:i. 
mais do que pralica.r um acto de !tumani· 
dade, prestando um f a. vor, um auxilio a. essas 
cl~sses que teem tan to contribu ído para. o 
progresso nacional ; não farâ. mais do que 
prestar um auxilio ~.os operar·ios que conta.m, 
segundo affirma. o Sr. Ministro da Marinha, 
25 o 30 annos de serviço . •. 

0 Sn.. A t:GUSTO SEYERO- E respeitar d i· 
reitos adqui:·idus. 

0 SR. HEREDIA DE Si-.. . e respeitar di
r eitos adquiridos; direitos esses que devem 
ser sagrados, :POrque :>ão garantidos por lei. 

O orador não deseja tomar muito tempo á. 
Camara, quando elta esta anc:o.>a pa.ra con
clllir os trabalhos orça.mentnrios, ue fórma 
qne o Senad~ possa fazer sobre elles os estu
dos necessar10s. 

Mas, corre·llle o dever de vir á tribuna 
para. trazer um frJco auxílio (não apoiadll!) ao 
illustra Deputado pelo Rio Grande do Norte 
quo, inspirado em altos seutimentos dejw
tiçn, nã:o se recusará a incluit• no presen te 
projecto as disposições que t eve occ.1sião de 
trazer ao conhecimento da. Camar.\. 

Fa.zendo as suas despedidas por hoje, da. 
tribunll., espera que a Cumara attenderã aos 
argumentos que ba pouco expendeu, sa.líen
tando qub o nobre Deputado pelo Pará, o 
Sr. S3rzedello Corrêa • .• 

0 Stt . A UGUSTO SEVERO dã. um apa.rte. 

O Sa. HEREDIA DE SÁ.- Mas V. Ex., nes te 
momento, é suspeito, poi'flUe é o rela.tor do 
Orçamento. 

Agora., podia. ser muito bem que Y. Ex. 
aos ~lhos de a.lguem se inclinasse a !a.vol' 
dos operarias da. Marinha, pela sua. sym
patbia a. est;1 classe, pela :>ua sympathi:1 ils 
aa.usas justas, ás quaes não regat ea o seu 
voto. _ 

Por consequencia., precisava. trazer a opi
nião de um Deputado austero, que às vezes 
é considerado usurario, quando se trata de 
dispendio de dinheiros publiaos. 

Uma vez que o ore.uor tem a fort una de 

O S1·. Gale ão Carv alhal vem 
tlefenner as cmend,1s qne apresen tou ao Or
çamento da Marinha , que provitlenciam so
br·e <lS necessid:J.úes mais urgentes ela esqua- -
dra, qunes sejam a conservação do mater·ío.l 
rlnctuante . 

O oradot' consi<bra. que as quan t ias au
gmentadas não são sutficteotes para. o ser
viço a. quo são destinadas, mas, é indispan
sa.vel uma p rovidencia.qua.lquor. urgente, d& 
modo a não se per,ll'r o capital immenso re
presentado em to_!o o mo.terial Ructuaut'J, -

Graças á gentileza de di;;tinctos officiaes de 
mnrinh~, teve a f~ l ícidade de visi.tar a.l.,.uns 
navios, e a. sua improssão foi a m ai3 t~iste 
possiw !. 

Tanto os ofTiciacs como os marinheiros fa
zem todos os esforços pela conser\·ação dos 
navios, mas f;dta-lhestu~oquan to õ necesm
r io ; muitas vezes os proprios officiaes des
peollem da. sua. algibeira. as quantias preci· 
sas em reparos urgentes. 

Causa, portanto, o mais proru.ndo desgosto 
a situação (lCtual da. •3squadra, e o Governo 
da Republica nã.o pôde ficar inerte dea.n te do 
descalabro que se nota em u m ramo tão im· 
portante da. administração publica. 

O orador salienta que se trat.L de navios 
novos, feitos de accordo com todos os aperfei· 
çoamentos modernos; são navios que tt•azem 
machinas delicadas e complicadas, e para 
conservai-a.:; é urgeute a organização seria. 
de um corpo de rn:tchinistas:, pois nãa so pôde 
prescindi r do materi:.tl ao:lequad<1 pa.ra a sua 
conservação. 

Si bouvor ah 1ndono, nenhum no.-vio estará 
em corirlições de ser posto em movimento em 
occasiões opportuno.s; occorre n.inda. que estas 
di!fiauldades mb.teriaes tra zem um certo des
alento nas cla:;.ses da mal'inha de guerra, 
a liás afl'ditas a um serviço penoso e cbeio de 
~c~.crllicios. 

O orador disserta longamente sobre esta. 
materia, e termina fazenrlo urn a ppel\o ao 
Governo e ao Congresso para que prestem a 
devida attenção, encarando com energia o 
problema da esquadra nacional, que consiste 
na. sua organização completa, nasua. consel'· 
vaçã.o em pé de guerra. 

Só assim ella poderá cumprir a sua ele· 
vada. e pa.triot1ca mis~ã.o . (lll<!ilo&e>n ; muito 
bem.) 

set• ouvido pelo nobre Deputn.do pelo Rio O S r-. Noiva (pela. orilem) diz que, 
Granda do Sul, o illustra chefs dt\ Concen- f<~lta.ndo apenas lO minutos p;lm dar a hora, 
t ração, :pede enca.recidamente a S. Ex. que pede ao Sr. Presidente que consulte a. Ca· 
não procure crear embar~l.ços a essa medida, ; 111a.r<l si concede utna prorogugão de 40 mí
que concorra m esmo com o seu voto, para nutos. 
que a classe dos operarios tentla do Poder . • 
Legislativo a justiça. que mereoo. {Muito btm; ~nsnlt~da a Camarn., e conced.1da a proro-
muito benJ. ) l gaçao pedlda. 

C1:nua. V. VI ~7 
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o §r. Neiva agradece a prorogaçfio ' A emenda do nobre Deputado pelo Parã, 0 
da hora que acab:1 de votar a Cama.ra, pe- Sr. Augusto Moutenogro, mandando su ppri
dido que fez no intuito de concorrer para mira vei'ba de 75: 000$ para pagamento dos 
apressar os trabalhos ; e promette ser breve operar•ios extrnordinarios, nfio é justa. 
rn <1 is .uma vez. . Os direitos desses operarias são garan-

Não vem discuti! n.s amendas, apenas dar tidos pelo art. 36 1 do deçreto n. 745, de 
a razão por que n~o _apres~ntou emeorla al- s r;tembro de 1890, que manda. conserva.l-03 
gu ma sobre ~:; v10t1mas uo Arse.nul lle Ma· na e1fectividade e que não foi até llojG r e
rinha ela Bahia. Narra. o procedunento da vogado. 
Camara; a retirada lb. emend:1 acll·e(d1'eHdwH , A despedida desses. operario3 foi illegal. 
que em. uma gara1~t1a o uma espera.nç~ pam devida a um~t má. interpretação dada á lei 
os uobres operarros; refere-se ao t·tro de pe lo Sr. a lmirant e Balthn1r então ministr•o 
;,ús;Ticordi.L dado á. ultima hora, quando se d:1 Marinll tt, sendo a.·sua readmisEão baseada 
vota v a a sua emenda m'lntenedora da verba em lei, não podendo por isso deixar ele ser 
para os o_perariOS ; descreve o cstar1o de po· consigmdo no p1ojecto o credito para paga
brezl a que ficaram r ecluwlos aquelles pobres mento de seus hunoral'ios. 
sorvillores th Patrb. muitos dos quaes cor:· A emenda que está impugnn,ndo: não é só
t avam 10, 15, :2-0 e 30 annos U.e S~'rvtços ded1· mente injusta, é iníqua.; ha operarias de 
cados, na paz e na. gm:_!'rtL . . mais de 20 annos de serviço e um chegou a 

Sali enta o ftcto de nao t·.lr pod1do opropno prestar 46 annos de serviço á Nação. 
rehtor do O~ça~euto da M«r'll?h::t _fe~to v!~~ São 45 operarias sómente. 
gar sua patrt?L~ca, _sna !1 UITI :1IlJ~,tr t ~ Jdéa , . Espera que a nol1re Commissão e a Camara 
prol dos operarJOs llldebi~am~nte expe lh_do., • não vejam em b l medida 't solução da nov·t 
todavia aguarda quo SUI'Ja amda um r_a10 de crise . · ' 
esperança parao_s p~bres 0.P,er~rtos prtvado3 A emenrl n. àos nol>res Deputados pelo Di
de chofre de todus O >i seus ncm sos · A nuvepl stl'icto Federal os Srs It·ineu Machado c 
negra ba~e do,_faze r-S<) - quem sabe 5 1 nao Au()'usto de Vn~concello; que a utorisa ~ abnr
ful~?iril,. ~ao nn;/to r emotn,mento, uma ::mrora tu ta do credito necess<~rio pn,r<\ _p:igar ;os 
mo.1s brLhanto · oncrar•ios extl'aord inarios dispensados elas of. 

Para que mandM emencbs? fici nas do Ar~enal de 1\Ir:rinba desta Capital, 
Para serem asphyxiNlas 1 I a dil:ferença proveniente da dnsclassi fi cação 
Não faz couss,s inuteis, sabe esperar: tam· que soffreram os seus salarios nos dias .e~ 

bem não discu ti rá ; n1io quer passa r por oiJ- que a.mda _trab!11haram durante o exerctcw 
struccionist11 ; :pod~rill imitar 0 exemplo, que de_ 1 ~!:19, nao fot taml;e'!l acce1h pela Com
já, lhe deu, em tem pos não muito afàstarlos, tmssao_; o oradot·, porem, p~ns:1 que a pr-o
o actu al leacler d<1 concentraç5.o ; mas não ,~ o vtdenCI!J: contida, na. emenc.a ven~ do ~erto 
tempo de faJl~r, _receia di_ze~·. rnui!as phmses modo l?lnot·::u· :1. d;mcuh~a~e .da ~1tu~çao de 
t'..- ri nas, insp1racms na lll<Alg'Jiaçao de que crmtenas de opeuuws extr aordJU~l'JOS que o 
ain<l~t se flpos3:1 ~eu espiri to recm'dando a Goven1o teve neces:ndade de d!SpBnsar do 
dor immensa pü!' que pii sson e que tão fundo oül'VIÇv do arsenal. 
fct·i u o operariado de sua torra ; teria do,_ lm1J~rta o credito em quantia inferior a 
dizer muitas phrases acl'es, o embora ellas :.JO:OOU:;;.c, tratando-se, como se t ra ta, de fa
causticassem o e;;pi1·ito dos que es ':e enorme milias de infelizes homens de trabalho, que 
mal causaram, a !li viariam a ferida que consumiram o melhor da sua vida no Eerviço 
punge aos SGus queridos o.mi gos do arsenal ! pub~co, não é jus to que seja r ecusado. 
Nem seria balsam o para estes , nem castigo Nao pi'Ocede t 11mbem uma outra. emenda 
sumdente par-a os que tão L1eshnma: tos íiJ· do nobre Deputado pelo Pará, o Sr. Augusto 
r::mi . As 1<1grimas del'l'amarhs pGln.s dores I Montm , gt·o, r elativa á discl'iminnção entre 
cr·u.~ia.nt~s que e~t:t me:liJa c!e:;[lstrosa ca u3ou, despêZitS feitas pela Pagado;•ia da Marinha e 
ha de e inugal·a:> <t Pro v illouciu., sempre pro- T!Jesouro Federal. 
tÜ.,.a de bens . A me(i.i.tü contida nesta emenda. vem fat1l-

An·uardc·se o futm·c- Sihnc:o. Jestts att - llltmk en~at·ec •w o pre.;o de m:üerial e de 
tem taceliat . (Jluito bem ; m wito bem . ) SeJ'vir;os, as vezes lll'gente3, devido á demori1 

de reg i:> tt•os do Tribunal de Contas . 
O § r . .&.u.~~l!.l!§lt,a §o'Ves··o v 0m, na Demais, semelhante diowl·imiluJ.ção em nacla 

qualitlade de re lá.lot· do projecto em d•)bate, ofTende as regra.s da contabilidaLlc publica o 
I ojspondcr ás olJjecçõ~s lev::tnt,.l das pelos nc" foi pedirht pelo Ministerio Lln Fazenda em 
lmss Deputados que o p1•ecedernm n,t tri lmna, 1898, como nccessaria pi11'i1 tirar díffic ulclades 
e tfVtJbom justi li.car as suas divergencias em que se t (;em apresentado á regulal'idallo do 
NJ•i.QD ) 3_. íll ::_''lilMfl ()menclr..s aoceitas vela. servü;o Pl\blico, com a, CEJntraliza.ção do pagu_ .• 
nohm .~omrrli:;sii.o r1o nw;n.mfmto~ I .mento <~O !XHJ,teriíll po Thef:louro 1 r:no:rnwnt~ 
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SESSÃO ·!•:.\1 2·:3 !IB Oü'l'li llltO f>P. U-0!1 
1---------------------- ----- - ----
n ns cle;;p::z t ;; tle pr-omplo p)ga.!nilu to ou el e 
<·a1·act•:l' es tiN:i .• 1. 

l' i:Q.Ie:CTO 

Dist:nt.lnc!u '' quar·ta emnn ''t c~ o n,JH·e D:- p11· 0. C'o n!:!r.~:<so Nacin:1:tl ri c~rcta : 
tiL• l o r;o ]o J'<J j ',j , :•l l ~t(:IIL.l a . r. ~r.e s~i chdo de ·'. :. • . . ' .. . 
ll l l !<l l'c iÜI' rtl:t li~ I)J!Jl·t•lOI'i:t da. ;\LI!'ÍII l:a., ! 'C· _AI~d ,.(() U,JJXt . 1·. O_P•llcl' l·.xccut!VO n.uto-
fOI ' l .ll:l-C:.c·~a qu•.) se _i mJJ•)e 11 í<;i r<:ChiLTl<h <)1 11 1 rlz~v.o a cor.t.u·. nn. fi,J'!I11. e P\l'll, os cll'c:íto:,; 
mr:ns~g• :m o.'peçi ,Jl dirigi.Jn. :to CO!JgTC~so rlg ~hcr. :to ,,n. 1.!50, d rJ :~ tle dc>zem!iro de 
r,e:•1 ex-Pr·e~ i<.:c::te da ReJ'·IIblicu. .L!U, t~l·t. ''\ 1! d''?~' ·t~ n_. 2:30, de 7 <te dc-

l•:stu:la li gr-.ira :J:eoJ' '' as v:Lria;; outrns cmr:n·l Zllmuril _ri" : 8 :H~ :L!' o:.gr) un:~o.ao D:·.J-fanoc1_ e!l'l 
1h5 o íl'er ,; ci•lt .~ , I)SJ>2<:inl men :e ao el os S! s . ~I:o~'1 ll!a~5 , ;,,1'"0· ':~nt;. •l n fmncez do 1\Xt 'll'
Atwu,;t•J 110 va,~onc:ello~ c O>e:.n· Unànv 8 ro~,~ 1•0 nn.t '1.1lo r..y .. r:nu~~<J -~act on, d, o sen t empo . do 
,. m~ciuwntu:;clo>m;:chin istas: rlo St•. fl er·e !ia. I ~;c.r·:·;çn r:: 1m_~· ' i ;•mr~J , [o n os pr:rioilo~_de l-1 de 
t!c S_ú, r!CJ.u ipar:Jndo.:t etapa. do;; in va lidos cln. n;a~ ·;~ ,'k ~1-- ,· J~~ . l GC.:.~ m ;rN ~e ISJ13, ~ d~ 3 
Mal'lnl ta a. do>S JnY;oltdu,; <li\ r .: u~J·ra; tl ctewle •L .l,0. to CHl h _ld n. -- ([C no\ cmhro de 1811 , 
:l. Co:nmissilo dt•s' ·~ ·;cu~a.;iie> feit.1~ pelo St•. •luran_Le o.s (jllll OS fXf'OI'Cf: li os ~~argos d(l uircetor 
Ga1••ão Carval.hal c aualysa a s emeu !tis do e pr~l u\SOl' dn ,rns.t\tutn d;:;~ SJ~r~los : ll l.u •~u.;; r~ 
S r·. Barbo.'a Luna . de cxpJ.:-a rlo\ "2 tc.err lo r.xterJl<lto, t C'.Ogtt· 

An t·;s de conclui ::> ax trnnha q uo o rela to!' U.a.c; ns d!spc~tc;-ots em contrario. 
do O:·~·an!en 1 o cla.Gu etTa ll') Stn;;,rlo ha.Ja rl ito Snln. d:•s se~~iíe~, :?S ela onL11'brv tle ISOJ.
qu.: (c)"n u rn:t m"lll'l:Zil. n. .meol ida. rchL~va. á J,· i;~r." .1f,!cl, ,t•lfJ ,-''wrlos cle i\'·,wc.;. - Co•:tl. o 
ct>.lpa do pes,oal tLL Co: lbidot'ia. U.<lnn. 

Declara rrno propo i h ! ~ '~omcicn lP.moote 
ílr.era inclui t· t·ssa tne<liu:t no o :·~·:tm : nto vi-

• goale, quan•Jo !'el~ to r dell,,, il ~L "'~o::o elo 
nnno jJ:Js,ado, o rc.>um() ••s su· .~ ~onsí d et'>\
ções, por·q::e. rmmbm th Cotnm ie51i:>. niio 
des<'j:t que l;<:l lho c!llpr·<?stem int nitrs que n:"i~ 
tem , c:c priltellur a. di.snt>oÜtJ. (MJ<.'II) bem : 
'rin~ ito bcnl. ) · 

Fi c:1. n. tliscnssüo aàiada pel:l hor·:<, 
l'o.s~n·sc ú hor•• do expe,Ucnte . 

O !?ta~ . Pt·cl!' i <loneo-~iio banmdo 
nnrla Jnt< is a. tratar, ' 'é.{ ;gno pa1'a s~uuu• la Cei
ra. :n c.! o c:.ll'rente, a E• :gnin te or,Jeái do d:n. : 

\'ctnc,,:io das SPgoni ntes mü.eria> : 
Do jtmj••ci.o n . li7 C, c]e ISQ:J, com p~recct' 

~obre l fficn.Jüs ciTerccídas na a~ tlíse:us~iio do 
proj<'cto n. 117 ll, <!e; te a11 uo, (]UC e3tabr.lcco 

li o pl:ocB,:so .1-:ar:t a a rEccn.tlaçilo d03 impos lo ; ele 
con.umo (.,· clrs~n~sno) ; 

. ' D.• JH'Oj ccto n. lfl l A, olc l8G9 com pal'C -
0 Si1• . J o Secr~l:ari-o P1'•JCOJ.lo :t cer sobr·e ••s emen<Ja~ oll'eracid::s para o. 2·• 

lciluro. do l':eguinte di.sL~n~sãn do pro,jcct•.) n. 18 l, ~leste anno, ft. 
xu n'.o a. <lesp••z:t 1!0 :\li nisterio da Gue!'l'a. 
p.Jrl O t:!~Cl'0iCi tJ UO ] !)QQ (2' e! i~CUJ:Sii.O); GX.PEDIE~TE 

Do Jl :·ojedo) n. 27 B, c.!e 18S9, com parece
res zob:-c emc:l'lns olferec!•las na 2·' díscussã<> 

D:l Miilí,lul'io •l;t GUCI'f·rt., de hoje, 0llVi· do p!'ujeeto n. 27, f!.e:~te anno, que au toriza. 
n.ndo a segu intil · o Go1·cr n o ;;.1•ei ntegrar no S;!J•viço activo da. 

Officio: 

Armad:l, com a p:~.tento de viC<J-al mirante. 
fC~n p :·Etju izo •lo respectivo quadro, o v ice.-nl· 

Srs . Mcm1Jr 0s do Cong:;c;so N:lcion:l l - miN.n te ref0t·mado At·thur Ja.ceguay ( dl::
Tra.nsmittinoio-vils a. i ndu,;.'\ PXposiçfto om cus:ão unica); 
quo o ?.!in h tro de E:;tado th n uena tra!a da Do pr·o.i{'cto n . 10:3 G, de 1800, em ' ·irt uclC\ 
co~wcaiencía elo se trunsporta r a i mpo;·t~nci!t do art. 133 do Reg-im~nto ln ler·no,e relat i\·o i 
da con si,r:u~çf!o n. 31 Ll;1. v·•rba 10•- ?l[at•:ri:tl emenda appro~·a.t\a na 3" di;;cus~ã.o do pr<J
- tlo art. I ~l . da !c. i n . 2m, de 31 do dl'?.êlll jedo .:n . IUJ, clc5tc annc>, n utorizando o Poder 
hro de l8J8 , p.mt us çon~ig n~çõ,Js n~. Jli , l~xn::J th-o a nbri~ ao Ministerio da Jus t iço." 
h l, 3:2 e 33 cln Jll JSma. ITCl'btl , ~dl:u de ~c !ili[J · ::\'egccios l nlcriore~, o Ct'<>.tlito ne~;:s~u.rio )'nra 
1n·irem tH delkiencía s que nel\ns so ve:rill- J,llg~mc·nto a.o lente cath•: uratico da Facul
C'll'Om e de3 tCJ mol o H~ crit~n· :L alJ(<t't:n•••· de liadc de Medkina C!o r: io de h ne:ro Dr. IIila· 
crc·litiJs supp1Ctn•m t ar G$, ro.;,;o (jU 1 YO~ dignrd~ l'iO Soal'C.> tlc Gnn Yo ia, dl's ordonil.dos qne lhe 
::tutot'iz:Jr o Gove r·no a provi.lencii\l' ~Oi!I'C cs~:t Sil? devid,>s d u r:: ~:o o tempo em qne es teve 
tra.nspo~iç1i.•) . pnrado do exerctcio das suas fuucções. poe 

Caritu1 FeJer;<l, 27 de outu!:ro do !Fl9J . - ad•) t.ln Govcmll, po~teriur:nen tc a.nnullauo 
M . F<nTa;· r.! o Ca'Hi)JS 8.:/ie.;· .- A ' commü.~ ii.o (nov;t di;,C\I ~ : .ã.<•) ; . 
íloOrc:\mcnto. - Do •·c·q u c:l'l!nento .do .SI'. Ra_rbosn. L ima. 

· · par.1 que~ SB.Jr. r~metltc1o i t Comm1s>uo ~pe~ta l 
F i_ c.·.l.. so!Jee:). !ll~'a, :tü< ult~ri of \l~1i t•Cl':i~::Í <), l ilW!HJl~id;• th or;t~n~zu~ií,o d:t_.i ..: ~tiç:1 uo Ois· 

9 ~e~utnf.cl . orlcto k e•.ew.l , c) p t OjeCH' n. i 7 B, de l ~~9~ 
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creanrlo no D'stl'icto Federal mais dous ofii
cios de r.abell iães de notas, com a denomiua
çço de 9' e 10·. 

Do projecto n. 201, de 1899~ com parecer 
s0bre <~S , mendas off.;recidas em 2• discussão 
do pr•ojrcto n. 205, de 18!)8, q ne autori~a o 
Governo a mandar pagar aos D s. Ft•anCJsco 
Antunes Maciel e Arthur Antunes, Maciel a 
quantia de 385:5oO.~,. importancia. do gado 
vaccum e ca vallar fornecido as fvrças legaes 
durante o período revoluci, nario dê 1893 a 
1895 (discussão unica); . . 

Do projecto n. 130 A, de 1809, coin parecer 
sobl'c as emend<~.s offerecidas na 2• discussão 
do projecto n. 130, deste anno, autorizando o 
Poder Executivo tt abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito extt·aordinario da ~omma 
nPcessari;L p.ua pagat•· ao capitão de fragata 
Alfl'edo Augusto de Lima Barro.>, capitão-te
nentA .. João Maximiliano Alge1'mon Sydney 
Schiftl Jr, major Alt>xandre Carlos Barreto e 
1° tenente da armar1a Theniistocles Nogueira 
Savio~ os vencimentos integmes que deixa
ram de receber no verioclo comprehendido 
Qntre a data rle suas demissões de professores 
rlo Coll,.gio i\Iilitar e a de suas rcintegraçêes 
(discussão unica) ; 

Do projecto n. 170 A, de 1899, com parecer 
sobre as emendas offerecidas na 2" discussão 
do projecto n. 170, deste aono, q t\8 fixa. os 
vencimentos r1e alguns funccionarios d<t Di
rectoria G,Jral de Saudc Pu1Jlic:1 e crea al
guns lagares na mesma repartição (disc.ussão 
un ica); 

Do projecto n. 103 H, de 1890, autorizando 
o Poder Executivo a abrir· ao ~finislerio da 
Ju,tiçi1 e Negocio~ Interiores o credito extra
ordinario de 4:200$, ao cambio de 27 d., para 
pi' emio ao bacharel José Augusto Barreto de 
Md .o Rocha, de accordo com o art. 248, do 
decreto n. I. 159, de 3 de dezembro de 18\:12 
(nova di~cussão) ; 

Do projecto IL 210, de 1899, concedendo a 
Al~xandre d'Atri e Raul Sampaio Vianna, 
pr1 vile;;io por 60 a :111os, ~ara a construcção, 
u::o e goso de urna estrada de ferro de bitola 
de um met1o, que, par·tindo de S<tntarém, no 
Para, vá. a Cuyabil, com um ramal para a 
fronteira boliviana, c dá outras }Jróvidencias 
(2" di scussãc) ; ·· 

Do projecto n. ::13, rle 1899, autorizando 
o Poder Executivo a conceder ao plJarma
ceutico adjunto do exercito Eutychio Con
ceicã.o da Maia, tt'es mezes de licença, sem 
vencunentos, para tt•atar de sua s1ude onde 
lhe convier (discuosão unic~t ) ; ·· 

<. Do projecto n. 188, de 1899, autorizanrlo o 
Pod er Executivo a conceder ao 1'' official 
addido da Secretaria da Industria, Viação e 
Obras Publicas Antonio Manoel Xavier Bit
tencourt, um annó de licença com ordenado, 

pal'a tratar de sua saude onde lhe convier 
(di~cussão unica) ; 

Do projecto n. 209, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a computar todo o tempo 
de serviço prestado pelo engenheiro Augusto 
Teixeira. Coimbra em diversas commissões dos 
Ministerios da Indnstria. e da Faz-enda, para o 
etfeito da fixação dus vencimentos dtl in
aclividado do mesmo engenheiro, aposentado 
ror decreto de 12 de 'fevereiro. de 1895, no 
cargo de inspector do 1 o districto dos portos 
mari timos (discussão unica); · 

Do projecto n. 194, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a ct nceder a Manoel Joa
quim Ferreira, porteiro addido da extincta 
Inspectoria de Fiscalização de Estradas da 
FcrTo, um anno de licença com ordenado 
para tratamento de saucle (cliscussão unica) ; 

Do pt'ojecto n. lU6, do 1899, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerra o credito extraordinario de l: 636$666, 
para pagar os vencimentos ao major honora· 
rio do exercito, professor da Escoln. Militar 
do Brazil, João Bern(trdo de . Azevedo co:m
bra (discus~ão unica); 

Do projecto n. 192, de 1899, autorizando o 
Poder Executivo a. reverter para o serviço 
act; vo rla armad<t o capitão-tenente reformado 
João Augusto Del phim Pereira. (2• discussão); 

3• discus:::ão do p1·ojecto n. 160 C, de 18991 
com parecer sob1·e emendas offerecidas na 
3• discussão do projecto n. 160, deste. anno, 
que altera varias disposições da tarifa das 
Alfandt:!gas e Mesas de Rendas, mandadas 
executar pelo d·~creto n. 2.743, de 17 de 
dezembro de I 897 · 

C .. ntinuação da' 2• discussão do projacto 
n. 203 A, de 1890, com parecer sobre as 
emendas offerecidas para n. 2" discussão do 
projecto n. 203, deste a uno, que fixa a des
p3za rl.o Ministerio da Marinha para o ex
ercício de I 900 ; 

Discussão unica das emenrl.as do .Sena.do 
aos projectos ns. 151 De 151 E, de 1899, que . 
fixa a despeza do Ministerio das Relações 
Exteriores para o oxercicio de 1900; 

3" discussão do projecto n. 138 A, de 1899, 
declarando livres do pagamento de quaesquer 
direitos na Alfandega da Capital Federal ou 
na de Santos os volumes que conteem um re
gulador publico destina.do á torre da matriz 
de Uberaba; 

3• discussão do projecto n. 155, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a dispensar 
os direitos de importação de 450 toneladas de 
material metullico da. empreza Pa.rahyba 
Water Comptny, destinado ao abastecimento 
de aguada cidade da Pa.rabyba; 

3' discussão do projecto n. 157 B, de 1899, 
do Senado, regulando as promoções ao posto 
de alferes do exercito; 
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n:scussão unica dr'l 1HJ.rrcer n. ::n, r~e Jsga , Arnnrim Figoueirn. Aug•J>b :\lont ,n0g!'O, S.,r
lm\o!erindo o r C!qnerimento e rn quo !). !h+ ze!nlln Corrêa, Luiz J:o .nh:!ue~, U:w! ... l :. :~ 
mi r& Am:oli:L do V:d !e lll'ito, mii.>3 e curador11 0\l•Ju r :i o, Cnnha Mar: i r~s , An izj,, de Allr.JII. 
ue Luiz .Jose de n r .to, telegl'aphi!;ta de 2' Henrique \'alln.•h t·cs, P.!dfO Borges, ll•ief n:;o 
classe da Estr(l.!l;t de Ferro Ccntt•al do Brazil. Lim, , frarJ.:i;;co :-; ·,. T~tvares de Lyr,., ~·r;lll
pc·1e 11m anno rle licença com vencímenrosl ci>co Gurgd, Eloy de So •za. Er-mirio Ccn· 
em seu fa•or, para. poder tratar de mal tinlw , Tt1:xeimon S;'1, Aliun ~o Co,ta, Ma ln.
samle ; quí:ts Gonçalvo~. Ibrb jsa f}ma. M:\rlins 

Continuação da 2' d iscussão rio p rojectn .l uníor, Cornelio da l~on.-;eco , Arl~ur P\·ix -to, 
r1. 82, d e 1896, reor~aniz:mdo c Podc1· Jurli-. ?\e i v a, s~a.br;J, i\lanoc·l Cnetaco .. Juão Dant'l:~ 
ciario no· Districto Federal, e d:1.rl.lo outras I r~il h o, Adnlb~rto Guima.rü<:1s, Mnrcoli no Moura. 
provide:'cias; 1 Pinheiro .lunior. Xa.vicr d :1 Si!vei~ a. lrineu 

1-' discu;!ão ,Jo proj~do n . 183 A, de 18 )9, I i\f;tclla·io. Timnlheo oa Cesta, Foa>eca Por
ma!lllanrlo ctnferir aos olllciaesa.lumno3 da. tello, Nilo P<?çlnha , Loonel J.or.ti, St lva 
E ;cola. Militar do Brazil, !)•te concluírem o Cao;tro, .Ju lio &lntos, Deocieciano cl.e Souza , 
cur~o de cngnnha!·ia pelo actual regulnmento, . Ca mpoli 11a, Ca lroger as , Almeida Gome;;, .João 
os JDdti JnOS títulos l;Cienti fl co> pls~arlos &M! Lu iz. Corv~Iho Mouriio, Mon tniro de B:tt•ros, 
que o tlzoram t·elo t•egulamento rte 1874 ; J&cob ,r,l Paixão, F.rn.ncisco Veiga. A f,·r.~o 

I" discussão rln proj•ctn o. 205. cle 18~0, 1 Pint0, L~onel l.-il hn, l torl olpho Ahren, H.•l· 
autol'iza.ndo o P o·ler Ex··cutivo a coutar ao 

1 

dol l'h" l'nix:io, Morcit a ria Sii "Va, Galo ão 
t enento M:wot·l .lv:~.quim ~hchado. pu·a Can·athal , Lui~ Flacquer. Doinin~ur·;; de 
t odrs (lS e.ITeitcs, . u temJ~l quo ll!eten ~a ~i rio Cnsr.ro, l.li uo Hueno, ,C•» Ta J n.1:o!". Bu.mo do 
1.ksconta.tlo em vJrtudo~t\a <:<> .. partt~tpa.,;aocorn I Anúratla, ,\dolpllo Got·rlu, Ellu.s Fuust>, Ce
a l'ovoltn tio O do sete:ubL'O (com voto em se- sa.rio de Fl'ei tns, Franci ~cn Glicei'Ío, Ovid io 
pan1.lo); Abt·antes. Aleucar Guímn.rãe:<, L&rne n hn. Lins, 

Discussiio unica do p rojecto n. !62, de 1890, L:~.uro Miilter, Paula Ramos, Fr•1 t:c :sco To 
concedendo :i. vi uva do juriscon:ml t.o e ex-se-. l ·n t ino, P~dro ~··H·reirn, Marc" I E:;oob1r, 
na•lor Joaqu'm Felicio tlo; Santos a. pen:ão Oiogo Fortuna., Vespasiano de Albuquerque, 
m e nsal de 500$'JOO; c,\ssiano do ~asclmento c Azevedo Sodré. 

2' discussão do pro.í ecto n. l~G. rle 18119, 
concedendo a Louren~·o <1:1. Silva e Oliçeir.,, Abre·se a ses~ão . 

ou il empren que ·organ izar, o t.lireito d e Deixa:n de compn.recer com causa. p(l.rtici 
construir em uma das illHLil do littoral desta. pado. og Srs. Silva M•triz, Heredia de Sã., Sil
cidade um trapiche destínado a. receber, dn· verio Nery, Glrlos i\la!'ce llíno, Tbeotonio de 
rants 30 annos. inflammaveis, e~plosivos e Brito, Matt,1 Ba.rcellar, IV> II'igues I<'ernandes, 
corrosivos, nos t.~rmos da proposta. que :.~prc· Edun.rtlo de Berrêdo, Elias Martins, Torres 
sentou ; Por-tugal, Marinho de Andradr, José Pere-

2• di~cussão do projecto n. 182, <le I::>OJ, g ri no. Coelho LI~ boa., A ppolonio Zeoayrles, 
nutorizamlo o Governo a applicar a obras no Coelho Gincra, Pedro PernamiJuco, Rocha. 
salão do expediente da. Altan·iega da. C;lpitall ca.vnlcante, l~uclides Ma.lt,a , Araujo Góes, Ro· 
Federal, aqunntia. de 30:000$, a que se re- drigU•'S Doria., Jayme VHLis BO<•S, Fmn~isco 
fero o. sub·coosignaçào <\Conservação dos Soüré, Aristides rle Queiroz, Vergue de Abreu, 
arrnazens"' da mcsrn:J. Alfa.ndega., rio n. 32 Pat'<lnh(S Monteneg r o, Torquato ~:lo rei t-a, Pe
do art. 5S dn. lei n. 550, de 31 de dez·)mbro reirn. dosS~:.ntos, El'ico Coelho, Ernesto Bra-
de 1898. zilio , llrh:LIIo Marconrl es, lldefonw 1\lvim. 

Levanta· se 11. scs::íi.o ás 5 hor;\S Lia tude. Gonçal ,·es Rarnos. O~taviano de Brito, Fel'· 
reir;t P ·re.•, Anf.onio Zar.li arias, Telles de Me
neze;;, T!Jeotonio de Magall1àcs, Il1a tta. Ma
cl\;lUO, 1lmo~l Fulgencio, Nogm ira. Junior. 
Lindolpho C:aetano. Lama.rtíne, Alval'es Ru
bião, Oliveir<t Braga, Gusta.vc Gorloy, .... llredo 
ElJis, Paulino Carlns. Arthur• Dbterieh·e:J, 
RodÓlpho Miranda. Hermeueg '!do de ?dOl'a t~s, 
Al ves de C<~stJ'o, Leopoldo Jartlirn, P línio 
Casado, Ap;:aricio Mariense, Aureliano Ba"
t osa, Pmto dn !tocha e Py Cres po . 

133• sEs~Io E>t 30 DE: oururm.o DE 1899 

Prrsider>cio. dos Srs. V a; d.e 3ft:!l.o (I' resi
dente), Jv l io d~ J.Ucllo (2" Vic;-l',·csiclen:e), 
Angelo JYelo (4" S-cretm·io) e Cados de 1Yo
vaes (i• Sec•·etario) 

A o meio-dia procet.le-~e à. chamada., á qunl 
respondem os Srs. Va.l. de Mello, C:J.rlos de 
Novaes, Angelo Neto, Eugenio Tour inho, 

E !:em cn11s"t os Srs. Albnquerq11e Sereja, 
Frederico Borge~. Gemia in no llr.,z i 1, Fol i.s .. 
hello rrnir<', Castro Hebelln, 11:ml Bal'l't>ZO, 
Barnarr!e:; Dias, Panlino rle Sou r. '). Junior. 
Rangel Pestana, José Bonifacio, AI·tllUl' Tor· 
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res, Caserniro da Roeha, Caracciolo e Possi
donio da Cunha. 

E' lida e posta em discmsão a acta. 

O Sr. Francisco Glicerio vem 
trazer urni\ rectitic11ção á surnrna elo seu 
discurso peonunciado na discussão do projecto 
que institue e regula !lo arrecadação dos im
posto:~ de consumo, feita pelo Jomal dJ Com
mercio, na edição de hontem, onde se dá 
como tendo sido proreridas pelo orador as 
seguintes palavras : cNão tem compromissos 
irreductiveis com ninguem ; daria todo o seu 
apoio áquelle ele dous homens.po!iticos actuaes 
que disputam a successão presidencial que 
levantasse o unico prograrnma capaz de con
fuzir o E,tado por caminhos sem p8rigos 
- a verdade eleitoral e a representação das 
minorias.» O orador pede licença para repetir 
os conceitos que na alluclida discussão ermn· 
ciára, afim de que consiga melhor fi\zer in
ferir a sua rectificação. 

Referindo-se á colligação que se annuncia 
firmada entre o Presidente da UnFio e os dos 
Estados pam as eleições federaes deste anuo 
o orador declarou que em fulta de força elei
toral no momento, daria todo o seu apoio. nw1·al 
dquelle dos aclt~aes candidatos à success1To pre
sidencial que trouxesse o p1·ogmmma da ver
dade eleitoral e da representação das nM:notios. 

Effectivamente é esse o ponto de vista em 
que se acha, tanto mais que o orador não 
tem compromissos, e menos ainda prevenções 
de or<lern alguma que o in peçam de acceitar 
e defender a candidatura que lhe parecer 
mais de accordo com a doutrina da Consti-
1l'Uição e com as necessidades mais urgentes 
da administração no momento. Para ajudar 
aos que se comprometterern regularizar o 
estado financeiro da Republica, o orador 
lançou um véo sobra o passado, ainda que 
rGcente e cheio de incidentes asperamente 
desagradaveis. Não póde, pois, ter preui!ec
ções ou arntipathias possoaes; e affirma que 
as não tem. 

Não occulti\rá, porém, o seu enthusiasmo 
pelo homem que, presidindo a um dos Estados 
da União, exigir dos seus amigos o respeita á 
representação elas minorias, desde as com~ 
miosões municipaes até as juntas apuradoras. 

Não ignora, e até affirrna que a representa
ção das minorias deve ser antes de tudo con
quistada com o proprio l'Sforço, independen
temente das concQssões e <b bom querer dos 
governos, e entende mesmo que as minorias 
devem comparecer e pleitear perante os co
micios eleitoraes as suas candidaturas, acon
teça, o que acontecer. 

Isso, porórn, que é um dever cívico dos 
cidadãos e dos partidos, no estado actual das 
melhores organizações políticas, não exclue 

por outro lado o dever que aos governos 
incumbe de não transgredirem a linha de sua 
acção política, pond.o ao serviço das ambições 
do domínio estreito e egoístico elas facções 
a nobre funcção de presidir e governal', em 
nome das instituições e das leis, a uma fe~ 
deração de sentimentos e de opiniões diffe
rentes. (Muito bem; muito bem.) 

O §r. Barbosa Lhna- Sr. Pre
sidente, os di~cursos que tenho proferido nesta 
Casa, urna vez stenographados, são, em re
gra, publicados sem que me posea dar ao 
trabalho de os corrigir. Acontece por isso, 
frequentemente, virem esses discursos inçados 
de omissões, de inexacliuões, e, ás vezes, de 
erros bem graves. 

To :la a vez que esses GTros provocam recla
mações, é claro que não me :posso furtar ao 
dever de as vir rectificar, onde quer que, e 
corno quer que essas inexactidões possam 
magoar, possam melindrar a terceiros. 

E' o caso que, na discussão do Orçamento 
da Guerra, tendo eu justificado da tribuna 
emendas que não haviam merecido a appro
vação da Cornrnissão .de Orçamento, acontece 
que essa minha justiftcati v a, ou não foi fiel
mente stenographaua, por difliculdades Ui\
turalrnente do momento, barulho no recinto, 
ou outra qual!Juer, ou urna vez stenogra.
phada lealmente, exactarnente, na publicaçí'ío 
viu-se, por completo alterada. 

Sem querer lazer rectiftcações ao conjuncto 
desses meus dous discursos, uma, todavia, se 
impõe, sem mais delongas, em vista de um 
artigo que se me deparou no Jornal do Com· 
mercio de hoje, assignado pelo Sr. general 
inspector elo serviço medico uo exercito, o 
Sr. Dr. Alexandre B<qrna. 

No dia seguinte aquelle em que proferi o 
meu primeiro discurso sobre o Orçamento da 
Guerra, um distinctissirno amigo meu pro
porcionou-me urna conferencia com o Sr. 
general Bayrna, que se queixava de ter sido 
por mim melindrado em urna das pcLrtes 
desse meu discurso. 

Expliquei a S. Ex. que o discur3o estava 
publicado com a nota - não foi revisto pelo 
omd!n-- e que, por conseguinte, os termqs 
não eram exactarnente aquelles de que me 
havi;i, servido ; que o facto a que me rderi 
nesse trecho era real ; mas que eu não tinha 
duvida alguma, ja na occasião de publicar o 
discurso revisto por rnim,j:t n·\ 3• discussão 
do orçamento, de explicar mais detalhada
mente e8te ponto, tratando, então, como 
havia tratado em 2• discussão, o Sr. general 
chefe desse serviço com as a ttençõJS que 
S. Ex. merece, sem, todavia, abl'ir mão das 
arguições que produzi, completando as mi
nhas observações com estendel-as a outras 
repartições. 
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Foi, portanto, com ~urprer.a qne li !1oje 
no Jorna l do Commercio o artigo assignado 
por S. Ex., e redigido . em termog tacs que 
já agora o priva de quaesquer outras expli
cnções que lhe tivesse de clar, em virtude 
dessa nossa conferencia. E mais : obriga-me 
a não esperar p3la publicação por inteiro 
desse discurso, para. vir accentuar e explicar 
a minha argumentação na pal'te que en
tende com o artigo de S. Ex:. 

Eu affirmei, e já agora affimo de novo, 
sem receio de que o Sr~ general inspe
tor poEsa contestai-o, quo a gratificação 
do inspector desse serviço, que era de ge
neral de brigada, foi augmentada vara grati
ficação de generul de di \'i silo . Para demon- . 
stral-o li á CamarR. a tabella do Ministerio 
da. Guerra para 1898. e a tabfl lla d•) mesmo 
Ministerio para 1900, e do confronto dessas 
tabellas verilica-se, indiscutivelmente, incoH
testa v cimente, ess,l augmento ; porquanto, ao 
passo que a primeira. dá ao inspector geral 
do corpo medico uma gratificação de 
4:440$, correspondente ao posto lle general 
de brigada, a segunda dá-lhe uma gl'atiticn,
çfl.o de 5:400$, correspondente ao posto de 
general do divisão. 

S. Ex. disse, nesse artigo, que nao houve 
ultimamcr.te 1·e(onn a do Corpo de Sawle e, 
para tlizel o, precede esta asserção de um 
gentil conceito a meu respeito, assegurando 
que fui de wna simplicidade (esta palavra 
está gri pbadn) imperdoavel . 

B:Jm, á vista desta gentileza, direi que o 
Sr . general de brigada que, . contribuindo 
para a reforma do corpo de saudo, obteve 
fjue a wa gratificaçao fosse elevadtl â grati
ficaçiío de ge; ;e1·al de divisc/o, foi de uma. 
ine11;actidü:v imperdoa ·~:el no seu m•tigo. 

Aqui . está : Relãtorio do Ministro da 
Guerra para este b.nno: Decreto n . 3. 2 20, 
de7 de raa?·ço de 1899, que approva oregula
men to da Inspectoria Geml de Scwde. 

Como é que S. Ex . vem dizer que não 
houve reforma? 

A esse decret o, vem annexa a nova ta
bella de vencimentos, onde se encontra : 

«Director Geral-450$ mensaes» o que dá 
5:4CO$ por anno e, tomanuo-se da tabella 
sobre af-[ual é calcada a proposta do orç<t· 
mento d·_t guerra, encontra-se á pagina 37, 
rubrica-gratificações-o seguinte: 

«.Corpo de Sav.de- um medico, general de 
b?"igada, dirJcto1· _qeral de sa ude-5 :400$, e 
ahi mesmo linb::ts acima. encontra-se ainda 
« g1·ati(ic 'Çõcs de com mando 'de divisão 
5:400$000. » 

Pois bem. na tabella, qne precede a estrt, 
para 1898, encontra-se :1 pagi.nêt 6!-wn in
spector ger.ll, general de brigad..t, g?·,Hificaç({o: 
4:4.f0$000. 

Logo, RO passar de 1898_ par~ o exercício 
de 1900, enccmtra-se a gT:ltllic8,çao de 4:440$ 
morlificada para 5:400$, o que, em todas as 
arithmelicas do mundo, se chama um au
gmento. 

Aaora si houve augmento em outras re· 
partições; si, nessa re?rganização, outros 
augmentos foram concedidos, S. Ex. que o 
venha demonstra!'; porque eu, que . argu
mentava exemplificativamente, para md10ar 
este ou aquelle augmento, não tenho o 
dever, um a. vez que não sou relator do Orça-. 
mento da Guerra, de estar apanhando todos 
os augmentos, que se pudess,Jm encontrar, 
oriundos desta ou daquella reforma . . . 

S. Ex., diz o articulista, refe rindo-se a 
mim-foi infiel, inexactú e talve::; proposital
mente in_íusto. 

Que não fui infiel, nem inexacto está_ de· 
monstrado a toda. a evidencia. ; <pl'oposlt<~l
mento injusto)> não sei por que o seria_, ~· is tG 
que ou creio ter demonstrado, no. exermc1? elo 
meu mandato, qne, quando procur~ fiscalizar 
a despeza publica, uão · indago, n_ao _ tnda_go 
abJO!utamente, si a minha apreCJaçao, s1 a 
minha. critica póde ir prejudicar amigos ou 
ad vers~Lrios. · 

Uma d'·'s minhas critica.s, aqui feita com 
mais insistencht, vae prejudicai' ao melhor. 
dos meus amirros- a mim mesmo, porque 
visa rectitlcar o uma situação anomalü. e in
justamente dispendiosa do magisterio mi~ 
li tar. 

O SR. RoooLPIIO PAIXÃO E: OUTROS SRS. 
DEPUTADOS- Apoiados . . 

O S1L BAnnosA LIMt.. .,-Terminl1. o Sr. g·e· 
neral o sou artigo, dizendo «não é pos:li vel 
que, no Congresso se at.aquc i_mpu~emell:te a 
honra e a dignidade dos funccwnarws mlllta
res, isto é, intlete.sos» . 

Creio que, entre aquelles que aqui muita 
vez tem tomado a palavra, para pugnar 
pelos legítimos interess~s dos militares, tenho 
sido um dos· mais fervorosos. (AlJOú!dos, muito 
bem.) . 

Sómente, Sr. Presidente, ha interesses e 
-interesses. 

No exercício do meu mandato, t 'lnho-me 
preoccupado muito mais em ~er aqui o Depu
tado, o representante do contribuinte, o 
fiscal da despe z~t publica, do que o militar 
(apoiado$) e muih vez tenho tomado caloro
samente- a Camara é testemunha disto- a 
defesa dos meus camtwadas; sómente, quando 
tomo a palavra, para. ff,:r.er esta defesa, tomo 
tambem a l ibet'dado de instituir um exame 
prévio de saber quaes aquelles que devo de~ 
renuer e quaes aque lles que devo accusar; o 
Sr . · general inspector está no caso destes 
ultimos, porque t\ ninguem dirà que, fazendo-
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se a. reforma do Corpo r1e Sa.ude, S. S. não·· mos que eram nccessarios 50:000$; mas não 
fosse ouvido e nell 11 não influ ísse. ! propuz, como au:;rmento do despeza, porque 

Nessas condiçõe~, alo(or a lbrmaln:en te a.s- ' na mesma occa::;ião a Commissão de Orça
seguro que S. Ex. mlo pólle s·3 escoimar d:J.' monto teve de rl ;1 r parecc1' sobre o conjuncto 
J'csponsa.bilidade q11e lhe arlvem por este de emendas tninbas,qne Propunham economia. 
a.ugmento rla despez;t pnblic:t. ! tres ou quatro vezes maior tlo que esse tota l 

Nada, não me par~ce que seja nenhum j' de 5'):000SOOO. 
ataque a honra. ou á dignidade de S. E x.; é Finalmenle, um outro jornal declarou, 
sim u ma observaç.ão, u ma arguição muito: otnciosamente, que era improcedente a asser
pe.ra. ser te matla. em conta, no momento em~ ção, fei ta por um Deputado nesta. Camara, 
que nós vivemos aqui a ~smerilha.r o o:ca· em dias pa.ssado.s , de nã.~ hll_vet• agua bastante 
mento das despeza.s pulJltcas, para eVItar para as ex1genc1as byg1emcas na Escola. do 
novos augmentos e cercear aquelle! qu e Realengo. 
tenham sido feitos de um modo menos cor- O Deputano que fez a asserção fui eu, e o. 
reeto. mantenho integralmente. Má.o grado todos 

A outra rectificação, que é motivar1a. por os esforços do digno general comruandante 
uma observaç:lo rles~e mesmo jornal, refe- daquella escola, ha. fal!a maior do que fóra de 
1·e-~e ao seguinte: quan,Jo defendi a minha desej;tr, da agua indispensa\-el para ~ quello 
emenda, dando verbas par<t acquisição de serviço, 
lnstrnmentos georlesir:os rlP.stinarlo; ao sei'- A allrgnção <lo funcci on~~.rio ~pa.nbarJo por 
viço capital do e~tarlo-rn :l iO I', ·~u não di~se essa argu í('<io ó improcedente, sinãu c,sse 
que e~sc corpo t íYeSSt.! por l'l'ind pa.l f uuc<;i\o mP.smo jornal a que me refi ro, A Nr~ticin , 
levantar cnrt:1~ tnl'IJ!I'''tpfri,·M . quo de~taqne um t· ,~poJõler c indague da vor-

Não sou tão iglliJl'antc msím. \latle como eu Jiz. 
Os meu;; nobres collcga;; sabem qu e, miw Eram estas as explicaç-ões que tinha a. d:tr 

grot..!o a minhn dc!iciencia. <le luzes nc~tes sol.we o meu discurso. 
as5um_p~s cspcciaes (nc7o <tpoiarbs) , tor1a.,•ia Em seguidu. e appNVada. a. acta da. sessão 
e!la nuo ~ tau:a nha CJ~e me lev~a com metter antecedente. 
emca.rlas mtlesculpavets, como e esta . 

Não, eu me rere1·i a nec 1ssidade que nós 
tínhamos rle iniciar o trabalho, sem o qual 
não pó:le haver u ma campanha regular
mente feita, isto é, o trabal ho da. construc~ão 
das nossas c.1.rtas geographicas e chorogro.
phieas. 

Isto é realmente urna funcção do estado-
maior. ' 

Um articulista, no Jornal do Commercio, 
crítica C$8:1 phrase que me attribue e ter
mina dizendo aquíllo mesmo que eu tinba 
dito (Zell(lo) «que a missiio do estado-mnior 
consiste em occupar-se cotn a conslrucr~o c1c 
c artas gcographicas e topographicas dos 
theatros de provaYeis operuçõe:s de guerra 
e das ?.onas que forem as a v:\nçadas dessa 
guerra .» 

Nem disse outra cousa.. Ag-orn com o que 
não posso estar de a.ccordo é com o se me 
otnpresta.r intenções menos con ectas de, nos 
t ermos desoe artigo, esgueir;.t1' uma: en~;ndt 

· nas doln-as do o1·çamen!o. 

O Sr. Presidente- Ha. um equi
voco na ordem do dia: o· projecto n . 160 O, 
de 1899, que tlgura em 3• discussão, esta em 
discussão unica. 

ORDEM DO DIA. 

O Sr. Pre!!Iden._e- N'io havendo 
numero legal para. se procedP-r ás votações 
das materias constantes da ordem do dia, 
passa-se á. ma teria om discussão. _ 

E' annuociadn a discussão unice. doprojecto 
n. 160 C. do 1899, com parecer sobre 
ememhs offerccidus ·na 3• discussão do pro
jecto n . 160, deste anno. que altera. varias 
disposições da Tarifa t..!os Altandegas e Mesas 
de Rendas. mandada executar polo decreto 
n . 2.7~3. de 17 de dezembro de 1897. 

Ninguem pedindo a palavra , é encerrada a. 
discussão e adio.da a votação. 

E' aununciada a continuação da 2' discus
são do projecto n . 203 A, de 1809, com pare
cer sobre as emendas o:ll'erecidas para a 2' dis
cussão do projeeto n. 203, desto ao no, que 
fixa a despeza do Ministerio da. Marioha. pa l."a 
o exercicio de 1900. 

Não esgueirei ·emenda nenh uma ; as mi
nhas emendas são apresentadas francamente 
e quando não tivessem o ampJro de ou tr a 
a utoridade, tinh•• a do Sr, ~;eneral Ministro 
do. Guerra, que diz: (pag . 29) « qne _ a 
organização da carta. gllral da Repnb!Jca. 
exige para ser inicia tia. uma. verba, não su- O Sr. Preside nt.o -Tem a palavra. 
perlor l\ 20: 000$. no exercício futuro, desli- o Sr. Ir iueu Machado. 
nada á coll}pra de instrumentos.» 

A tlivergencia foi que, seguudo o Ministro, O Sr. Irineu.Macbado-Sr.Pre· 
20 :000$ ba.st;:~.m, e eu e outros collegas acha- sidente, venho á tribuna. para pleitear pe-
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rante a Camara. duas emendas, que oifereci 
ao Orçamento da Marinha. Dizem respeito 
aos direitos e pretenções dos operarius do 
Arseno.i de Marinha.. Destas emendas, a pri· 
meim autoriza a rea(lmissão dos operarias 
do quadro extranumerario do Arsenal de 
Marinha., injustamente clispeogados este anno 

·sob o fd.lso fundamento de reducção ordenado. 
pelo ol'çameoto, e de autorização decretada 
para ta.l fim. A segunda man(la pagar ao"S 
operarias e:ctraordinarios a di1ferença que, 
inegalmente, se lhes fez nos seus sa.larios. 

Os operarias do Al·senal de Marinha divi
dem-se em tres categorias : os do quadro 
ordinario, os do quadro ext.runumerario e 
pesso~tl artistico extraordinario, segundo o 
regulam3nto, que tem força de acto ·legisla
ti v o, decretado sob n. 745, em 12 de setembro 
de 1890. 

A' primcin vista não se comprcheiHle fil· 
cilmente esta distincção entre opcnrn··1s e., .• 
tranumerariose e:L'l,·annliaarios e duhi :t razão 
em que se originou o eng<tno na. execução da 
lei rlo orçamento e o erro em que Je.born m 
muitos dos meus honrados collegas. Convúm 
níi.o confuod.ir operados extranumerarlos 
com o pessoiLl extraordinario. 

Aqui na camara, e entre os mais 11lustres 
Deputados, muitos ha que não conhecem bem 
esta distincção e suppõem que os operarias 
extranumera'l'ios são O! admittidos IJara. at· 
tender a serviços extra.ordinarios e não per· 
tencem aos qnadros, nem teem fixidez. Veja
mos a quem é que se da a denominação de 
l?'xtJ·anumetal'ios e qua~s as condições j nri· 
dicas !lesses operarias. O regulamento de
cretado pelo Governo Provisorio dispoz no 
art. 57: 
~Haverá em cada arsenal um quallro efTe

cti v o, no qual será designado o ntlmero e clas
ses dos operarios, aprendizes e se1·omtes que 
forem in dispensa v eis d conservação da~ o/fi· 
cinas e exec«çáo do trabalho ordinario do .'1.1·· 
SCilal.» 

O art. 6l dispoz que <~as admissões no qaa
dro em~otivo <los operarias só podem ter log;\J' 
na ultima classe» e o art. 62 determinou as 
condições segundo as qu~1es ~e regula a ad
missão do operaria no quadro effectívo. 

Ora, esta lei de \2 de setembro de 1890 
prescreveu, em. seu art. 361, o seguinte: 

«Os opel'arios da 4', 5• e 6• classas dos 
actuaes qr~acl1·o~ se1·<1o co1uervados no sc1·~iço 
dos arsenaes com 1 operario; extranumeral'ios, 
pe1·cebendo os vencimentos fia;ados na tabella F, 
e rlevenTo ser a:lmittidos <lO 'JU({dro effectill ' 
ú medid< dM v tgas qt<e M dM·em pnr oJ'(lem. 
de antiguidade e me~·ecimento.» 

Já se vê, portanto, a origem do quadro 
extr .. mumerario, Os operarios excranHmerarios 

Camar~ V. VI 

são. portanto, provenientes dos quadros effd
c ~ivos existentes em 1890. 

Quanr1o em 12 de setembro de 181:0, o Go
verno Provisorio quiz fater- a reducção dos 
quadros e1fectivos do pcssonl ar~istico do Ar
senal de Marinha, determinou que os operarias 
da 4•, 5• e 6" classes do q•Jadra effecti'l>o 
entr7a existente ficassem addidos .. . 

O Sa. BARSOSA LIMA-São aggregados. E' 
m1lito judlr.iosa. a ponderação feita ror V. Ex:. 

O SR. IRINa:U Machado (continuando)- ••• 
ou, como bJm observa o Sr. D13putado Barbosa 
Lima, ficassem aggregados, aguardando vagas 
futuras, e organizou novo quadro apenas 
com tres categorias: 1", 2• e 3• classes. Fi
caram, portanto, os operarias extranume
rarios em uma situação juridíca. muito 
especial, mando1ndo a loi que fos,em aggre
gadns, aguardando vagas p<1ra serem então 
arlmittidos no qmulro olfectivo, o desse mo:l') 
lffl'<Jctuando·se a extinrçiio gr·adu;lltlo rtundro 
composto por elles, extranumel'arios. 

Nllo ha, portanto, confundii·O::>, como tan
tos f<~zem, com os cperarios ea:t1·aordinm·iJs, 
cuja admissão está regulada no art. 58: 

« Alàm dos ope1·a rios e se1·ventes do 
quadro ef!'cctiva, seriio admittidos e 
dispcmsad0s a proporção das necessi· 
da.des dos trabalhos que forem orde· 
nados aos arsenaes, o~ r pera 1·ios e 
se1·~entes e.rtraordúnrios que se tor
na rem. n ecessarios, mediante proposta 
das dir~ctol'las ao inspector e auto· 
rização do Ministro." · 

Está claro, portanto, que a lel inclue no 
1·ol dos cffectivos todos as opera rios extr .tnume· 
mrios, contra"PO!ldo-os aos cxtraardinarios, 
que são os que pot.lem ser dispensados, cessa
r1ns as exigencias extl'aordinarias do serviço 
publico. 

Oa outros, portanto, os do quadro e os. ex· 
tranumerarios, não podem ser privados dos 
seus logm·es sob o fundamento de haverem 
cessado os serviços extraordinar'ios, porque a. 
disposição uo regulamento que isso prescreve 
refere-se terminsntcrnente aos ext?·aordína
J'ios, excluitlos os operarias do quadro effe
clivo e os aggregados. 

Cumpre, portanto,deixar bl}m claro que os 
operu.rios do quadro extranurnerario fão o 
producto da reducção operada. pela lei de 12. 
de setembro de 1890, tendo fundamento juri
díco a su~l existencia, e havendo sido umpa
rados por uma garantia formal e taxativa da 
lei, :segundo a qual seriam gradualmente 
ap~·oveit (dos. 

Com.o se pú:le, po!'lanto, ditar que a lei os 
mandou dispensar, qua.ndo ao contrario. ella 
expressamente os cercou de tantas garan
tia~~ 
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. A disposiçã? que se invoca serve pura le
gltllnar a dispensa dos operarias extraordi-
narios, não a dos 130'!t?'anwnerarios. . 

Ora, uesde 1890 vagas teem se dado nos 
q~adros effectivos e operarias aggreg-ados 
vao sondo neste.s aproveitados gradualmente, 
de sorte que hoJe é muito mais reduzido do 
que ha nove annos passados, o quadro dos 
extranumerarios, cuja. extineção depende 
apenas de mais algum tempo de paciencia. 
~speremos alguns ~nnos mais e o desappare
CJmento dos operarws extranumerarios dar
se-ha, sem que precisemos forçar a mão, ues
conb~ccr direitos e fazer injustiças. 

Cct'"'S "V"kf·..,...,..,.C:t" --, 

desj3java e defendi. Mas o que se venceu na 
Camara foi a eliminação do pessoal extraor
dmario, e não éxtra.numerario. 

Ora, nos demais detalhes da tabella ex:pli• 
cn,tiva foram conservadas as dotações corres
pondentes aos operarias extranumerarios, fi. 
cando .• portanto, incluídas as verbas relativas 
ao pessoal extranumerario. 

A emenda do Sr. Deputado Severo toi re~ 
digida nos seguintes termos: 

<Supprima-se a verba de 1.000:040$ dest i 
nada ao pagamento do pessoal artístico ex· 
traordinario. » 

Fo1, portanto, resultado de um equivoco o 
acto em virtude do qual foram dispemados Nenhuma outra emenda foi apresentada 
os operarias extranumerarios. Chegou agora em relação ao pessoal extranumerario, nem 
o tempo de, feita esta advertencia, esperar podia ser, porque o Sr. Guillobcl conhecia as 
que os poderes publicas examinem a questão circumstancias especiaes, e as gar antias esta
e reparem um erro praticado, alias,dc boa fé . tuidas na ll'gislação, em que se aclla o o pc-

Espero que a Camara repare 0 erro exis- l'ario extranumerario. Não foi, portanto, uma 
tente e restitua os operarios extranumera- medida reclamada pelo Governo, nem_autori
rios. á. posição .que, de direito, lhes pertence. zada pela CommiEsão de Orçamento, expli-

DJzia-se e diz-se ainda que a redurção do cita ou implicitamente, a reducção e dispensa 
pes~oal extraordinario e a demiEsão dos ope'- dos operarias extranumerarios. 
rart?S ex.tr_anumerarios ~oram consequencias Reveste-se, portanto, do caracter de ver
de dispostçao orçamentarm, ora em vigor e dadeira iniquidade o acto, em virtude do 
pela qual foi supprimida a verba dest inadu qual, sob a inspirução de motivos inexistentes 
a operarias extl'aorclinarios e extranumera- aliás; foram dispensados ós serviços (los ope-
rios. rarios extro.numerarios. 

A' Camara devo as explicações que passo a Assim é que existem operarias com 46 
dar·lhe. annos, 42, 30 e mais de 20 annos de serviço, e 

A verba em questão foi suppr-imida ~ o relato rio da Marinha, não querenclo con-
E' certo qup, houve emenda, depois appro- fessar claramente que existem operarios com 

Vé!;di1 e convertid!1 em lei, mandando suppri- mais de 40 annos de serviço, confessou, en
mJr a verba destmada ao pessoal ar tistico e:>; - tretanto, tul é a fvrça da verdade, que ha 
tm ordinario, note bem a Camara, destinada op(lrarios com mais de 20 e 30 annos de ser
aos operurlos extraordinarios e importando viço, os quaes teem sido despedidos; e ainda 
em LOOO:O~J0$000. o relatorio da Marinha não querendo con-
M~s tal emel!da 0r,lenaiído 8, suppressão fessar, tambem rle modo claro, que o acto d11 

referm-se exclusivamente aos oporarios ex- r educção fôt·a proc1ucto de um equivoco na 
tl'uordlnarios e não aos extran umerarios interpretação e execução da lei, vem, entre
para os quaes foram conservadas no orça~ tanto, lembrar que, por eq11idade, podem ser 
menta todas as dotações neces~at•ías. readmittidos esses operarias extranume-

Esta emenda foi apresentad!l a Commissão rarios. 
pelo Deputado Augusto Severo em virtude Equidade ~ Não, Sr. Presidente ! Medida 
de pedido do Sr. Ouillobel, chef~ do Estado- de reparação, pela qual nós nos batemos; 
Maior. General da Armada, encarregados dos a c to de restituição, que estamos pedindo á 
negamos d~ .rasta da. Marinha, no impedi· nobl'eza da vossn, comciencia e pelo qual ha· 
mento do mnustro Baltbasar da Silveira,então vemos de clamar, confiantes na vossa escla· 
ausente no Estado da Bahia. re~ida íntelli g·encia, meus caros collegas t 

Combati e votei contra estr. reducção.. E para realçar a justiça desta r eclamação, 
Apresentei um substituti-:o ond~ mantinha é o proprio relatorio da Marinha quGm nos 

a_ verba d~. l. 00~: .040$ destmad? a ~onserva- faz relembrar que taes operarias contríbui
çao do pessoal artJstJCo extraordmano do Ar- r nm, dur;wte longos annos, para o monte
Eena~ · . . . . pio e que, depois de haverem contribuído para 

Fm, po_rem, reJeit~~;da esta mmha emenda o monte-pio e depois de serem inclnidos na 
substttutiv<l, e a Ca_mara approvou o cól'te 

1 
classe dos aggregados, depois de haverem 

con~tante das reducçoes pedJdas pel a emenda/· sido privado3 de uma parte de seus pequenos 
do !Ilustre Sr: rel~tor. . _ salarios, veeJn-se, finalmente, privados do 

Com? se v e, (ui. vc!lcido n~ questao dos j montepio, veem-se reduzidos á miseria, pei!· 
operarias extraordmarws, CUJa conservação idem os seus logares no Arsen~l e todas as 
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c•rosc luente:> \·~·· ntagens do. pcn~ã.o por jnva .. I F>~-~n fu n:çiio 6 r..,--ivati-rt:t.ít1dHt~ nossa : mas, 
l ule1. q :wndo, P<WVCni,u ra, n i·S a pu:tc~s :mo~ d~

tl:otc-se ainda IJUC até <L:J,'OI'tt nã0 Ee lh •}S k gar :1 ai ~· ut·tn, q u e.rnlo pudes~cmos t r ansre
f•Jz a resti tni<;ã.o <le sua.:; conti·içuiçíies para ri l-a, ella não perte!lCer ia a um ngt>nte snba l-
o montepio! ( .i·!.Eii!> ú. m ; •p·,i !do-< . ) ter no tlo Pode-r Exr~r.u i i v o ; e lia. cu bcr-ia. di-

E a minh:.t cmcni.lll. €. de tnnta j~t,;ti<;:l., qnc r cctom(;nt•; M Pre"i•ie nte d:t llr·publica. e a 
ou, s:1 bh:,do p:t ;; ~:<dc>, <~.p ~'e llei p::•,r•t o;; senti- um tios 1\!inistros, o que, porvent ura, esti
mentos de Jwnl'at\n e ele human1dn.ue L'o meu w:sso <.mcarreg:::.üo da d ir<:c;·ão do um dos tl~
illustre nmigo, o eminente ehe!'o repnbllc:.mo partamentosdn. uuminislraçiio J:Ul;!ic{\. 
S1·. Cussi:mo do NascimNHO; c es:e, qt1e Qu0m, ontre'anto, Funais IJOderia far.er 
sab.') que uão se pú,!e concilio.r a poli ti<:n. de t al redttC('iio, er<L o inswetr.-r do o.rsenal, que 
rcuueção nas uespez<ls publicas com a. polilica. · ne>s:t orJem üo di:t tan.mht\'a reduY.i r , por 
de inii]uida<lts, tev:! a hcn•htle de ag ir, acce- r,xe:nplo: o:> vcncin:entos de algu r:s op::ra
tlct~< lo :10 meu pe•.lido, e hoje veiu dar-me a r ios de 8$ a G$. 0 ~si~ !JOr deant~. o qne 
agrn.da.vc l reopo.ta de_ que npoiari as minhas qmr dizer oll"ec tuan<lo nma re<iuc~úu do 25% 
cmr,w.l<ts r e laLiYa o aos op•:r;q·ios da marinha, nu mbero jom;:,l rlos opennics. 
a cujas rccl am:u:iies o GoYcrno deseja. n. ~ten· l Am;undou-w lhe~ , alli nnmH;e-l he s quc1 
tlet' em totks os termo~ em que as j:tlgo.l ess\ r.:.l\u r•;i'io Cl'(1, f<:lla 1.1v.ra. g<~I'Mttir a co 11-· 
proced•mtes. ser nçiio do tlToprio peS8<,al, pa rn. min nmt'· 

Folgo. portanto, de annnnci~!' á Camam lhe n. ,ii fiiculd:tcle c evi t:l.l'·EC a demi<~iio c·u 
que o illusto cl:efu ~r. ca,siano, :ütet:clendo . dís p~ n~:1 etn mnssa . 
ao meu p •tli•lu pcrs'stcnte, n.co.ba do p;·cst:tr J ~·o'J tal prcmesm, cmht'a·!(5 ror esô:t •·SJ<e· 
um cxtraur,!ins.t·io ; er vi~·o :'1. cau~:!. do:; ope· l ral:)ç<l, notla dl.-scr01 m os opt!l':lr .< s . 
rarios do :\ rs·:nal do Mar-inha, e apt•oveit'> a. De sor te que o it:speetor rlo ,\t·.,cnal r r <lu· 
occa!:iião pa.ra. reghtran•lo ,,,te facto oos z:a os jol' naes dos oper;,r io;;, J·,duzio. o~ ~u
A n;we; da C<tmara, k stemunhar-lh;; o mais -larios deslc3 p rolr.t<:r ít·s ; e succedf:U que, 
vivo reconhedme.nto por c~te n.cto, que é da I depois de f;O lhes ~:ccmn· com ;1 l 'ro:n<.·~sa col!
ma is ait!l lJenemere~lCi <.t . solt\dot·a da conscr vuç:<o IH s Sf:: U ~ !o;;arc:>s. ~i 

J <l:; tifica.da nestes termo;; a minh ll emenda, s,J ncoommoda~scm a c;~:t r enucç1i.n iH<!g.'J.I, 
em qu() peço :t reJdmiss~.o noc; opc!'ar· ios e:&tr[l. todcs os opernrics p~.SHtram P':lo ú issaiJor do 
numer;trios dispensados, coteatmo,do scniço sere m dis;;ensado:<: e jogad"s á ruG. 
do"\ r~enal ~~e Marinha, demonstrada a in- E' bem corto e explico. vel qu•3 os scntiml!n
.iustiça da. ~ 'me nda. em que o Sr. Augusto tos d<'l sc-lidariedt•de h umanll e as ligaçü<·s 
Montcnegro pede a bU I •Pr·~~são de i 5:0oG,;;, qn.) os cpsrarios se deYem reciprocameate, 
v crua desti uada ao pagarncnto dos operarios úS h'IY:l.Sfem ao si :enci'} e á loiar •• mia, dc5do 
extranume:·:J.rics, pa:;eo agora n. cefond~·r a. que es ta. r edurç-ão. emo;ll'.i illega l , p:l.reci«
cmcndo. que olfcrt:ci c é coucc:bid;t nos hmuos lhes i!llllOt't <lr em bm...ticio gr·rn!. J\s~im é 
seguintes : que, lranqnilla c Nsignat.la menle. amarga-

«At'~ · O Go vcr_no nca nutorizado a rto~·ir 'd~~~ o soí!t•itnollto e l'Oeram cala.t.l~:> a sua 
o cretlt t~. necessuro pnrs. pa gnr aos o~erarws j Tolcrat•am c5t.::t injusl içn., e~b viohlção do 
extraor( ,marJOs d;spem-ndos d.ss of~ci:Jns do 

1 

direito, desde que cas:> ~ncrWcio solemue ue 
'\r~cnn.l .do "MarJl!!Ja ch .c~ptta.: . . P :ú~l'al, a ClHla nm dclles sa lhes rt!TI~·ur.n-a como re
dl!l,.renç~l p. o~en~ent€'~ d<.t _lc,cl~s-.l!tc"ç:to q.~e Vei:tenclo em pro \·cito !la ma~sa. ~ernl de setts 
s._, l fH~mn. r. m .eu, sal~ riO:s no::o dJ"S ~.11 qt.e I i rmii.os, E', jlOI'tt\nto, Cll1 favor de ~ma l•:·o
:~.m<la t r·abnlltar um durante o cxercrc:o de oria. C<HlSll. . 
1809 -~ . 1· E ' q•t_? os pro!etario_s não sal.>~~ ser egoi?-

Em poncns palavrns, f'Otle Sf:r cx pcstn a 1 t:.~s o r.<\0 po:letn ter Jmpultios. smao Jo maJS 
qnest:io, tanta. é a .iusiiça da. •:nu~a , tàt) evi-: cncantat!o t· c plausiYel altru lsmo, que tlln a 
ck nte a prOCQdcnc:a tla en;cnda. I prom·~~sa desta. natureza tlilda com tcd.\5 :.>.s 

us opcrnJ·ios extrnonliuarios, em vi;·ti!dc garantias de ql!G etla se mascarava. para H· 
dv ,,. ml! orrlcm. cl() 11ia do Sr. Ú!:<pcciw do Ar- I ludir o oper :uia:lo, de v in tornar-se e.ff•)ct iva.; 
,c ,,!l c/~ i\:f(tri;~lw, solJ n. CO, de ~5 d.) março rno.s inO[Jinndamente corneç::tmos a ver ns 
d :• !89 l, viet•am a sdfrer uma tlimiuuição ou levas de op~;·arios ctne se iam do Arse n<~l . ll-'15 
r ed uc,;io né\s seus salarios. A or•Jem tlo dia 200 e 300, utt ill:_: indo a q~1asi um mi lhar o 
a que rce re fi ro 0perou , portanto, urna redu- nnme,·o Je ortrari<ls tlispon;oados e a quem 
cçii.o tte vautarrem pecuu iario.s por JH•1do nrbi- 1 ~e ;:c~nara con1 um i.Jeneticio pt·ccario, a troco 
tr-ario. " de w n sncr·ificio, para elles ~~mpre pezadis-

~J!l lJrimeiro l:gnr, em face da Consti7 1 sirrlO: . . 
tmç;.a da llepubl rca, o Congresso Nae:onal e I EHJertam-sc re:o tgna•.l&meute a uma rJ · 
o unico poder com:pet eu.te rara mar car ou du~ção ill~ga_l em ~:;us s:ilarics e no. clh\ se_
fixar veucimentr:s, r e •.luztl-os, a lternl-os, etc. I guwfe, tlopm; l:c Ja se lhes ter cbr·Jgn.<.lo a 
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triste contingencia. ele dimi nuírem a quota e 
o ped11ço de pão que::\ c~da u m de seus 1ilhcs 
devia tocar, depois rlo s~ l hes fazet· conhe
cida a rude pro-vação do quem està obt•igado 
a r eduzir a quantidade da sua propria ali
mentação e da de sua miscL·a família, depois 
de se lhes ensinar tambem a íit~er córtes nos 
seus orçamentos, nos ol'çamentos das des
pems necessarias á conservação ele sua pe
nosa e lamentavcl vida, ouviram estes infe
li zes proletarios , estes pobres homens do 
povo, trauzic.los pela magoa e uma a fllictiva 
e dolorc.sa situação, a ordem de demissão, a 
dispensa em massa.! 

E' doloroso. mous collega.s. este triste es
pectaculo, cuja recor Jaçáo Yem conrranger
nos o coração. 

E tanto mais &cabrun]Hidora. e dcplora.vel 
ó a posição destes oper;1 rios, l]ttt~.ndo clles se 
acham sem collocaç;1o. c niio a. podem ul.Jter 
facilmente em um p:liz onrlo :1s fa.br icas sii.o 
pouc;1s, :~s officinas peqneoas, e onde vao na 
mais franca dl)(aden.:i:~ a. industria. fabril c 
rnanufactureira. ! 

Como recorrer aos estahelccimcntos parti
culares, si estes I)U reduzem o pessoal quan<lo 
não querem fecllar, ou por sua vez recham 
suns officinas. porqlle não dis,õem de re
cursos para pagar ao operariado 1 

Parece-me qne o compromisso que os ope
r uries extraordioarios respeit a.ram e sob 
cujas seguranças tiver a legar a. rerlucção il· 
l egal a que me refiro , devia t er sido levado 
o mantido até as suas verdadeira~ coosE-
queneias. , 

Desde, por ém, que se rom peu o pacto e 
desappareceu um comproo;Lísso tão solemne, 
desde que ta.t sncrificio não mereceu a bene
volencia e a. recompens<L com que tan to se 
estava recommendando o operal'ia.rlo á nossa 
gr o.tidã.o, é muito justa a. representação que 
esses operaríos veem llo.Je fuzer ao Cougrcs;o, 
pedindo que se lhes restitutt e~s:~. di!ferenr;a 
que lhes foi desconta.d;\ illegal e injusta.mente 
n os seus pequenos salarios . lllegnl e injust..'l.· 
mente duas vezes, pnrquo ê contraria ;\s d is
posições do nosso direito, contra1'ia às dispo
s ições das leis de 12 de setembro ile 18\JO c 
t ambem as rJisposições da lei n. 2·10, tle 13 
de aotembro de 1894, que marcam de modo 
claro, tel'mioante e t úxativo os j oma.cs ou 
sala.ríos dos OJlerarios rn:tt·n.ntlrnerarios, como 
tambem dos do quadro cffectivo e ext l"ann
mera.rio. 

Contmria igual mente aos princí pios do 
direito:> admin istrati\·o patrio, perant e os 
qn~cs ni1rg uem ousará afllrma.r que o inspc
ctor do ars:.ual pudesse reduzir , com a. sna. 
propria autoridtl.de, vencimentos db emprega
dos subordinados à sua direcção. Só um acto 
do Congresso podia alterar os salar ios.porque 

por actos legislativos é que fora.m ellcs 
li xados. . 

E-:-a.m est.'ls 1\S ronsid(:J·ações qu~ t inh:t ris 
n1f.:r.:~~er ao ex:Jme dn. Casa., tàzcndo um 
appello á sua rectidão e á sua consciencia 
irnpo\luta.. 

~iio é em vão npp~llar pura. o3 sentimen
to> de justiça da Cnma.ra. 

Todos os homens publicos, to·los os estadis· 
t llS assim como não podem dCliXar de esten· 
der o olh~r para o passado, rlevem ta.mbem 
obse rvar os horizontes e olhl.lr para. o fu· 
turo . 

Nós. homens políticos, t emos de ser a um 
tempo prevideat,,s e de gna.rdar as liçõ~s que 
são o fructo do pass1Jo e o re~u ltado da ex· 
r'ct·ien c ia . 

A his toria nos ensina que as cr:ses provo
catl;l s -pela. reacçãn <lo op~rar i ario teern resul· 
tarlo da in1li1Icrença. e do sce pticismo com que 
(IS parlamentos em re~r:t co .. ,tumatll on vir <~ S 
reclama~ões do proletario o encarar toda.~ 
as qu~ix,, s u Lame11tações que vcem das m;1is 
pobres e infel iz.cs camtldas populares . 

N•t hora em que elles se sentem desampa.· 
rados e esquecidos, rea!('em o então, conscien
t os •los seus direitos e ·certos da sua propria 
rorça, procuram organizar-se em grilndes 
collectividades; e, no dia. seguinte enten· 
dom-se com os podcrJs publicos de potcncia. a 
poteucia e a somma d., sua.s reclamações 
pa.ssn então a ser muito mais avultada. e a 
onda, que .i:i. é ent.'io mais poderosa., tenta 
veocer t odas as resisteocias ! 

Assim é que, quando n os paizes estran· 
geiros se teem pretcnclido abafar e suffocar 
as rec lama.~Oes rlo proleta.rlat.lo, do opera
r lndo, surgem as grandes org~nizações socia
list.'ls, contra as quaes eão inu teis os esforços 
do; mai s poderosos govet•oos, 

Il' pl'eciso, portanto, si quoremos evibr 
males m aiores e õi procuramos para a. nos~n 
Patl"ia ho:izontes desnnnu viados e d ius mais 
tranquillos, que não Eejamos surdos aos ela· 
more~ dos que sotrrem. Abrindo os ouvidos 
ú.s re(\lamações dos infelize~. para. os quaes 
nunc;t é demais pedir j ust.iça.. teremos pre· 
s tado â. ordem e a Republica. um ser víço inol
vída.vel. (11Liito bem ; muito liom. O ora1or J 
cttmp 1·imentad~.) 

O Sr. Presiden~e-Fica. a.Jiada. a 
discmsão, por haver numero para a votnção 
das ml\ t erhls encerradas constante~ Lia ordem 
do 1lia. 

Com pn.r ecem m ais os Srs . Urbano Santos, 
Julio tle Mello, Pedro Chermont, Ené.'ls Mar
tins. Viveir <1s, Marcos de Araujo , Thomaz 
Acciolr, José Avc lino. Joí\o Lopes, Hel vecio 
Monte, Augusto Severo, Trinrla.de, José Ma.
riaoo, Hercula no Bandeira, João Vieira, Pe-
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reim de Lyra, l\I(·rei.ra AlVEs, Juvencío .ue! São lidos, julgados olJjecto de del~b~raçi'io c 
Agunu·, Joao <.!e ~~q uetr<\, Mrüxellas Galv;to, env:a<los a Comm1ssao de Gonst:tu1çao, Le-
Mitton, Tosta, Pauht Guimarães, Amphilo· gi:;laçiio e Justiça os seguintes . 
11hio, T.eovigildo Filgueira~. R •Jdr:ign~s r.imn, 
Tc-lentino !los Santos, Eduanlo Ramos, Dio- rnoJECTos 
nysio Cí~t·qneir·:t, Cialolino Lo;oeto, Joronyrno 
Monl.eiro, .lo.,~ Murtitlllo, OsC'J.r Go•Joy, Al· 
cindo Guanabara; A11gusto ele Vasconcellos, 
Sit, Fr.;ire, B •llsil.rio c e Soina, Alves de Brito, 
Agostinho Vidai, Barros Frmco Junior, May
rjnJc, Henrique VllZ, Antero Uotel!lo, Alvaro 
Botelho, La.mounier a.,dol'retlo, Cupertino 
de Si~ucira, Augusto Clementino, E·luardo 
Pímen tel, Olega.rio Maciel, Padua. Rezende, 
Luc:~.s de BarroJI, Edmunr1o da Fon~<!c!l., Cin· 
cinat.o Br11g-a, Llliz Adolpho, Mello "Re;:o, Xa
vier 1\o V alio. Br•azilio rtn Luz, Leoncio Cor
rê.\, Guilloll, Ri va.tla via C1Jrrêa c Campos 
Cartiez·. 

O Sr. Presidente- Vae-se Yotar 
o projecto n. 177 B, do 1899, regulanJo o 
processo para. a arrccadaÇ<'\Q dos impo~tos tle 
consumo, em 3" discussão. Na. fórma do Re
giuwnlo a. vobçii.o das erneni.las pi"ece•Je a. 
do projccto. As emeoda.~ estão inser-tas no 
impresso n. 171 C, uo 1899. 

O Sr. Galeão Car·walbal (pelr.r 
ol'dcm)- Sr. Pl'esidente, voe ser votado, 
em primeiro logar, o -projecto que esta.bJlece 
o processo da arrecadação do imposto de con
sumo. Eu pediria a S. Ex. que consultasse 
a Casi\ si concllde votaç:io nominal para este 
projec\o. 

O Sr. Angasto 1\lon.t:en.egro 
(pela or-dem)- ü nobre Deputado por· Sii,O 
P.Lulo, S:·. Presi•Jcnle, tem q 11e explicar o 
seu r\querimento, isto é, tem que dit.er si a 
votaçiiu nominul que ~de é só p:ua o ~ll"o
j.;cto, ou para as emend<lS taml.Jem. 

Ú SR •. GALEÃO CARVALHAL - E' par:J. O 
projecto em gloho. 

0 Sn. AUGUSTO MONTENEGRO- Então não 
tem ra.1ão, neste morn(mto, o que requer o 
nobre DeputQdo. Em tcdo caso, nõs :votamos 
pelo requerimento de s. Ex. 

O §r. Presidente - O nobre 
Deputado serà attendido em tempo o-pportuno. 

N. 218-189() 

Declara licito ó exercício da rtd~OC(Icia a todos 
oquellcs que exercem ott exercuam os cargos 
de Smado;· OH Deputado Federal 

Considerando que o motivo pelo qus.l ha 
quem julg11e nece:;sal"i:t ;t obtenção do di
ploma de bac\mrel em sciencias judd icns c 
~ocia.cs 1·a.ra o ox1:1r~icío (h\ advocacia ó quo 
sem dle não exbte pre.'lumpçü:.o legill de 
competencia; 

Consi.ierant!o, po!'ém, que aos Senadores e 
Deputado» F~deraes incumbe fa1.er tcdo o di
reito civii, oommercia.l e criminal da. Repu
blica, elaborar as lei;; do processo. quer para 
a justiça iederal, quer para a U.o Dislricto 
Feà(;r,\1 e a.pprovar ou l\;jeitar todos os tra
tados intern<lciona.es; 

Considerando, portanto, que é, nesse c:1so, 
ir-é·cus:wel a presa,;~pçc7o legal em lavor dos 
que exe!cem ClU exerceram o mandato de 
Senadores ou Deputados fecteraes, pois que 
seria absurdo imaginar, para aquelles a 
quem foi d(lda p~Ia Nação o direito t.le ela
borar todas as suas leis, a irlcrt-pacitla.de de as 
inteqntrar e applicJr; 

O Congresso ~acionai resolve: 
Art. 1.o E' licito a todos aquelles que ex

ercem ou exerceram os cargos de Seua.doi" ou 
Deputado federal o dirilito de praticarem a 
ad••ocacia. 

Art. ;~.o Revoga.m·se as disposições em con
tl'ario. 

Sala. da sessõe,, 25 de outubro de 181'-D.
Af{im.sa Costa. 

N. 219- l899 

Auto1'iz(l o Pre;idente da. Rep!lblica a con~Jen. 
cio na r com os Governos dos pai~es sul·ameri
c mos a inst-ltztiç,ro de um Tl'ibunal Arbitral 
com decis ,;es ovrigatorias para os mesmos 
p~izes e dct Ol.ttras p;·o'llídenc.ia.s. 

O Congresso Nacional decreta: Posto a votos e rejeitado o requerimento 
do Sr. Luiz Adolpho apresentado na. sess.'i.a 
de 25 do corrente. A.I"t. 1. • o Presitlente d:~. RepublicJ. é au

torizado a convencionar com os Govet'nos dos 
O ~r. Luiz Adolpho (pela c1·dam) p:tlzPs sul-americanos a ip.~tituil)ã~ da ~m 

requer verificação da. vot,w."to. Tribunal Arbitr;ll com d€ctwes obrJgatm•tas 
para os mesmos paizes, so ll as bases seguintes: 

Procedentlo~se á. votação, reconhece-se te· . 
rem votado contra. 87 Srs. Deputados e a Base pi"imcira- O Tribttna.l Arbitral serú 
favor 22. j competente: 
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a) as di1ferenças entre os governos conven· a) que o . homem . é livre ·de fazer · ou de 
I. Para processar e julgar: I IV. Áttenderá us suas decisões : 

cionistas, que se originem da interpretação deixar de fazer o que lhe não determina a 
de tratarias, convenções, ajustes ou outt•o acto lei que faça ou deixe de fazer; 
governativo de natureza internacional: b) que o direito de associação e os do asso-

b) os litígios , entre os ditos governos, que ciadus resultam de lei, ou de estatutos so
ver~em sobre esbbelecimentoou aviventação lemnemente approvados, de contracto publico 
de limites territoriaes dos p::lizes sul-ameri- ou de facto consumado, comtanto que estes 
canos, e em geral sobre bens, direitos e não sejam contrarias á lei; 
acções, que façam parte directa ou inclieecta- c) que o poder politico é responsa.vet pela 
mente do patrimonio .nacional; e ordem publica e segurança individuai; e · 

c) os pedidos de indemnização e os de re· d) que a administração publica em seu con-
paração legal com ou sem indemnização, que juncto e em cada uma das suas secções, ad
se fundem sobre incompleta garantia de di- quire direitos e contrahe obrigações, não só 
reitos políticos ou individuae~. de cidadão de em virtude dos contractos que celebra, como 
paiz convencionista,contra depositario,orgão, tambem por força das leis que a organizam 
agente, auxiliar ou ernpregado de poder po- ou que a regulamentam, 
litico ou administrativo de outro paiz con- Art. 2. 0 O Presidente da Republioa é m,;is 
vencionista, comtanto que o Poder Executivo autoriz ldO a convencionar com os ditos Ga
do paiz convencionista, que haj a de indemni- vcrnos dos paizes sul-americanos: 
zar, te~b~ pré~io conhecimento do. pe0ido, a) a nacionalização ou renacionalização de 
por ~et1çao do mteressado, ou por v1a d1plo- cidadãos de um em outro paiz convencionista 
mattca ou consular, uma em falta de outra. pela residencia, pot' espaço de mais de um 

li. Para julgar de m( rilis, em gráo de re- auno, em um EÓ do município, ou dispensa 
visão: do serviço militar, si o tiver prestado por 

d 
. completo no 1Jaiz de origem, salvo restri-

a) As emandas entre cidadãos de uaciona- cções postas aos naturalizados por lei consti
lidades diiferentes, que occorram sobre di- tucioual; e 
reito das pessoas, das cousas e elas obrigações b) a di1ferença. de 10 a. 75 "/o para menos 
que tivel'em sido processadas e julgadas por sobre tarifas aduaneiras, a favor da importa
justiças dos paizes convencionistas ; e ção ou da exporta.ção dos paizes convencio-

b) Os processos-crimes findos em que tiver nistas entre si, sendo essa porcentagem gra
bavido condemnação penal, em paiz conven- duada, conforme as conveniencias da e>ta.bi
cionista, de cidadão natural ou naturalizado, !idade, augmento ou diminuição da p rod u
ao tempo do crime, em outro paiz convencia- cção do genero ta.riflldo,em C.ld:J. um dos ditos 
ni sta . paizes. 

I li. Para avocar, processar c julgar os plei- A t 3 R 
tos J·urliciarios, administrativos e lea-istuti- r · ·a evogam-se as disposições em 

~ contrario. 
vos, qualquer que sej;\ a natureza delles, em 
que houver denegação de justiça por ex- Sala das sessõe&, 21 de outubro da 1899.-
cesso em mais de melado dos pratas regula- A. Jlfo1·ei1·a da Silva. · · 
res para o deferimento, ou para o indeferi· , 
mento da pretenção pleiteada, que e5tiverem E lido, julgado objecto de deliberação e 
pendentes em paiz convencionista pró ou con- enviado á Commissã.o de l<'t~zenda o seguiu to 
tra cidadão de outro paiz convencionista. 

B .tse segttnda-0 Tribunal Arbitral: 
I. Compor-se-ha do um ou mais delegados 

de cada um dos paizes convencionistas, com
tanto que um paiz não tenha maior . numero 
de delegados do CJUe outro. 

li. ·Funccionará em cada um dos paizes 
convencionistas, dul'<lnte um anno, por or
dem successiva fixada em sor teio, sal v o o 
tempo necessario para se transrerir de um 
para outro paiz o casos de força maior. 

11!. Applicar•á nas questões criminaes a lei 
do fôro da cqlpa, e ms cíveis a do fõro do 
cqntl'acto, si n. lei do palz da, nattJ ra!idnde 
ou c!~:~ natU)'al!r,ação do defendante não for a 
que mui~ ass~gm•a q~ f\~Yo;rpço, ti, Hbllrdryda 
rr~~o~ll . 

PROJECTO 

N. 220 -1899 

Autori.H o Poder Execuliv? a contar, na 
ji)rma epa1·a os ctfeitos do decreto n. 1.159, 
de 3 de dezembrJ de 1892, ao Dr. Jlltno el 
de Jlfagalhües Couto, lente de francez do 
Extunato do Gymnasio Naciúnat, o tempo 
de se1·viço co mp1·ehendido nos periodos de 14 
de março de 1870 a f de ma·rço de 1876, e 
de 3 de agosto de 1863 a ~2 dç not'CmbrQ 
de 1871 · 

O Congresso Nacional decreta, : 
Ar_tigo uníQo. E~ o Poder EKeoutivo auto .. 

rlfio;rJ,o n. oontl'r, ntli fóf'll.l(\ e pam oe (llfe\tofj 
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do decreto n. 1.159, de 3 de dezembro de 
1892, art. 37, e decreto n. 230, de 7 de de
zembro de 1894, artigo unico, ao Dr. Manoel 
de Magalhães Couto, lente de francez do Exter
nato do. Gymnasio Nacional, o seu tempo de 
serviço comprehendido nos períodos de 14 de 
março de 1870 a 1 de março de 1876, e de 3 
de agosto de 1863 a 22 de novembro de 1871, 
durante os quaes exerceu os cargos de dire
ctol' e prof~ssor do Instituto dos Surdos-Mudos 
e de explicador do referido Externato. 

Revogadas as disposições em contrario. 
Sala das sessões, 28 .de outubro de 1899.

Irineu lrlachado,-C_trlos de Novaes.-Coelho 
Lisboa. 
·-·-

E' sem debate approvada a r edacção final 
· da indicação constante do parecer n. 55 A, de 
1899, com o fim de reformar alg-umas disposi
ções do Regulamento Interno da Camara dos. 
Deputados. 
- -E' annunciada a votação do projecto 
n. 177 C, de 1899, com parecer sobre emendas 
ol'ferecidas na 3• discussão do projecto 
n. 177 B, deste anno, que estabelece o pro
cesso para a arrecadação dos impostos de con
sumo (3a discussão). 

E' nnnunciada a votação da seguinta emen
da sob n. 1 : 

Ao art. 3°, § 1 •: ....... Onde se 1liz -fumo des
fiatlo, otc.- 40 réis, dig·a-s,)-30 réis. 

Posta a votos é rejeitada a referida emenda 
sob n. 1. 

O §r. Augusto Clem.entino 
(pela 01·dem) requer verificação de votação. 

Procedendo-se á verificação, reconhece-se 
que a referida emenda foi rejeitada por 88 
votos contra·28. 

E' posta a votos e rejeitada a emenda do 
Sr. E-luardo Pimentel, sob n. 2 (Bal). 

E' approvada a seguinte emenda da Com
missão substitutiva da que foi oiierecida pelos 
Srs. Nilo Pcçanha e Elias Fausto : 

A ce?"veja de ferme,~taçao alta pagará a taxa 
aciHalmente em vigo1·. 

E' considerada prcjudic:tda a referida emen
da do Sr. Nilo Peçanlm. 

E' approvada a. seguinte emenda sob n. 4: 

Ao art. 30, § 2°:- 0nde se diz: -Ceneja 
não pastorizada ou de alta fer mentnçtlo, 
diga,-se:-Cerveja qe &lta fermentação, 

São suocessi vamen te postaa a votqs e a ppro
'Ví~-dll!~ 1:1~ seguintes emenrl1~s ~o))~~'~ 9 g; 

Ao art. 3": 
Accrescente-se-Bengalas: 

. D3 custo até 5$ ....•••••... 
De custo até 10$ ......... .. 
De custo alé 50$ .......... . 
De custo acima de 50$ .... .. 

Ao art. 4", paragrapho unico: 

$200 
$500 

1$000 
2$1JOJ 

Depois das palavras-aos fabricantes-sup
primam·se as palavras-de vinagre. 

E' rejeitada a emenda sob n. 7. 
E' approvada a seguinte emenda da Com

missão, substitutiva da que foi offerecida sob 
n. 8: 

Responsavel pela3 dividas do vendedor para 
com o fisco. 

E' copsiderada. prejudicada. a referida emen
da sob o ri. 8. 

E' annunciada a votação da seguinte emenda 
sob n. 9: 

Ao art. 10: 
Supprima-se o disposto na lettra g e sub

stitua-se o paragrapho unico pelo seguinte: 
Paragra pho unico. Não serão consideradas 

fabricas , para os effeitos desta lei, as casas 
particulares, cujos moradores, membros de 
uma mesma famira, se dediquem a alguma 
das industrias de que trata esta lei, devendo, 
entretanto, o respectivo producto, quando 
exposto á venda, pagar o impo~to a quo esta · 
sujeito. 

Submettida a votos é approvada com a 
modificação proposta pela Commissiio a se
guinte: 

Primeira parte da referida emenda n. 9. 
Su ppl'ima-se o disposto na lettra G. 
A Com missão propõe que accrescente-se no 

final da lettra. G por conta propría. 
E' submetticla a votos e approvada com a 

modificação proposta pela Commissão a se
guinte: 

Segunda part e <la reftJrida emenda n. 9: 
Parngrapho uni co. Não serão consideradas 

fabricas, par:.\ os etieitos desta lei, as ca<as 
parliculares, cujos moradores, membros de 
um~ mesma farililia, se dediquem a alguma 
das ind.ustrias de que trata esta lei, devendo 
entt·etanto, o r espectivo producto, quando 
exposto ti vendu, pag-n:r o impostou que est!\, 
sujeito, · 

E'. submettida a voto;; e fEl,Jflitldª' n, ~~"' 
guíntc emend\li sob n, lO; · 

~upprirnoJ ·~~ o pa}·a~mpno H!1i~p do !lrt, i5t 
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São submettidas n votos c a.ppro-vndns ns J " Não ~ão con;;í~e,:ada.s fabrbl.s ya.ra os 
seguintes emendas sol.J us. l! <.: 12: cmútos tlest' '· dtspos1çao as casas partiCulares, 

A . t 18· cujos moradore~. rm~mbrGS ele u m a me~ma 0 .w · · l'ttmHia, se dediquem t1 nl~tuma d<ts iodustrins 
Depois dr~. palavra- importa.llore~. a.ccr;\- do que trata a presente lei. 

scente-se- nel,(ociante~ em grosso. E' consi,lcrada proj!.!dico.da a seguinte 
Accescente-se ao art. 19: salvo quando se emenda sob o n. 22. 

tratar de venda ou tran>t'erencia. de ~stabele· E·.' cGn~1·derada p"e·;ullt'ca. s"'rru· t 
cimento commercbl ou fabrica.. emeada : ' '" • " a "o m ::~ 

E' submettida a. votos e approva.~lo o sub
s t ieutivo 'la Commissão á emenda sob n. 13: 
Inclttsive a.s pequenas officinas s~jeita.s ao re
gistro . 

E' considerada prejudioada a r cfcriflã. 
emenda sobril o n . 13 . 

E' submettidn. ::t votos e rejei tada :t se
guinte emenda. sub n: 14: 

Ao a.rt. 23: 
Supprima-se o § 2", passando o § 1• a pa

ra.grapho unico. 

E' submettido a votos e npprovado o se
guinte substitutivo da Commissão á emeuda 
11. 15 ; 

AcJrescente-se a.o tina.! do arL 20 : 0/Jser. 
1:.vlas as prescripções da p;·esente lei. 

E' considerada prejudicado, a reforida. 
emenda. sob o numero 15. 

São subrnettidas a. votos e rejeitadas as 
emendas ns. lõ, 17 e 18. 

E' consídemda prajudica.àa. a. seguinte 
emenda sob o n. 19: 

Ao art. 28. 

N. 23 

c Supprima se art. 30. » 

E' submetti•h\ o >oto.:; e rejeib\da a. emenda 
n. 34 . 

1'iio consi•leroda.s prejudicadas as emendas 
us. :;5, 36 37. 

.E' su bmettida a votos e rejeitada a emend:1. 
n. :~s. 

'E' submcttida a votos o rPjeitada a so
guinto primeira parte tla emenda : 

N. S9 

Substit.na-se o artig'o e seu 11Dico parng-ra.
phn p,~Jo segui11te-O auto ser·J. lavrado JlOl' 
qualquer emprega do enc:~rregado da fiscn li
zaçâo tios impostos do consumo e assignado 
por tlctas testemunhas, passando a. uni co o 11. 2. 

E' suilmetticlo a votos e a pprovado o sub· 
stitu ti m da Commissão, suppri rnindo o n · 2 
e a primeira pt\rte a.te duas testemunhas, 
cout0rme é pc;dido na referi; lu emenda. 
~ão comid.eradas prejudicadas as emendas 

ns. 40 e 4!. 
Supprima-se o ultimo periodo éo a.1·tigo . E' suhmettlda a votos 0 approvada C·)ID a 
E' annunciada :L vot:~oc:W da segu inte mor1íficu.c;ão pro1Jos;;a pela Couunissão a se-

emenda sob o n. 20 : guinte emenda.: 

Ao art. 29, § 2·' : 
Substituam-se as pala1·ras- destc regula· 

mento e as seguintes, por estas-llcsta lei e 
só entregará. o mesmo producto depois do 
pago o sello devido, sem prejuízo da multa. 
a. que houver dadu causa. a infracçã.o. 

Posta a votos é approvada a. referida. 
em~nda na. l)al'to quo diz - desta lei-sendo 
rejeitado o mttis. 

E' considerada prE>j udicada a seguinte 
emenda: 

N. 21 

« Supprima-se no § z.-. do art. 29 as se
guintes palavras- e apprehondic.los os mesmos 
productos. » 

E' suhmettido a. votos e apj\rovodo o se
guinte substitutivo da Commissão ã. emen;la. 
n <><>. 

N. 42 

Aos arts. 38 a. 43 inclusivo : 
Sobre recttrsos- Substituam-se pelo se

guinte : 
Art. Os recursos serão ordinarios e de 

rcvistrl.: 
1- 0 ordinario cab:;rá de todas a s decisões 

do primeira inst.'\ncia e seri interposto; 
1t) na Capital Feder.:tl c Estauo do Rio tle 

Janeiro para o director da RGcebedoria da 
mesma capital Federal; 

b) nos t.Jemais Estados para. o delegado 
fiscal. 

ll-0 de revi;to. caberà das decisões profe
rida.~ nm seguida in3tancia sobre in1'racções 
o. que estejam impootas multas l!uperiores a. 
conto de réis e será. interposto p::tra o Mi
nistro da Fazenda . 
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§ t .• De qualquer decisão proferida em 
primeita instancia como das pr·o!·~ T·i r! :M 1•m 
se;unda. sobre infrar;ções a. que ~:>stejam im
postas multas de mais de i :000$, haverá. re · 
curso ex-offi.cio sempre que as 1lecisões fwem 
favoraveis as partes. 

§ 2.• O recurso voluntario das decisões 
pro feridas, tanto em primeira como ern 11e • 
gunda instaocia, ;:.erá interposto no prazo de 
15 dias, a. contar da data da intimação tla de· 
cisão de que se recorrer e o ex-o{ficio no mesmo 
a c to dt1 decisão. 

E' annunciada. a votação da seguinte 
emenda 

x. 43 

Ao art. 46 e seu paragrapho- Sub.stitua.·sc 
pelo seguinte: 

Art.: Todos os productos da iudust ria 
nacional que forem exporta.<:tos par~ pai:zcs 
estrangeiros são isentos 'tio imposto de con
sumo, o qua.l será restituído ao fabricante 
em estampilhas das especiaes relativas aos 
productos exportados. 

O Sr. Tosta (pela ol'"dem)-Sr- Pre
sidente, pedi a palavra pela ordem p?.ra cha.· 
mar a. attenção da Camara para a votação 
desta emende\. 

Esta emenda, pela. sua. origem, ó urna. 
emenda da que não se faz questão fechada.. 

Ella impõe, Sr. P residente, ao fabricante 
a obrigaçã.o de sellar os productos que ti
verem de ser exportados e de haver do Go
verno a importan~ia do imposto em sellGS, 
·provando a exportação. 

E' um vexame para o f;lbricante; é urn 
imposto de exportação d!s~arçado; eu appe.Uo 
p!!ra a. benevolencia., smao pa.ra a JUStlç<>
da. Camara, para. que i sso não sej-.\ incluído 
na lei. 

O Sr. Francisco Veiga (pe/11 o,._ 
dem)-S1•. Pl'esidente, podia bem r espon
der ao honr-cJ-do Deputado pela Ballta, 
que a origem da emenda que não teve a. 
ventura de merecer a approvaçlo de S. Ex. 
não é mais do humilde ora.dor que se acha 
na tribuna, mas da illustre Commissão que a. 
adaptou-

O nobre Deputado deve ter a ceeteza de 
((U.Il o n:e.u intuito, apresentando~a. :foi de 
ncilit..'l.r ao productor o meio de exportar o 
seu producto, sem a.:; dolongas quo o pro
jllcto primitivo exigia para haver a expor~ 
to.ção. 

O systema por mim conso~ itlado na emen
da, que tive a !10nra de apresentar, não é 
uma invenção minha ; é o systema geral
mente seguido em França e recommendado 
p~los escriptores. 

O Sa. S E !I.ZEDELLO COR&ú-Apoiado. 

O SR. FRANcrsco VEIGA - A minha in
tenção foi de bem ser vir á causa dos pro
ductores; a Garoara, porém, fará o que en
tender. 

E' approvaJa a. referida. emenda, 

E' approvada a seguinte emenda sob n. 44: 

Ao art _ 48: 

Accre~cente-se depois da palavra - Por .. 
tugal :- salvo quando forem artefa.ctos para 
fallricas. 

E' rejeitada a emenda sob n. 45. 

O St•. Presidente-Vou llUbmetter 
ó. votação o requerimento do Sr. Galeão Ca.r
valb.al, pedindo votação nominal pa.ra o pro
jacto. 

Posto a votos é rejeitado o requerimento. 

Posto a -votos, é approvado. <lS3ím emen
<lado em 3" discussão, o 11rojecto n. 177 B, de 
1899, que é eu-via.do á. Commissã.o de Re
dacção para redigil-o de accort!o com o 
vencido_ 

O Sr_ Nilo Peçanlu"L (pela ordem) 
-Sr. Presidente, prompta a redacção fin~l 
do projecto, que acaba de ser votado, pois a 
Commíssã.o de Redacção advinbou o pensa
mento de. Camara {risos); peço a. V. Ex:. 
!lispe!lsa. de impressão da red:;.cçã.o final pa.ra, 
a.pprovada est<~ , ser o projecto euviado im
medíata.mente ao Senado. 

Posto a votos, e approvado o requerimento 
do Sr . Nilo Peçanlw. 
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Em ~eguitla é sem uebaf.e (lpp!\)V(llla a ~c.~·uin tc 

N. 177 D- 1890 

Redacçao fl;> a l do p;•ojecto a. 1/í deste am10, que es tabelece o processo de '~rrecallação 
dos impl)stos de con$1/iilO 

O Congresso Naciona l decreta : 

CAPITULO I 

DO DIPOSTO DE CONSUMO E SUA INCIDENCIA 

Artigo 1° 

O fumo e seus prepararias, a~ bebidas, os phosphoros, o sal, o calçado, as velas, as 
perfumari3.s. as espccialida.des pharmnceuticns, o vinagre, as conservas, as cartas de 
jogar, os chapeos, as bengalas e os tecidos do lã e o.lgodão que fo rem consumidos no 
territorioda H.epublica dos Estados Unidos do Brazil ficam sujeitos aos impostos de con.sumo 
consta11tes da presente lei. 

Artigo 20 

Os impostos de consumo de que trata. o art. I• recahem : 
§ I. o O do fumo, não só sobre os preparados - charutos, cigarros, rapé, fumo desfiado, 

miga.do ou picado - como sobre os accessorios de palha e pap3L para cigarros. 
§ 2.• O de bebidas, sobre as aguas m ineraes , artificiaes, gazosa.~ ou não, inclusive as 

llcnonlina.Uas- syphão ou soda ; sobre o a.mer-picon, bitter, fernet-branco, vermouth 
e demais bebiffas semelhantes; sobre as bobinas coost3.n tes dos n>. 130 e 13 1 da ta.ri fa 
das -~lfandegas, em vigor; sobre a cerveja. e os vinhos artificiaes e demais bebidas fer
ment<ldas, que possam ser assemelhadas e vendidas como vinho do uvo., como vinhos 
espumosos e como champagoe. 

Exoeptuam-se a aguardente e o alcool, fabricados no paiz. 
§ 3.• O de phosphoros, sobre phosphoros de madeira, de cera ou de qualquer outra 

qualidade. 
§ 4.• O do ~al, sobre o commum ou grosso e sobre o purificado ou reflnadó, a. granel 

ou em envoltorio de qu a lquer qual!dade . 
§ 5.0 O de calçado, sobre o que se achar enumerado n o art. 3' , §5o. 
§ 6.• O de velas, sobre as tte stearina. , spermacete, parafina ou de composição. 
§ 7.• O de perfumarias , sobre todas as perfumarias, não comprel1endidas as essencias 

simples e os oleos pu ros que constituírem ma teria. -prima de diversas industria.s, mas 
sómente as prepara~ões mixtas destinadas a u so de toucadol', ta.es como : os oleos, looõe~;: , 
cosmetlcos, cremes, brilha.ntinas, bandoline, pós, pastas e extractos para uso dos cabellos, 
pelle, unhas, lenços, etc., etc. ; as aguas de Colonia, as agua.s e vinagres aromatic1>s de 
qualquer ~specie; as tintas para cabello c barlm, ; os dentifricios, os pós, cremes e outros 
preparados par<\ conservar, tingi r ou amaciar a pelle; os sabões em fôrma, pães, massa, 
pó ou barra, uma vez que s~jam perfumados; as pa~tilhas arom ,ticas para qualquer fim 
e outras s~melhantes . 

§ 8.• o do e~pecialidades pharmaceuticas, sobra todo o remedio officinal, simples ou 
complexo, acompanhado ou não do nome do fabricante, prepai\ \dO e indicado em dóst:s 
med1cinaes e a nnunctado nos respectivos prospectos, rotulas ou titulos como capaz d e 
curar, por a.pplicação interna ou emprego externo, cArta molest ia, grupos de molestias, 
ou estados morbidos di versos . 

§ 9 .• O do vinagre, não só sobre o vinagre co:umum ou de coz inha, branco ou de côr, 
inclusive o viuagre compo::to para conservas, mas t.unbcm sobre o a.cido acetico liquido, 
solido ou cr ys1alisado c g lacial ou crystalisave!. 
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~ i O." O de consCI'Vas, sobre tnd:1•, as eons-)rvns de c~r·ncs, peixes, crustaceos, doces, 
Íl'Ur;ta:'l ou legumes, exc(·ptua,Jos o xnxquc c.: o klc,Jhiu. 

-~ li. O tle ea~·ta-; :ltJ ,jog :r', so: 1re : 1~ car·tas de joga.t• em '!nralho. 
s 1:2. O de cltapéus, sobr·c os chapéos t!e chuva ou rle sol pJm ambos os sexos. com 

cobertura de l:'í, :>1;,;-otlã.o, línl1o ou s~d;L pura on com mescla de qaalquer materia., sim[!les 
ou enfeita• los; sobPe os ch:1pé1J~ para. cabeça. para homens, senhoras e ct'iança.s, de lã, crina., 
palha, castor, sed:l. ou outra qualquer qu~lir1a,de semelh(l.nte. 

§ 1'3. o de bengalas, solJt'e as beng-aLts produzidas em fabricr.s ou importadas é 
expostas a vend:\. em cas,;s commcr~iaes. 

§ 14. O de tecido;; de lã. e algo:tão, sollre ; 
a) os tecidos de nlgodão lisos e cntmnçados, não especificados (crus, brancos, tintos ~ 

estampa.tlos ) ; 
b) os te,~idos de algodã.o lavra.·los, tle listras, xadrez, imprensaJ.o~, ab~rtos e de phau

ta.sia, hes como: ca.mbraías, cassa~ de listras, xadrez Dll salt,icos, fu~t õ es, sotlnetas lisas 
e de ph<•ntas\a, musselin:1s, p:wninho,;, riscados, lavrados, de listt'as ou de xadr-ez, panuos 
arl.amast!ados p:tm to:J.!ll:ts, t •;cidos ahet'tQs, tec\•los rle phantasía. abertos ou t:tpados,. ada.
masçados, crús, branco~, tintos e estampados ; 

c) tecidos rle alg-otllio, como brins, c<eso:inetas, castores e tecidos semel!Jantes proprios 
p~ra roo.pa. de l1mnem, cas~•~s grossa ~ li>as ou entranç;\das, de listras ou de xadrez pro
pt·ias p:•ta fo r·ro, pannos 1istr:tdo5 e propt'i0S par'' ponche$; 

d) tecidos de Jã., Jã e algoriiio, ul)'l:r.cas, ta.eo como cassas de lã, lilas, durantes, da
mascos, merinós, casemiras, princetas. s~eafin :S, gor;rorões risca: los c se111dhantes, lisos 
ou entt-anç.,lllo:;, lavrados ou adam~scado, , i.Jaettts, baottl lt<l::> e fhtndlcts braue;,s, tintas e 
estumparJ<).~ ; 

c) p:~nnos ( ca.semira~ e cassinetas, cheviot~. flanella.s, sarjas e Lliag-onaes de lã pura; 
f) cobertores e mantas pam cama, ciJales, ponches e palas de Dlgodão, de lã 011 de 

lã e al godíio ; 
g) tecidos (lcaniagem pro:prios para, saccos e para enfar.lar, Usos e entrao.çaclos, em 

peça ou ja reduzidos a saccos. 

CAPITULO li 

TAXAS 

A~ to.Jt::as dos: impc;sbs tle c::m~umo sã.o ! 

§ 1." Fumo: 

-Charutos cu.io preço niio e:x:ceda. de 40$ .J millleir·o (c,<da eharuto)-8 rúis.- Idem, de 
Iireço de 40$ a 300$ o milheiro (cad~ charuto)- 20 t•éis .- Idem cujo preço exceua. Lle 300$ 
o mHb.ei~o (cada charuto) - 100 -r~lS, 

Cí "-arr•os, por maço de vinte ou sua fracçilo ... -........ .')1)25 
Fumo t\estiado, picado ou migctd o, por 25 gra!Ilma.s ou sua. 

fracção •.•.....•..•.. - •....•.. - •.............. - . . . . • . . $040 
R a pé, :por 125 grammas ou sua Cracção ................ - . $000 
Papel para cigarros, em livrinl10s oa maços, :1té !30 mor-

talhas .••.• _ ...........••.... - . - ....•...... - . · . . . . . . . . $040 
Pupel txtrn. cig;u-ros, em blocos de l.OOO mortalhas :para 

fabricantes ou clga.rreiros, cada. bloco . ............ , •.• - $040 
Palha, p0r maço de 50 mortalhas on sua fracção.. • • • • . . . . . ~020 

§ 2.0 13elJ idas: 

Ag11n.s rlenominadas syphiio ou Eo:la: 

Pcw litro ...••.••. , . · ... - ..•.••..•.•.. · . . • · •. · .• • · -· · · •. ::;O:)() 
Pvt' garrafa........ . .. .. . . . . .. .. . . . . .. . . . . • . .. . . . .. . . . .. $i '-li) 
~> ._~L' 1ne.ia. gt1l'_,~~~frt. ~ . .......... ·~··· ....... 7 ••••• • , • • • • • • • .. s~..l!!) 
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;\ guas minet•aes a.rtiftciaes, gazos;ts ou não : 

Por l itro....... . ......... . . .. . .... ..... .............. . .. :j:I50 
Por garrafa .•...•...•. . ...........• ... . . . ,... .... . ...... :;; 100 
Por meia gart•afa ou sua fracção . .. . .. . .. .. .. . . • . • .. • .. • • $050 

Amor-picou, bitter, feruet-branco, vermoutb e bebidas seme-
lhantes: 

Por litro . .. .... ... .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . • . $240 
Por garrafa . . ... . ... . . .. ... . . . ..... .... ... . . . ·.... .... . $160 
Por meia garra.f<l. . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . $080 

Bebidas constantes do n. 130 da c!as~e gn da tarifa , a 
saber: licores comrnuns ou doces de qualquer qualidade, 
pat"<t uso de mesa ou nfio, como os de banana, baunilhas, 
e<1cnu, laranja e semelhantes ; a a mericana. o an iz, hcrva
doce, hesper idina, knmel e outros que s~ lhes assemelhem, 
cxceptu,\dos a penas os licores medicina.es cla.ssilicados no 
n. 229 da tarifa ti<Js :\lfa.OLlegas : 

Por litro . ..• .•..... .. ..... , . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • . • • . . • :l'.llOO 
Por garraf;L. .. • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • ~400 
Por meia garraf;t ou sua ft•acção. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ~~00 

Bebidas constantes do n. 131 da. classe 9' da tarifa a 
saber : absiotho, aguardente de Fr-J.nça., dn. Juma.ica, do lteino 
ou do Rlteno, Bra.ndy, cognac, laranginha, euca ly psinthio, 
genebra, kirsch, r hum, ·wisky a outras semelhantes on que 
lhes possam ser assemelhadas, excepto a oguo.rdent e e o alcool 
fabricados no paiz : 

Por l itro ..• ....... .. •. . . . . · ........ ,....... ..... .... . . .. $240 
Por garrafa.. ... .... . .. .. ........... .. .. . ......... .... .. $160 
Por meia garrnfa. . .. . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . • . . . $800 

Cerveja : 

Cerveja de fermentação .,baixa : 
Por litro ..... ....... ..... ... , .... ....... , . , .•••• .... .. • 
Por garrara .•• ..• •.. •• . •.. ••..••. •..••.....•. . ••• . •• .•.• 
P or meia garrafa .. ....• ... ....•..•• ••• .. ..• ....... .. •.• 

Cerveja de alta fermentação : 
Por litro ..•...•••.. . • .... •....•.. .• .. ... . .... . • , .•• ..... 
Por garrafa ........ . • . . •.. ......... ..•... ..•.... . . .... . 
Por meia garrafa ..... ... . ............ .... .......... . . . . . 

Vinhos art iticiaes e demais bebidas fermentadas que 
possam ser assemelhadas e vendidas como vinhC) d~ uva, 
como vinhos espumosos e como champague : 

Por litro . .. . .............. ... ..... ..... ...... . . . . ..... . 
Por garrafa. .... · ... ....... ........ .•. ..........•.... · • · . 
Por meia ga.r1·ata .••. •.... ......... . . ..... ........ .. . . • . 

§ 3.0 Phosphoros : 
Por caix<\ d~ phosphoros de qualquer qualidade, con tendo 

cada caixn. até 60 p!!-litos . ....... . ... ...... ..... . . ... . . . . . 
-·Cada. 60 palitos <i. mai s ou fracção dcst:~. quantidatle , con-
tidos na mesma caixa ..... ... . ... . ... ..... .. ... ... . . .... . . • 

§ 4, 0 Sal: 

so7s 
$050 
~025 

SOôO 
$()40 
$0~0 

1$500 
1$000 
$500 

$020 

s ,\ [ comrnom ou gr~sso por kilogramma .... . ........ . .. ' . siJ31) 
idem reduc~.,lo por 250 gramma.~ ou sua fracção . .. . . . . . . . $021> 
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§ 5. • C<llçados : 
Botas corupddas, de montar, par . • ..• , . . •. . . . ..•.. , .•..• 
Bútinas e w t hm•nos de couro, pelle ou tecido de a lgodão, 

lã ou linho, até O,m22 de comprimento, par .• ............•.. 
Idem , irlem de m<J.is de 0,22 ou de qut\lquer tecido de s~da. 

ou de qualquer outr·o tecido com mescla de seda, a te 0,22, par. 
ldem, idem de mais d~0,22, par ..... . . .. ... .. . ......... .. 
Sapatos e oorze~uins de cou ro, pelie ou t ecido;:; de a !goJão, 

lã ou li uho, até oon,22, de comprimeoto, pll:r ••••••••••• • •• • • 
Idem, idem de mais de 0"',22, par .... . .. . ..... . ... .. . · .... . 
Idem de qualquer t ecido de s êd t\ ou de qunlquer ou tro te-

cido com mescla de seda. . . • ... . ............ • .... .. •• • .. . .• 
Chinellos e sandalias communs .. ..... .. .. ... . .. .... . ... .. 
Idem. idem bordadas de seda ou vellu:lo ••..•• .• .•• . .• • . .• 
Sapatos, galochas, botas e cotburnos de bor racha, até om,22. 
Idem, idem de mais· de 0,22 .. .. . . .. .. . . . .. . .. . •..• ..... .• 
Entende-se por bor zeguios o calçado grosseiro de meia gas-

pea, talão inteir iço e direito, cano cur to o ilhoz commum. 

§ 6.• Veta;; : 
Por pacote, ca rtucho ou ca.ixioha. de velas, pe~1.n~o liquido 

250 g-rammas ou sua fracçã.o . • • .........• . . • . . • . .••• • .. . . . 

§ 7 .• Perfumll.rias : 

Perfumt\rÍD. cu j o vo.Ior não exceda. tle 5$ a duzia., ca d:1 
O"l\iecto ......... . . ... .. .. ... ..... . . . .. .... . . . ............ . 

Idem do val or ele 5$ a lOS a duzia, cada objecto ........... . 
Idem do -valor de l U$ a 15$ a duzia, cada objecto .....•..... 
Idem do v~ ! Ot' de 15."S a 20$ a cluzía, cada olüeoto ........ .. 
Idem do vnlor de20$ a25$ a duzi~, cada.objecto .. ........ . 
Idem do val(Jl' de 25$ a GO$ tt duzia, cada. objecto .. . ....... . 
Idem do valor de 60$ a 12;)$ a tluzia, cada ob_iccto ...•..•.• 
Idem cujo va lor exceda de 120$ a duzia, cada object o . . • .. 

§ 8. • Especiali:!ad~s pharmaceuticas : 

Especialith des p ha.rmaceut)cas cujo valor nã.o exceda. de 5$ a 
duzia, cada objecto ............. . .... . . . . . . ... . . .. . . . . . . ... . 

Idem do va lor de 5$ a 10$ a duzia,, ca.da objecto .. . ... . .. 
Idem, idem de lO$ a. 15$ a duzia., ca.da objecto ... . ... · • . . 
Idem, io1em de .1 5$ a. 2(}.5 a duzia , ca.da objecto ..... .... . 
Idem, idem de 20$ a. 2.'5$ a tluzia. , ca.ua objecto . •• ... • . • •• 
Idem, idem de 25.~ '" 60$ a duzia, cadll. objecto .. ... .. .. . . 
Idem, i dom de 60~ a. 120$ a duzia, cada objecto • . . . . . ••• •.. 
Idem cujo valol" excet1a de 120$ a. (luzia., ca.cla objecto .• ...• 

§ 9. 0 Vinngr~ : 

1$000 

$200 

$400 
$700 

$100 
$'200 

$300 
$050 
~00 
$050 
$100 

$025 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
$200 
S500 

1$000 

$020 
$040 
$060 
$080 
$100 
$200 
$.500 

l$000 

Por litro........... . . . . . • .•. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • . . . . . $030 
Por garrafa .. . . • . . • • . . . • • . • . • • • • • • • • • . • . • • • . • • . • . • • • • • • $020 
P or l / 2 garr a.f<1 . ... ... . . . . . ·... •••• .. . . . . . . . • • • • • . . • • . • . • ~lO 
Por kilogra.mma de acid.o acetico... . ... . . . . ............. !];50l) 

CHA.PEOS PARA. SOL OU CHUVA 

a) com colJertura de lã, linho ou algodão ... .. . . ... .. . ... . 
b ) !OOID cobe:rtu ra de seda pura ou com mescla de qualquer 

ma teria . . . ..... . . .. . .. . .. . . . .. ..... . .. . . ... . .. .. .. ..... . . 
c) com cober tura de qualquer qualidade, enfeitados com 

renda, franja ou bordad03 . • .• .•••••. . . • . . • ..•• •••• . ••• . .•.. 
d ) itlem, idem enfeitados ou não, com cabo de ouro ou prata 

ou com lavores d estes meta.es ..• • •.• •• •• • . • ••••• •. . . . •• • . • 

$500 

1$000 

1$500 

2$000 

70:) 
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a ) cl 1nr•bos de crina. Ott de! p:\lh:t rle O.I'I'OZ, :tvei a, tl'ig-o 
e semelhantes, ......... ... ............. .. ............... . 

b) c)w péos de feltro d.e ea.stor, lebre c outros ~eiuc ! han tes. 
c ) chapêo5 de pnl ltn. f!.o Chile , Perti, Manilha e scme-

mclhantes até 10$000 ............... . .. . . .... ............. . 
d) chapéos de palha do Chiie, Peru, :\Ianillio. c semelhantes 

acima de 108000 ...... .•..... ........ .....• • .... · ·- · · · · .. . 
e ) cllo.péos de pello de seda de qualrtuer qualidade e 

(jlaques ...............•.............•. · · • • • ·. · · · • • · · • • • • • • 
f) chapéos de lã .. , , • • •. ... ........ . •.•...... , . .. .• .. • • .. 

S.enbora.s c meninas 

a ) cha peos cujo pr~o nãr> exced;t de 5$000 .. .. ... .. .. . •.. 
b ) cha péos de preco de 5~ a 20$000 .............. ...... . 
c) chapéos Lle preço lle :20$ a 50$000 .. . ..... ....... ... . .. 
d) ch;lpéos cujo pt•eço exceilu de 50$000 . .. •.............. 
Devem ser isentos ~ do imposto os cli:rpéos nacionaes de 

palht\ orclioaria cujo prec:o nii.o cxc\lo.la d~ 2$000 . 

§ 10. Comer v as: 

:;;.~1)0 

$)00 

$.200 

2$000 

2;[;000 
$200 

S''OO 
~soo 

l ; lloO 
2.)000 

Por volume, pes:tndo 250 grammas ou sua: fracção... . ...... ~025 

§ li. Carta s de jogar: 
Por baralho .......... ...... ..•...... . , . . . . . . . . . . . • . . . . . . . $500 

§ 12. Cbapéos . 

§ 13 . Tecidos: 

Tecidos de algodão, crús, cada metro....... . ............... $010 
» brancos e tintos, idem .. .. . .. . . .. .. . . .. . .. . . . . .. . .. . !)020 
» estampâdos, idem.. . .............. . ...... . ..... ... . $030 

Tecidos constantes da letr::t D do art. 2', § l3, cada metro ... $100 
» » » » E » » » » » » » $200 
» » » » F » ,. » » » » um. . . . . $:300 
» » » » G » » , > » » metro.. . $()9..0 

§ 14. Beogv.las: 

a) Bengalas de custo ate 58000 ......... .. ............. ... . 
b) » » » » 10$000 ............ - .............. . 
c) » » » » 50$000 ........ . ... . ......... .... .. 
d J )) » » acim a de sosooo ...... . ... ............ . . 

Artigo 4• 

$200 
$500 

1$000 
2$000 

Como elemento de fiscalização e estatiot!ca., os fabricantes, negociantes e mercadores 
ambulantes das mercadorias a. que se refere o nrt. 1•, deverão registrar até 28 de f~vereiro, 
nas estações tisca.es competentes, não só os seus es~:JJJelecimentos, como os indivíduos que 
empregarem n a ·ven•la ambulan te. Não são considerados mercadores ambulantes, os caixei
ros -viajante.>, que levarem par a o interior amostr-:ts de mercadorias, .que, entretanto, de
verão estar sel l a das . 

Para.grapho un ico . Aos fnbric:~.ntes e aos commercian tes por grosso e retalhis. 
tas e mercador,,~ ambtllant ·)s de vinagre, vc)(l.s, phosphoros, conservas, cart-us de 
joga:r, sal, perfumarias, c:J.lçado, chapéos e especinli•hcdes pharma.ceutica~. seriio fomecidos 
g ra.tui ta mente os registros, si j r. estiverem registrados pa.ra. o fa.urico ou commcrcio de 
outros generos sujeitos a.o irnposto de consumo. 
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Arti;.;o 5' 

O~ inflnstriaes e cornmerci:mtcs que ~o cstn.bele~~erem depois d.c 28 de fevereiro deverão 
oliter o rc~istro ante~ do ín1ci:Lrem as suas opera~ue~, pagan,io itltegra.!mente :J. importucia. 
tlo n:gistro uuuuo.l, qualquer que seja a época 1lo anno om que o obtenho.m. 

Artigo ()o 

Os fabricantes ou negociantes de productos sujeitos a.os impostos de consumo não po
derão obter, renovar ou transferir o registro si forem devedores de multa ou se estiverem 
sob a. pressão de autos de infracção, salvo se depositarem préviamente o valor da multa, 
at(, completa. solução do processo. 

Artigo 7• 

As transferencias do registro deverão ser requeridas dentro de 60 dias a contar da 
data da acquisição do estabelecimento, sob pena de ticar sem e!Ieito o registro. 

Artigo 8·• 

Sempre que, no correr rlo anno, forem alteradas as condições do estabelecimento, de 
modo a sujeital-o -a uma taxa maior de registro, será o contribuinte obrigado ao paga
mento da diJie['ença denlro de sessenta diu.s, sob pena de ficar sem e:treito o registro pri
miti-vo. 

Al"tigo 9• 

O comprador será. responsa.vel pelas dividas do vendedor, para com o fisco, excepto: 
a) si tiver adquirido o estabelecimento em hasta publica, por motivo de acção jud.icia.I; 
b) si o houver de espolio ou massa fallida., comta.nto que o titulo de acquisição o 

isente da responsabilidade do antigo possuidor. 

Artigo !O 

Pela exiJedição do certificado de registro cobrar-se-hão os seguiu te emoiumentos : 
a) fabricas ................................ ,, ..•.• ,,.... 200$000 
b) depositas de fabricas e casas commerciaes por grosso 100$000 
c) casas commerdaes retalhistas, exclusivamente de pro-

duetos tributado ........................................ . 50$000 

30$000 
d) casas commerciaes retalhista.s com outros ramos de 

negocio alem do de producto tributado ..•.....•..•......... 
e) casas commerciaes retallli~tas de m<l.iS de um pt•oducto 

tributado .••. , · • , ..•.••. , ..••.••.•.••...••• , .•.•. , . , •.. , • 20$000 
fJ mercador ambulante por conta propria on alheia....... 20$000 
g) pequenos fabric .. ntes, trabalhanrlo só ou com peqtleno 

numero de operarias e por conta propria •• ,, •.. , •. , . , • • • • • 20$000 
Paragrapllo unico. FicJ. ise:lto do impo3to de regi;tro o pequeno fabricante que não 

pagar o imposto de industrias e IJroftssoes. 

CAPITULO IV 

DO BSTAMPILHA)1ENTO 

Artigo 11 

Todo~ o~ proLludctos sujeitos ao impo~to de con~umo dever·J:o :;er sellados um a um, 
excepto : 

l. 0 Os charutos estrangeiros, que serão estam pilhados no envoltorio em que forem 
vendidos. 

2. o Nos demais casos previstos nesta lei. 
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Artigo 1'2 

O estampilhamento dos prorluctos a que se refere o art. I•, quando importados do es
trangeiro compelh·iL : 

l. • Ao negociante retalhista ou mercador ambulante registrado que os arJquirir para 
o movimento de seu commercio, no prazo de tres dias , contados da acquisição dos productos. 

2.• ,\o negociante por atacado ou importador, quando o comprador uão fôt' nego· 
cinnte, devendo o vendedor inutilisar as estampilhas . Neste caso o estampilhamento poderei. 
ser feito englobadamente. 

3. o Ao empregado da estação aduaneira que det• sabida á m~rcadoria., quando esta não 
fôr importada. -por negocianfe importador registrado, que inutilisarli a.s estampilhas por 
meio do carimbo da repartição. Igualmente neste caso, o estampilha.mento se fará englo
bada mente. 

Paragra.pho unico. Para os elfeitos deste arti~o são equiparados aos importadores, 
os negociantes por grosso. 

Artigo 13 

O csta.mpilba.mento dos productos fabricados no paiz competirú. exclusivamente 
aos fa.bricantes antes de Ines darem sahida. da.s fabricas. 

Exceptua-se das disposições deste artigo o fumo desfiado. picado ou migado veo.~ 
dido a. fabricantes de cigarros . 

Arligo 14 

O fumo desfiado, picado ou mjgado, destinado il. vendi\ a. ·varejo, só poderá. sahir 
das fabricas acompanhado das competentes estampilhas para serem oolladas pelo re~ 
tal bis ta. na occa.siã.o de expol·o á venda . 

Artigo 15 

Os liqnidos destinados a engarrafamento ou â. venda. a torno só poderãv sahir 
da.s fa.bric3.s acompanhados das competentes estampilhas pa.ra. serem colladas e inuti· 
lisadas na occasião do engarrafamento e de iniciAr o seu consumo. 

Para.grapho unico. O engarrafamento dos liquidas será fei to de modo que, ini· 
ciado em relaçã.o a um determinado ca.sco, fi'lue totlo o liq•lido nello cm1tido enga.rra.· 
fado no mesmo dia. 

Artigo 16 

Considera.se não sella.do o producto nacional a que forem applicadas estampilhas 
destinadas a mercadoria:; estrangeiras, e o producto estrangeiro <~O qual forem appll· 
cadns estampilhas destinadas a mercadorias nacionae-s. 

CAPITULO V 

ESTAMP I LI{.'\. S 

Artigo i7 

Os impostos de consumo sobre os productos de que tràta o art. 1 o, excepto o sal 
a. granel, $erão c<Jbrados por meio ae estampilhas especiaes, cujos t ypos, formatos, 
côres e valores o Governo determinará, accommodt~das as disposi~ do art. 3• . 

Artigo 18 

Sóm~nte os importadores, negociantes em grosso e fa.brica.ntes poderão C)Ompra.r 
estampUIJas . Aquelles por occa.siã.o do despac!Jo nas altil.ndegas e mesas de rendas , 03 
ultimos quando tenh,l m necessidade para o estampilhnmento de seus projuctos em quantia 
n unca inferior a 10$000. 
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Mt1go 19 

E' prohibiúo aos industrla.es c importadores revenderem a~ estampilhas que adqui
rirem para o estampilhameuto de seus productos, salvo quando se tratar ue venda ou 
transferencía. do estabelecimento C<lromercíal ou fabrica. 

Artigo 20 

O Poder Executivo, no regulamento que expedir, determinará o lagar onde <levem 
ser colladas as estampilhas, providencia.n•!o de modo que ellas ssjam inutilisa.da.s desdo 
que entre em consumo a mercadoria. 

_Artigo 21 

Para completar a importaocia. da ta.xa. legal, poderão ser colladas estampilhas de 
valores diversos, comtanto que o sejam seguidamente e nunca. sobrepostas, sob pena 
de só so considerar satisfeito o valor da que estiver collada em ultimo Jogar. 

Artigo 22 

Consideram-se inutilis!l.(las e sem effeito legal as estampilhas fragmentadas ou col
Jn,la.s de tal modo que possam ser tira(las smn esforço e utílisa.das de novo. 

CAPITULO VI 

PISCALIZAÇÃO 

Artigo 23 

Os fabricantes des mercadorias de que trata. a presente lei, inclusive as pequenas offi· 
cio.ns sujeitas ao registro, ter·ão eseripta especial em livros sellados, rubricados e authen
tica.dos nas re8peet1vas estações tiscaes, nos quaes registrarão o movimento diario da 
producção da fa.brica. e o movimento de entrada e sahida de estampilhas. 

§ 1. • Estes livros serão examinados pelos agentes incumbidos da liscalisaçã.o todas as 
vezes que o Julguem nece~sario. 

§ 2. • Quanclo esses agent(>S eocontrarem duvidas no~ lançamentos da. escripta especial, 
poderão pedir a escripta geral pa.m se e>clarecerem. No caso que esta não l11es seja rueul
tada, levarão o facto ao conhecimento do chefe da estaçãu fiscal competente, para que e~te 
requisite do juizo competente a es~l'ipta geral do estabdecimeo.to. 

Artigo 24 

Fica o Poder Executivo autorisado a. organísar o serviço de arrecadação e ftscalisacito 
da fórma que julgar conveniente para os interesses do fi;;co, observadas as preseripções da 
presente lei. 

Artigo 25 

O Governo determinarà as gratificações dos agentes incumbidos da fiscalisa.ção, as quaes 
de-verão cousta.r de uma quota fixa a.ccommodada ás circumstancias locaes e de outra corres
pondente á. porcentagem que fôr arbitrada conforme a arre!ladação e!fectuada. 

Nos impedimentos por molestia, vencerão elles metade d.essas gratificações, compe
tindo a outra metade aos seus substitutos. 

Artigo 26 

Serão igualmente abonados aos agentes fiscaes 50 "/o das multas impostas em virturle de 
diligencía sua e effectivamente a.:rrecadada.. 

Ç~mar~ Y. v r 
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Artigo 27 
Incumba aos agont"~ fiscaes: 
1". vehu· pela completa execução tlesh• lei e tlo regulamento, visitauno com frequencia 

~s fabricas e casas commerciaes e examinando, quando julgar conveniente, a.s dopendenci[I.S 
desses estabelecimentos o os armarias, cnixas ou rr oveis que alü encontrarem ; 

2", 1a vrat' os autos de i11f'racção ; 
:~o, apprellen<.ler as mercadorhls em contravenção dos regulamentos, lavrando o compe· 

tente auto; 
4°, apresentar urn specimende cad.:t producto ou preparado que encontrar em in· 

fracção para pr·ova material da coot!'avenção ; 
5", visal"' o regist1·o das fabril!as e casas commerciaes e examinar a. escripta c1os fabri· 

cantes; 
6°, desempenhat' qualquer out1•a funcção que se contenha no limite de sua.s attri

buições ; 
i~, solicitar o auxilio das autoridades e da força p~blica para o desempenho de suas 

funcçoes ; 
8°, exercer a mais activa. vigilancia. para imperlir que saiam das ft~.bricas m~rcadorias, 

sem estarem estarnpilltadas, apprehendendo os productos que houverem silio expedidos em 
contravenção; 

go, i nspeccion~ r : 

a) o fabrico de rotukl;; para verilicar si <lS m•\smos se pr·estam á applicação de pro
duetos nacion~es para serem expostos i venda como estrangeiros ; 

b) os produ<::to~ n:tcional:!s i:!XI~lstos :i. venda para verificar si tr•aze~n rotulas em liogu;J. 
estrangeira ; 

10", prestar á autoridade competente as informações e s~rviços que lhes forem exigidos 
em relação ás $Ul\S funcçOr;s. 

Artigo 28 

Os que de:;acatarcm por qualqnel' maneir:t os emp>·~ga.dos encarregados da fiscalisação, 
quando no exercício de suas funcçiles, e os que impedirem por qualquer meio a effecti~ 
vidade uo serviço fiscal, serão punidos na fól'ma do Codigo Criminal, para o que o empre
gado otrendido lavrara um auto tornanclo duas testemunhas, auto que será. remettido 
]Jelo chefe da repartição ao procur.,dor da Republica. 

No caso da disposição p_recedente, o empregado poderá prender o offensor ou infractor 
e solicitac paru esse fim o auxilio da força publica ou das autorlda,les policia.es, 

Artigo 2.9 

Os agentes fiscrtes dos impostos de consumo, qualquer que seja a sua categoria, poderão, 
sempre que julgarem ncoflssario, voriticar nas estações das estr11do.s de ferro, ferro-carril, 
linhas de navegação marítima ou fluvial, ou de quaesquer emprezas de tr~~.usportes 
si os product.os suieitoR ao impo~tn. em descn.rga ne>sas est a,.ões, estão devidamente 
estampilllados, exigindo, em caso de sus!Jeita., que os volumes sejam retidos nas referidas 
estações até que os remettentes ou destinata.rios os abram ou autorizem a abril-os a vista 
do age o te fiscal. 

Os directorcs, administradores ou empregados dessas linhas de transporte f<lcultarão 
aos funccionarios to~las as informações que eues req utsitarem e pres tar5.o todo o seu con
curso para facilitar llles a neces~ari<t inspe~çiio. 

§ 1. • Quando a admioi;tração das referidas linha~ de transporte o e:x:igir pa.ra sua 
<'esalva, o íiscallavrará e assignara um termo declarando a dílígeucía. que hOllVer e:tie· 
ctuado. 

§ 2. 0 Si o J>roducto não estiver devidamente esta.mpilhado, o fiscal lavrará contra o 
remettente utu auto de infracção nos termos desta lei e apprehenc!er&. o mesmo producto. 

Artigo 30 

Os fiscaes :poderão penetrar sem:pre nas fabríeas e ahi e:xercer suas funcções, a qual
quer hora. do dia, ou mesmo da noite , quando de noite estiver a fabrica fuuccionando em 
traballlO ind usir ial. 
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Para.grapbo unico. Não ~[o consideradas fabricas 11ara os effe itos desta. disposi<;ão as 
c;u,as particulare8, cujos moradores, membros de uma família, se dediquem a. alguma das 
industrias de que trata a presente lei . 

Artigo 31 

Todas as re:partiçõcs publica.s fe.leraes e autori<la.cles da União e do Districto Federal 
prestarão seu concurso ao serviço fiscal qun,ndo lhes fiir solicitado. 

Artigo 32 
. . 

Os agentes encarreg:v.los da. fisca.lizaçã.o serão nomeaclos pel'l Ministro dn Fazenda, inde
pendente de propo3ta. 

CAPITULO Yll 

DAS :PENAS E SUA. APPLlCAÇÃG 

Artigo 33 

As infracç~es ús disposições dos regulamentos solirc n pre~ante lei sorão punidas, me
diante processo adrninistr ntivo que terá por base o auto. 

O auto é forma lidade essencial do processo, sem o qual nenhuma. pena. poderá. ser im
posta, quaesquer que sejam as provas colhidas. 

Artigo 34 

Fica o Poder Executivo autorizatlo a impor multas até 5:000$000. 
§ I. • Na. reincidencia as multas serão cobradas no dobro. 
§ 2.• Alem da.s multas impostas, serão apprehendicla.s as mflrca.dm·ias nlio selladas, sei~ 

ladas incompletamen te ou com sellos falsos ou já servidos. 

Artigo 35 

O auto, base do processo administr-a.tivo, tleverã. ser lavru.lo com a precisa. clareza e in
dividuação , determinando o locai. hora., nome do infra.ctor, natureza ela. in fracçã.o, tes
temunhas, si b.ouver, G mais factos que occorrcrem. 

Artigo 36 

O auto será lavrado por empregados da. fiscalização. 
§ 1.• O auto, base do proecsso adm; nistrativo quando lavrado pelos fucccionarios da. 

fiscalização independet·á de t estemunhas quando não as houver. 
§ 2. • O infra.ctor ou seu representante ua occasíão tleve1·.i. a.ssignar o auto; no caso, 

porém, de recusa ou impossibilidade, será declarada esta circumstancia . 

Artigo 37 

O Poder Ex~cutivo , no regUlamento que expedir', determinará as formulas do processo 
n se instaurar, uma vez ln.vraâo o au to, estabelecendo os prazos, a publicidade do pl."ocesso, 
e todas as mais condições necessarias á defesa. 

§ 1. • A decisão será proferida pelo chefe da estaçtto fiscal competente, fundada. rigo. 
rosamente na prova dos autos. 

§ 2.• Desta decísiio llaverà r ecurso para. iastancia superior. 

Artigo 38 

Os recursos serão ordlnarios , e de revista. 
I. O ordinario caberá de todas as decisõf}s de primeira inst.1.ncia e st:r á. interposto : 
a) na Capita l Federal e Est ,1do do Rio de Janeiro p:\ra o director da Recebedoria da 

mesma Capital Federal ; 
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b) nos dema-is Estldos pa.ra o delega.do fiscal. 
li. O de revista caberá. das decisões p rofer idas em segunda insta.ncí:l. sobre infra.t'.ções 

1>. que estejam impostas multas superiores a conto de réis e ser.i. interposto para. o Ministro 
da. Fazenda_ 

§ L• De qualq_uer decisão 'Proferida. em primeira instancía como das proferidas em 
segund:l sobre infracçues :t que estejam impostas multo.s de mais de l :000$, haverá recurso 
ex·officio sempre que as decisúcs forem fa.voraveis ás partes. 

§ 2.• O recurso voluotario das tlecisões proferidas, tanto em primeira como em segunda 
iushmcia., será interposto no prazo de 15 tli:>.s, a cont ar da data da intimação da. dccisã.o de .... 
q ue se recorrer e o ~x otficio no me~rno ar.to da decisão . 

Artigo 39 

l::í o recurso versar sobre multa, nfio serú. ncceito sem deposito pt·évío de sua 
lmportancia. 

CAPITULO VIII 

DISPOSIÇÕES GERAES 

Artigo 40 

E' eonsidel'a.da coatra.venção a. ex[>Osiçã.o à vé'nda. dos prot\uctos tríbut<\dos , sem o 
competente sello. 

Artigo 41 

São considerados expostos á venda todos os productos a que se refere o a.rt. 1•, que 
:forem encontrados dentt·o das casas commerciaes ou em podet' dos mercado!'es ambulantes, 
ainda. que guardados em ca.ixns ou em m oveis. 

Paragrapho unico. Exceptua.m-se os liqllidos acondicionados em p\pa.s, qua.rtola.s, 
l>ordalezas e barris, destinados a serem engarra rados ou r etalhados e que tenllam sido 
adquiridos de conformidade com o art. 17. Nestes casos o commercia.nte r eta.lhist.a provará 
que as pipas, bordalezas ou buris estão intacto3, e exhibirà não só a nota. de que t rata o 
art. 57,mls tambem a quantidade <le :sta.mpilhas a. que eUa S:J refere. 

Art igo 42 

Todos os productos da. industria nacional que forem exportildos p:J.ra. J>a izes estra:lgei
ros são isentos do imposto de consumo, o qual será rostituído ao fabricante em .estampilhas 
das especies relati-vas aos productos expo:rtados . 

Artigo 43 

Todo o fa.brica.nte devel'à applicar aos seus productos um rotulo impresso, no qual 
declare o nome do Jh.bricnnte, a r ua ou numero d:l. fabrica ou n. expressã.o- Industria. Na
cional, o peso e todas as clemais declar-ações que forem exigid&B no regulamento a. bem da. 
fiscalisaçã.o e exa.cta arrecadação do imposto • 

.Artigo 44 

Não e permittl.da a gah\da. de productos das fabricas nem dos arma·lens all'a.ndegados 
antes do nascimento nem depois do occaso do so l. 

Artigo 45 

Não e :permittido às fabt•icas na.ciona es o uso de rotulas escriptos em t odo ou em par te 
em l íngua. estrangeil'a., nos termos di~ lei n. 452 de 3 de novembro de 1897. 

Não é permittida a importação .,de productos fa.bl'icados no exterior que trouxerem 
rotulos em todo ou er~ parte em língua portugueza., salvo quando i;nporta.dos de Portugal 
ou q1.1.ando for~m a.rtefactos '[lara fabl'ica:;. 
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Artigo 46 

Não serão admíttiuos a despacho nas Alfandegas pbosphoros, velas e cigarros tle 
qualquer qualidade ou procedencia, que não estejam acondicionados em caixas, waços ou 
carteiras, etc., etc. 

Igualmente não ~erá permittid;L a sabida das fabricas e a exposição á venda dos phos~ 
phoros, cigarros e velas que não satisfaçam e:sas condições. 

Artigo 4.7 

Os vendedores ambulantes deverão trazer sempre comsigo o seu titulo de registro, 
que serão obrigados a apresentar aos fiscaes, todas as vezes que elles o exigirem. 

Artigo 48 

Verificando-se a murlança de localidade, nome de rua, numero da casa, composJçao da 
firma social ou qualquer outrr~. das indicações exigidas por esta. lei, deverá ser de uso 
advertida a respectiva estação :fiscal. 

Artigo 49 

As fabricas que se fecharem ou suspenderem a producção, temporaria. ou definitivamente' 
darão conhecimento do facto á repartição competente e não poderão recomecar a trabalhar 
nem serem de novo abertas, sem que tambem communiquem á mesma estação ft..~l a con
tinuação de suas operações. 

Artigo 50 

Para. o staek existente actualmente nas cas•:~s commerciaes de chapeos e tecidos po~ 
dera o Governo vender estampilhas a prazo nunca excedente de seis mezes. 

Artigo 51 

Os fabricantes, os importadores e os negociantes por grosso úas mercadorias sujeitas 
ao imposto de consumo são obdgados a entregar ao comprador uma nota de venda com a 
declaração dos productos vendidos e das estampilhas entregues ou coiladas aos productos. 

Artigo 52 

O fabricante, o importador e o negociante por grosso é responsavel, além da multa 
que lhe cabe, pela em que incorrer o negociante reta.lhista., si por processo administrativo 
tica.r provado que a. infracçã.o lh.e é devida. 

Igualmente o negociante retalhista. e rP-sponsavel pela multa que caberia. ao fabricante; 
importador ou negociante por grosso, si este demonstrar a. sua inculpabilidaJe. 

Artigo 53 

Os importadores e os negociantes por- grosso s[o obrigados a. entregar as estampilha 
correspondentes aos productos que venderem. 

Artigo 54 

Quando a cobrança do imposto se achar ligada á circumstancia. do preço, o regulador 
para a dita cobr!).nça sera: 

1•, para os proüuctos naciona.es, o preço da fabrica, acldici.onando-sa mais 10 '/n; 
2•, pa.ra os productos importados, o preço que houver s1do calculado nas alfo~ndega.s 

por occasiJ.o do despacho. Neste calculo l\S mpartiçõBs admmeiras levarão em conta não 
só o valor das mercadorias (inclusive o frete) ao cambio do dia, mas tambem os direitos, e 
a esse total ar1diciona.rão 10 "; •. 

Paragrapllo uuico. Para a execução do n. l" deste artigo, os fabricantes deverão s~p~ 
prir as agencias fiscaes, de t;~.hellas das marcas e preços do~ generos de sua producçao. 
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Artigo 55 

Os fabricantes dos productos suj ütos ao imposto de consumo s<Io olJrigados a in11tilisar 
as asta.mpilhas q;1e entregarem ao comprador ou (j l le collare;n aos seus productos com 
o seu nome ou firma, marca. de fabrica ou simples imchces, a tinta, p1cole t>u outro qual
quer meio, com tanto que tique visivel o valor do sello. 

Artigo 55 

continüa em pleno vigor o decrct() legislativo n. 452, de 3 de n ovembro de 1897, 
ampliada a todos os pro<J.uctos de 1itbricaçã.o nacional a tlbposição do art. l' lettra. b do 
mesmo dt~creto. 

Sala das Commissões. 18 rle outu-bro de 1880.- NílQ P eçanht, presidente.- Ser
=ede/1; ()J 1?íJa . relator.- Elir1s Fat!sto.- Alcindo Gumwhara.- J. To>t" .- F. Tolentilw, 
- Afl&nso Costa.- Arlhur Pei:>·oto. 

O Sr. Presidcnt.e - O projedo 7. 
n. 177 D, de 189U, vae ser enviado ao Senado. 8. 

E'annuncíad~ a votação do projecto n. 181 A, 9 · 
à e 1809, com parecer so brc as emendas otfe
renida.' p:wa a 2• discu~são do projecto 11. 181, 
deste anno, fixando a 1lesreza- do Ministerio 
da Gucrl'a par:1. o exercício de 1900 (2·' (lis
cussíío). 

E' approvado em 2" discussão, salvas as 
emendas, o seguinte 

PROJECTO 

N. 18! - 1899 

O Congresso Nacional decrete•: 
Art. O Presidente da Republic!lo é auto-

riza.do :>.despender pelo 11lni:;terio da. Guct>ra. 
com os servicos designados nas seguintes Yer
bas, a qua.ntb tle 45.485:639$433. 

A S:l.ber: 

I. Administração g a r a 1 
como na proposta). , • 206: 952$500 

2. Supremo Tribunal i\Iilí-
t·~r e auditot•es (idem) 120:800$000 

3. Contadoria. Geral da 
Gt1erra (iolem) •. .. • • • lí5:9l0$000 

4. Intondencia. Geral d~t 
Guerra (idem) ...• ,.. 261 :725~000 

5. Inst.mcçã.o militar. Au
gmen ta.da de 4 : 380$ 
para a diuria a mais 
quatro serventes n~ 
Escola. Prepnr.ttoria 
c de Ta.ctica do Rea
lengo. Elevado de 40 
a 5;3 o numero de al
l<~r()s-a\umnGs, con
forme o estado effe-
ctivo :.1ctual......... 961 :604$.}00 

6. Arserw.e.:,: e (leposi tos 
(Como ua propo>h).. l.l38:4Z5$')01J 

10. 

Fabricas (idem) .•.• , ..•.. 
Laooratorios (idem) ..... 
Uospitües c enfermarias 

(idem.,., ...... : ••... 
SolJos e ~ratificações: 

A ugment:llla. dfl : 
33:1208 na sub-ru
bl·ica.- Escolas Mili
tares - pctra soluo a 
23 a!teres-alumnos ; 
65:520$ por elevar-se 
rle 150 a l7ô o nu
mero da gmtificações 
de commissão activa 
de e n g e n h e i r o s ; 
l :200$ por elevar-se 
de 50 a 52 o das de 
ex.er·cicio de chefe de 
comn11ssao activa ; 
1:?.: 4208 par· a a gra
tiücação de e:x:ercicio 
:?.:3 nl feres alumoos ; 
5: 520$ para ct•eados 
para os mesmos oili
ciaes, e 2~: 000$ na 
sub·t·ubríc1-Scrviços 
es peciaes ex traord i
mu'ios-para despezas 
com vencimentos a 
dous officiaes a<tdí,los 
militares na America. 
Reduzida de 7:200$ 
por diminuir-se de 50 
a 46 o numero de 
gratificações de com
missão de residencia; 
\1:360$ por diminuir
se de 80 a 74 o numero 
das gratificações de 
estEt,Jo-maior de 1• 
classe: 6:í20B por di
minuir-se de :2.0 l\ 12 
o numero das de es
t,tdo- maim· tlc ;?.-• 
cla.ô5e •.....•.•.. . ..•. 

221 :371$300 
133 : 952,~300 

339: 250$000 

l4' 7 8 4 : 662.~900 
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11. Etapas - Elevadas r'e 
47:01 2$ para clapM> ~L 
::>3 alferes-:dumrFJS ... 

12. Cl:;sse; ina.ct iv;ts . (como 
na proposta) ....... . 

13. Aj ll(llls de custo ( idrJm). 
14. Colou ias m i 1 i t <l r e s 

(idem) ............. • 
15. Obras militares (idem) .. 
16. Materia.l- Augmeutad:.t 

de 3:000$ para auxi
lio á publicação daRe
·oí.$t" Milit r<r; 40:000$ 
para a compra, con
certo e la. vagem de 
roupa. ; 32.7:740$ á 
su b-rubrica. - Fat'
<:amento - por con
sider tlr -se a. média de 
220.~ em vez de 200$ ; 
50:000$ ps.ra a.cqui
sição de ins'rumen
tos, utensí lios, agua 
etc. ; 50:000;) para 
luz p .ra qua.l'teis e 
esta.belecimentns mi
litares. etc.; 500:000$ 
( inclusive 40:000$ 
pa.ra. matflria.l 1le tran
spor te terrestre) para 
transporte de tropas, 
carga~ e bagagens. co
medorias de emb r
que, etc. ; 500:000$ 
p~ra vantagens de 
forra.geos e ferra-
gens .. 4 , , • ••• • •••• • • 

]5 . 855: '308$000 

2 .001:369$950 
20CJ: úOO~OOú 

97:908$217 
970:000%000 

8.008:310$000 

O Sr. Pre~i<lent.c- Vão servo~ 
tadas ns emendas . 

E':mnunciada a votação da emenda a verba 
-Instl'ucção militar- do Sr. Barbosa Lima.. 

O §r. Baa·hosa Lima (pelaorden~) 
- Sr. PresiJente, '' Commíssão, dizendo que 
não concordt~ com o augmento da despeza, 
accrescenta que a mediua nã.o foi reclamada. 
:pela administraç[o . Ha um equi voco; foi 
r eclamada pelo re.atorio do Sr. Ministl'o da 
Guerra ; talvez, como é possível haver au
gmento <.le dcspeza e como todo o meu desejo 
é ver votad .. s todas as minhas emendas ten
dentes á diminuição de despeza, eu ret iro 
esta emendn , que 116de incidir nessa obser
-qação da Commlssão. 

Consultada a Casa, é concedida. a retirada. 
Postas m cces>ivamente a -qotos a 2° e 

3' emendas do Sr. Barbas~ Lima, ~ão rejei~ 

Ao :wt . I", § 5• - lnstrucc;ão militar - Em 
vez de - E:ie va-se de 4rJ a m o numero de 
aH~rt!S alnmuos. conforme o estado e1fectivo 
<v: tual- d ig-<t·se-elevado o uumerode alferes· 
alumnos de 40 .- 100 para pagamento dos do 
estado eifectivo actual e aos que forem pro· 
movidos no coner do exercício, nos termos 
dos regul<:~mentos em vigor. 

O Sr. Il:ai•ho!õ!a.Lima (pela ordem) 
entende . que esta emenda, bem como a se
guinte. está prejudicada, e pede qae seja 
consultada a Casa no sentido de conceder a 
retirada destas emendas. 

Consultada., a Camara. . concede a. retirada. 
pedida . 

E'annunciadn.a. votaçã:o da se<>uinte emenda. 
do $r. Barbosa Lima : o 

Ao § 9·• - Sui.Jst itua-se a sub~rubrica. -
12 irmãs de carida_1\o no l •ospital centra!, 
13:020$, pela. >egmrrte - 10 enfermeiros a 
I ~200$ - 12:000$000. 

O !!i!~ I". Dueno de A.ndradn (pela 
or(!em) - Embora. tenha assi"nado sem re
strinções o parecer sobre o o orçamento da. 
Guerra, avisou, todavia, aos seus compa
nheiros de Commissão que f<\ria uma restri
cção publica quanto a esta emenda. Entende 
que esta emenda não deve ser approvado., 
porque marca que sejam irmãs de caridade 
as pessoas que devem ir trabathar no hospital 
do Governo, e o orador nã.o quer impedit' que 
possa ser ap1·oveitada a caridade de outras 
seitas. 

O S1·. Lauro 1\liiUer (pela ordem ) 
quer d<tr uma eJtplicaçll.o e tem tanto mais 
razão para fazer, quanto, por circumsta.ncia 
independente de sua vontade, foi encerro.•la a 
d iscu ssão ueste orçamento sem que o orador 
tiv~;;sse podido responder aos diversos ora· 
dores que delle se occuparam. 

Em relação a esta emenda., deve dizer o 
que existe. No hospital central existem 12 
irmãs de caridade, como enfermeiras. A ta· 
bel!a consigna verba para 12 irmãs de cari
dade. O nolwe Deputado por Pernambuco 
quiz que se disses~em po..ra 10. 

A Commiss5.o recusou esta emenda porque 
o facto é que existem I:t irmãs de caridade 
contractadas pan esse fim. E nisso nada ha 
que repugne a Constituição. 

Posta a votos, é r ejeitada. a referida 
emenda. 

E' approva,la a seguinte emenda do Sr. 
Barbma Lima . 

tauas por 65 votos contra -19. 
E' annun~iatla a. votação da 

eJDemla do St'. Barbosa. Lima : 

Ao art. 1•, § lü- Augmonte-se de 56::00$, 
seguinte a impol'taneia da gl'atífica~ão de exercicio a 

105 alferesgl'aduados . 
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E' l'ejeitada. a. emenda. do mesmo senhor, 
ao§ LO, do art. 1. 0 

E' a.nnuncia.da a votação da seguinte 
emenda. do S:r. Barl.Josa Lima. 

Ao § 10 do art. Jn-lnclua-se expressa
mente a importaneia destinada. a pagamento 
de commissão activa. de engenharia a todos 
os offl.cia.es empregados nos trabalhos de con· 
struccão e reconstrucção das fortalezas da 
barra do Rio de Janeiro. 

O Sr. Darboea Lima(pelao7dem) 
-0 parecer não é propriamente contrario. 
A Camara confessa que esses funccional'ios 
devem te1• a commissão de engenheiros, mas 
o facto é que não percebem essa commissão. 

Posta a votos,é rejeitada a referida emenda. 
E' approvada. a seguinte emenda de St·. All· 

gustQ Montenegro. 
Ao n. 1.0 do arl. 1° st.lpprima-se a con

signaç(ÍO para addidos militares na Amer-ict:, 

E' annunciada a votação da seguinte 
emenda do Sr. Rodolpho Paixão: 

A r-ubricrl 1.f diga-se: Etapa.~ 11.:325~220, 
rações de 1$500 (mddía annual), 16.88í:830$. 

O §r. Rodolpho Paixão (p~la. 
ordem.)-A Commis~ão deu parecer contra
rio a. essa emenda, mas o orador assegur(1 
que essa verba marcada para etapa. absolu
tamente não dá, porque a média determi· 
na.da foi de 1$700 e no emta.nto a Commissão 
fez () calculo, tomando a base _de 1$400. Os 
offieia.es êstão prejudicados, porque a lei de 
1894 não foi posta em execução. Não pediria 
que isso se fizesse, attenta a nossa actual si· 
tuação, mas este calculo não exprime a ver
dade e vae cada vez mais prejudicar os officiaes 
e nem os so1dado.s poderão ser alimentados 
por essa média, porque a. média é de 1$700. 
O que acontecerá é que o Governo terá de 
dar credito supplementar e, portanto, o Or· 
ça.mento nesta parte não exprime a ver-
dade. 

terin desejo de fazer, desejo tão vehemente 
quanto o do nobre Deputado, mas eumpre 
reconhecer que actualmente não é possi vel 
fazer semelhante causa. 

Posto a votos, e rejeitada a referida. 
emenda.. · 

SãQ successivam•mte postas a votos e rejei
tadas as emendas dos Sr8. lrineu 1\lachado ao 
n. ll do art. I • e a do Sr. ·Galeão Ca.rvalhal 
aos ns. 14 e li.> (obras militare:;). 

São igualmente rejeitadas as emendas dos 
Srs. Ba.rbosa Lima. a.o n. 14 do art. 1", e a 
do Sr. Leoncio Corrêa à mesma rubric~. 

E'approva.ila a seguinte emeuda do Sr. 
Henrique Valla.da.res: 

A' verba-Obras mi li tares-accrescente-so: 
550:000$ para a construcção das o!Hcíoas, 
armazens e mais dependencias do estabeleci· 
monto rE-sultante ria fusão do L:~bora.torio 
Pyrotechnico rlo Campinho e da Fabrica. de 
Cartuchos do Realengo, e pa.n a acquisição 
de um terreno adja~:ente 11 esta fabrica. 

E' igualmente approvat!a a reducção prc
posb pela Com missão, reduzindo a 100:000$ o 
pedido de 550:000$ consignado na emenda 
acima. 

E' a.nnunciada. a votação da emenda do Sr. 
Rodolpho p,üxão a rubrica n. 15 • . 

O Sr. Rodolpho Paix.ã.o (pela 
orden:.} requer e obtém a retirada da sua 
emenda. 

E' a.uounciad<1. a. votação da emenlia do Sr. 
Barbosa. Lima: 

Accrescente-se: 
Art. Na. vi<>encia. de>h lei, qualquer em

prego occupaâo por fuuccionario. civil, que 
venha 11. vagar nas repartições do Ministerio 
da Guerr>a, passar•á a ~~~· exe~·cido pelos al
feres que excedem dos quadros do exercito, 
r•espeitndos os direitos il promoção naqucllas 
repartições e suspensos os concuroos para. 
essas vagas. 

O Sr. Lauro Müller (pela ordem) O Sr. BarbosaLima (pela or-dem) 
vae d11.r uma explicação ao honrado Depu. -Sr. Presirlente, já nas repartições depen
tado por Minas. !lentes do Ministerio da Guerra ha varios lo-

A média ta.l qnal esta :fixada, é fixada por gares de ama.nuensese escripturarios occupa- , 
uma necessidade de prevel' despeza; entre- dos por alferes, de modo que não ha nenhum 
tanto. si fôr excedida em relação as praças, o impedimento technico qne obste a medida que 
Governo está, segundo a tabella doMinisterio Jlroponho system"tícamente nessa emenda. 
da. Fazenda, autorizado a abrir o credito sup- Por outro lado, havendo 1.000 a.l(eres a 
plementar. mais, ou seja a despeza a mais de 4.000 e 

Mas a vantagem da fixacão da etapn. estó. bntos çouto~. poderemos empregar esses offi
em que o calculo da etapa dos officiae> e feito ciaes nos referidos mrgos de amn.oueoses e 
segundo a media. do orçamento, que, ~i fôr escripturarios, evit mdo a despeza oriunda do 
elevada, importa em um augmento de ven- pagamentJ de ordenados e gratificações a 
cimentos, in!lirecto, dos officia~s, o qLLe .eu. ~erviços, (Nu••~ e,·o~os '"P<Irres.) 
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E' medida de caracter tra.nsítorio, como 
transitorio é esse a.ugmcnto de 4.000 e t~ntos 
contos. ( Continwun o.s apartes.) 

E' menida econornica. para a qual chamo a 
attenção da. Ca.mar~ na situação das linança.s 
na.ciona.es. 

E' r~eita.da a re!<lrida. emenda. por64, votos 
contra. 52. 

E' annunciada n votaçã.') da. seguinte 
emenda do Sr . Barbosa. Lima: 

Art. Na. vigenciÍl desta lei, nenhum loga~ 
nas repar tiçõe> do Ministerio da Guerra s~ 
occupado por otHciaes reformados, emquanto 
houver otHciaes em excesso nos qnadros de 
primeira linM, salvo o caso de em p~egos 
vit:Llicios-devendo ser preCeridos os oftl
cia.es de corpos espcciaes aos arregimenta
dos, e não podendo ser estes p~ra taes 
loga.res nomeados sioão na. falta absoluta 
daquelles. 

O Sr.Barbosa Lima (pela CJf'<lem) 
-E" outra emenda. de oooasião. Nós jã ~ma. 
vez decretamos isso. (Apoiados.) 

03 offieiaes reformados só devem ser oba· 
maolos para. occupa.r logares pa.ra. os quaes 
existem offieiaes de linha, quando llouver 
absolutamente falta. destes. (Apa1·1es) 

o SR. S.B:RZEDELL'J CoR.R~A- Já e da. nossa 
legislação: 

0 SR. BARBOSA. LIMA- E' medida de 
economia; a Cama.ra resolverá como en
tender. 

E' rejeitada a referida emeoda pot• 64 votos 
contra 62. 

E' a.nnuo.ciad:t a V()tação da emenda do Sr. 
Rodolpho Paixão : 

«0 GovePno reverá na vigencia. de3ta lei, 
etc,» 

O Sr. R.odolpll.o Paixão (pela 
ol'dem) - Ao apresentai' esta emenda., não 
tive o in tuito de nugmenta.r a. despeza ; ao 
contrario, quero que seja diminllid>l. porque o 
que é eonstitueionl\1 é que se equi~rem os 
vencimentos do. arm1tda. aos do exerc1to. 

Isto não se tem feito . com grande injustiça 
e ioiquida.de e prejuizo para. .o T~esouro. 

Acceito, porta.nro, o substttuhvo da Com
missão . 

E' approvado o segu!nt~ s~bstituti v o da 
Commissão : 

O Governo é autor-izado na vigencla. desta 
lei a r ever as tabella.s de gratificaçàodeexer
cicio e a.bono de ajuda. do custo ao3 omciaes 
úe tena e mar c cla•s~s a.nnexas, de motlo a 
c.Jnformal-:~.s com o disposto no art. 83 da 
Constituição Federa.!, sem augn1eo to ele des· 
peza. 

Caws.r:. V, VI 

E' considerada. prejudicatJa a. 
emeu1a do St·. Rodolpllo Paixão. 

referida 

E' annunoiada a. votaçã.o da seguinte 
emenda do Sr. Rodol pho Paixã.o: 

«O Governo fica autorizado, etc.» 

o Sr. fto(lolpl\o Paixão (pela. 
ordem)-Esta. emenda encerra. uma. medida 
de alto alcance reclamada ha mais de 20 a.n· 
nos por todos os Ministros da. Guerra. . 

O illustre relator da Commissã.o declarou 
qae não convém a medida, porque 11.ugmenta. 
a despeza.. 

Não ha, porém, a.ugmento de despeze. ; é 
simples a utorização para o governa fundar 
esses estabelecimentos, si quizer aproveitar 
ra.zend·as que estão sendo estragadas por par
ticulares. 

No meu Estado, só uma fazenda no muni
cípio de Santo Antonio de Pa.dua, ven· 
dida, dá. a fund~ã.o deste estabelecimento, 
não havendo augmentu de desoeza, pois que 
trata-se de uma autorização dà qual poderá. 
ou ni:io se utilizar o Governo. 

O Sr. Lauro Mü.lle1- (pe&aordem) 
-Confesso, Sr. Presillente , que houve um 
equivoco por parte àa. Commissão, não ha. 
augmento de despeza., ha sobretudo dimi
nuição de receita, pois que autor izado a ven
der essas fa.zenias já o Governo está. 

Para o que o Governo não esta a.utor•iz:~do 
é para. empregar o pro~n~to de~sa ven_da. 

Eis por.que n Commtssa.o nao accdttou a 
emenda qe S. Er., porque, si bom quo sa.iba. 
que é precaria. a situação de~ s~ estabeleci
mentos dessas coudel-lrias, não deixa de 
saber tambem que mais pr<oearia. ainda. é a 
sítu1tção do Thesooro. 

E' rejeitada a referida emenda. 
E' annunciada a votac-'\o da seguinte ernen· 

da do Sr. Barbosa Lim.a.: 

Accrescente-se :-Art. ?\a vigencia. desta. 
lei, o Governo C8!lCederá. aos omeia.es qua o 
requererem, licença pal'll. se empregare~ na 
industria particular, passando esses ofilcta.es 
para a ·reserva do exercito, ad instar do q"!le 
é permittido na a.rma.da nacional. 

§ 1. o O prazo dessa licença. será. de um !1-
tres aonos, não perdendo o official no prt
meiro a.nno a. sua. antiguidade e sendo-llle 
esta contada sómente por metade do t empo, 
nos armos sub3equen tes 

§ 2. • Nessa situação o official pBrceberll. 
unicamente o soldo da sua. patente. 

O Sa-. B 'rbo.sa Lit"na (pala o1·dem) 
- Està. emenda, Sr. Presidente, proporciona. 
ao Governo o meio de a.Uiviar o nosso quadro 

. ~t 
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de officiaes que já excede do limite normal; 
e, por outro la.do, pratica neto de justiça, 
dando a.os officiaes do exercito o mesmo di
reito que já teem os officiaes da. armada. 

E' annuncíada a votação da ret'eri~a. emrm
da do Sr. Rodolpho Paixão: 

Art. Fica o Governo autorizado a reor-
ganizar, na vigencia desta lei, a~ r.olonias 
militares e e1pedir o respectivo regulamento, 
que será formulado sob as seguintes bas•1s; 

a) a.s colooias militares são destinadas á 
guarda e defesa d~s fro:lteíras, á C<lteclicsd 
dos índios, ao desenvo!Yimento e protecção 
da navegação tl.uvial, á exploração agricoht e 
da.s industrias que possam prosperaL' dentro 
das respectivas zonas, sobretudo da pastoril, 
que merecerá. maior solicitude dos dírectores 
das alludida.s colonias, os qua.es serão sempre 
ofiiciaes etfectivos do exercito ; 

b) creaçã.o! sem augmento de de;;peza, da 
superintendencia geral da colonização. que 
nca.rá a. cargo da 2• Eecção do Estado-Maior 
do E~ercioto ; 

c) ligação das coloni:ts e~ístentes por es
tradas de rod~gem, carroçaveis ou d<J ca.r
gueiros; 

d) nenhuma eo[onia será. fundada antes da 
coD!trucção de. estrada, que a ligue a.o sys
tem~~o; 

e) as colonias formarão duas ordens parai· 
leias, mais ou menos equidistantes. 

A primeira, g11arda avaoçada da fronteira, 
serácomposta. de colonias militares e àe força 
armada, a qual se emprega:r:á tambem nos 
trabalhos da agricultura e industria pastoril. 

A segunda. consta.t•á. de colonías mlxtas, 
militar, agrícola, industrial e ·correc<lionaes. 

O Sr. Rodolpho Paixão (para 
eHcaminhar a votaç<!oi-Sr. Presíde11te, apre
sentei esta. emenda Jlorque estou convencido 
de que a organização das colonias militares 
é uma necessidade. 

Em todo caso, concordo com o alvitre lem~ 
brado pelo relator da Com missão, e, neste 
sentido, peço a V. Ex. que consulte á, Casa. 
si consentem> retirada desta emenda, que op
portunamente apresentarei como projecto. 

E' concedida a r e lil'ada pedida. 
São sucessivamente postas a votos e rejei

tadas as emenda!! ao projecto n. 5, otfereci
das pelos Srs. Barbosa Lima e Irineu Ma
chado. 

tuchos do Realengo, expedindo novo regula
mento, pelo qual se,ja aproveitado o pessoa.! 
administra.tí v o e artist.ico dog dous estabele
ci meu tos, conforme :~.s necessidades do ser
viço. 

2." A mandar construir as officíoas, ar
mazens e mais depeodencias que forem ne
cessa.rias, para. que o serviço do novo esta
bdcoimento se fnça em condiçõe3 oatisfa.cto
rias e sem risco, fJUer p~r<t os etlificios, l]ncr 
para " pessoal nelles empregado e para a 
população da. Iocnlidarle. 

3." A a.dquirir o terreno adjacente á Fa
brica de Cnrtuchos, :para desenvolvimento do 
novo estabelecimento, podendo fazer a re
s-pectiv~ desapropriação, de accordo com o 
disposto no d~>creto n. 8lü, de 10 de j alho 
de 1855, e no regulamento de 2i ds outubro 
do mesmo anuo. 

E' annunciada. a votação da seguinte emen
da do Sr. Barbosa. Lima : 

Accre:;:cente-sc: Art. Na vigencia desta. 
lei, nenhum coadjuvante civil poclerã. ser no
meado para o ensino theorico ·ou pratico nas 
escolas militares emquanto houver lentes, 
professores ou substitutos em disponibiiidade, 
os quaes serão aproveitados, sempre que o 
requeiram, na regencía de aulas onde se ve
rificar a necessidade daquelles auxiliares do 
ensino, para o que serão consultados to1a 
vez que t.al facto se der. 

§ J. o Esses docentes em disponibilidade não 
8e poderão rellusar a servir como coadju
vantes, toda. vez que se tratar de materia 
abrangida na secção a. que pertencei.' a. sua 
cadeira ou aula, e na. mesma escola de que 
faziam parte qu~ndo fora1n postos em dispo· 
nibilidade. 

§ Z." No impedimento ou falta .do3 docentes 
em disponibilidade, só poderão ser nomeados 
coadjuvantes do ensino nos institutos mili
tares, os officiaes do exercito que, tendo o 
respectivo curso, forem propostos pela con· 
gregação ou conselho esoolar. 

§ 3." Os coadj·.1vantes do ensino, quer tlleo
rico quer pratico, perceberão os vencimentos 
que lhes attribue o regulamento n.530, d~ 12 
de abril de l89U. 

O !Sr. Dn.rboen Lin1n (pala: 'ordem) 
-Parece-me, Sr. Presidente, que a honrada 
Commissão firmou-se, princip~tlmente, em um 
facto que alla suppunha que se daria, mas 
que ja agora não se d~rá - o de que fosse 
submettido á consideração desta Casa um pro· 

E" a.pprovada. a seguinte emeDda do Sr. H·~n- jecto reorganizando o ensino militar, projecto 
ri que Vallada.res: q .e nem si quer figurou na ordem do dia, e 

. _ . que não poderá mais ôgur<lr. 
Art. F1,·a o Governo auumMdo : I Nc,sas condições, pois, parece-me que deve 
I. • A realizar a t'~são do L<tboratorio Py- ser a11provada minha e1neoda. porqae, ou a 

rvtechnico do Camp'nho e da Fabrica de Car- Camara a vota, e evib a duplicata de docen 
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tes militares na importancia de 120:000$, ou 
3. Ca.ma.ra, rejaitan<lo-u., consvn t iró.. nessa du · 
plica ta. 

Posta a votos, é approvada a referid<~ 
emenda.- do Sr. BarbOiia Lima. 

São successfvnmente postas a votos e ap
provadas a.s seguintes emeodas: 

Art. Na vigencia desta lei as chamadas 
economias licitas feitas á custa do rancho das 
prnças e atumnos dos institutos de ensii)O 
militar, só poderão ser ap:plicadas â melhoria 
do mesmo rancho, sendo vedado custeiar-se 
qual<Jucr obra de construcção ou reconstru· 
cçio de edificios com a importanoia daquellas 
economias. 

Art . Na vigencia desta. lei. será distt·i· 
buido a todos os oftlciaes do exercito o A&· 
manctck 1l:lilitar, descontando-se de ead& um, 
por 11ma vez, a importancia de 2$000. 

Art. O Governo fica. autori1ado a mandar 
proceder, na vigencia desta. lei , aos estucl os 
necessarios á com:trucçã.o urgente de uma 
ferro·vja que ligue o Estudo do Paran:i. ao de 
Matt o Grosso, a. qual será feita. por praças 
dos batalhões de engenheiros, sob a. direcção 
de engenheiros militares. 

E' annuaciada a votaçíi.n da. seguinte emen
da do 81·. Rodolpho Paixão: 

Art. Será abonada, na vigencia. desta. 
lei, commissão actíva aos otticiaes que diri
girem ou desempenharem os serviços enn1ne~ 
rados pelo § 1" do ar t. 2.7 do decreto n. 9413 A, 
de 4 de novembro de 1899. 

O Sr. ftodolpho Paixão (pa'I'J. 
encamülhar " t>otaçi1u) - Quando apresentei 
esta emenda nio t ive o intuito de alter ar a. 
lei ordinaria existente, mas ~presentei para 
que figurasse ella no Orçamento da Guerra 
como uma lembrança. de que esta disposição 
não tem sido cumprida, porquanto ofticiaes 
do exercito, que exer"em commissões de en
genharia, não pgrcebem commissão activa. de 
engenheiros: 

Quero apenas chamar a attençã.o do Sr. 
Ministro da. Guerra p~u·a. esta medida. 

Submettido a voto~. é rejeitada a referida 
emenda do Sr. Rodolpho Paixão. 

E' appro-vado o projecto assim emendado 
para. passar a 3• discussão, indo â. Commissão 
respectiv&, para redigil-o de accordo com o 
vencido. 

O Sr. Galeão Carvalhal . (peZa 
ordem) - Sr. Presidente, ·mandei à Mesa 
uma declaração de voto contra a redacção 
final do projecto de lei que ha pou~os mo-

mentos foi approvada pela Cmnara sobre 11. 
n.rrecad(t<}úo de impostos de consumo. 

Como V. Ex. sa be, Sr . Presidente , depois 
de n pprovado um projecto com as emenrlas, 
que lhe foram o!ferecirlas, ê elle rcmer,tido á. 
Commiosão de Redaeção, para. ser redigido 
de conformidade com o vencido c ser então 
submettida a redacçã.o fina l á a.pprovaçiio da 
Camara. 

A cam:-.ra é testemunha ele que o nobre 
Deputado pelo lHo de Janeiro requereu a. 
approvação de uma redacção, dizendo que 
tinha mais ou me li os adivlnb.ado que a C amara 
adaptaria. . 

Tratando-se de um projecto que foi tão 
debatido neste recinto, e como a adopção das 
emendas não podia ser objecto de conjecturas, 
venho protestar contra o que aqui se fez e, 
por isso, mandei a mính::~. cleclat•ação de voto 
contra a redacção final que-acredito-não 
podia estar de antemão pr-eparada.. A Camara 
ainda abdicou de suas attrtbuições. 

O Sr. Presidente - 0 nobre Depu 
tado está reclamando conr.ra a deltberação 
tomada pela C amara. 

Vae-se proceàer á votação do projeeto 
n. 27 B, com pareceres sobre emendas o1fere
cidas na 2" discussão do projecto n, 27, deste 
a.nno. gue autoriza o Governo a r eintegrar 
no serviço activo da armada , com a patente 
de vice-almirante, sem prejuízo do respectivo 
quadro, e vice. a lmirante reformado Ar thur 
Jacegua.y. 

O Sr. Barbosa Lima - Peço u. 
palavra pel& ordem. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o nobre Deputado. 

O Sr. Barbosa Lima (pela ar· 
dem) - Sr. Presidente, tinha vontade de que 
a. honrada Commissã o de Orça.mento me iu
forma;se si este project o e emendas trazem 
ou não augmento de despezas, ll& situação . 
que vamos atravessando. 

O Sr. Augnst.o S e vero (pela or
d em} -Sr. Presidente, devo dizer que são 
tres as emendas apresentadas ao presente 
projecto, as quaes roraru submetti'das ao pa· 
r ecer da CommisBão. 

De:;ta.s, a Commissão rejeitou a Jlrimeira., 
pela. razão de grande augmEinto .de despeza, 
constgnado no proprio parecer . 

Das outras - uma referente ao gcnera.l 
Graça. Junior e outra ao Sr. Dr. Serzedello 
Corrêa-a Commissão de Orçamento acceitou 
a segunda, por estar convencida de que a re
versão do Sr. tcneute .. coronel Serzedello 
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Corrê• enwn trou o n pol,> rlc todo:> o~ repn
hlica.uos, ~:mha!J{lu t:\lllhcm com i~;n o ser
viço militur, e re,j.>ilt•t! :t pr·imclra \' •1o5 mo
tivos allegélrlos pcJ, J::cnorll-1 n 1·nça .J11nior. 
quan.io pediu n surt. rC1lbrrnn. 

Esta ultima deliberação c da maiori"- o não 
da unanimidade da CommiSIJuo . 

O Sr. '-~ictorino Monteh•o 
(peb o!·dem)-Sr. Presidente, pi'lrece-me que 
o iltustre relator da Commissão de Orça
mento, meu distincto amigo, nã/J respondeu 
com bastantél clarez,t a pergunta que acaba 
de ser feita. pelo nobre Deputado pm· Pernam
buco. 

Creio que a Commissão de Orçamento ex
orbitou da sua. esphem de acçã.o, visto que a 
Commissão competente para rlar parecer 
sobre este projecto, ou sobre as emenda.s 
apreseotadas, era a. de Ma.rínba c Guerra e 
ella o fez de accordo com os interesses do 
Thesouro e ao mesmo tempo de a.ccordo com 
os intere;ses da. classe· militar. 

por esses intuitos, b~sta dizer a V. Ex. que 
o.ssignei o pa:-ecer sobre as emendas que se 
vão agora votar. 

Mas, qucr·o reivindicar para a Commiseão 
de Orç3.mento, no exame da8 medidas sujeitas 
ao seu estudo e apreciação, uma missão mais 
alta do quo aquella. que lhe cont1eu o nobre 
Doputt..do pelo H.io Grande do Sul. 

A Commhsfio, antes de sommar e subtra· 
hir. no exercício (ia. missão que lhe foi con
fiada, tem qu'3 eiltrar no merito da questão, 
cujo estudo lhe é commet.tido. 

Assim é que muita.s vezes, conco:rdanr1o em 
que h:~. !Lugmento de despezas, em certa~ me· 
didas apresentadas por> alguns dos Sr>s. Depu
tados, entretanto, tendo em attencão a rele
vancia do assumpto, ella as aceeita. 

Dou estas explic~çõe~ ã Cama.ra, p'1ra de· 
monstrar ao ill11stre Deputado pelo Rio 
Grande do Sttl que a. Commissã.o, ao dar pa· 
recer, não tem outra preoccupação sinão a do 
interesse publico. 

Entretanto, a Commissão àeixou de conbe· 0 sr. A..ugusto severo (pela or-
cer si realmente havia. ou niio augmento de dem)-Qua.ndo 0 nobre Deputado pelo Rio 
despeza., para pronunciar-se de conformidade Grande do Slll discutiu a questão, pedi a pa
com as suas inclioações pessoaes ou com in· lavra p!.ll'a responder, na qu~lidane de re-
teresses elevados e dignos. h d d 

.Respondendo ao nobt•e Deputado por Per- Lator. V. Ex. compre eu e que, apezar !l 
nambuco, meu illustre amigo, direi que,si hu estar sat~f,~ito por ver defendida a Com-

missão de Orçamento, deaote de tão grave 
uma. emenda que não envolve augmento de accusação não me ficaria bem conservar-me 
despezas, é justamente aquella que apre- sllencíoso. A Commissão não se deixou levar 
sentei, mandando reverter o general Graça por considerações pessoaes; ella se deixou 
Junior. militar cheio de serviços relevantes levar porconsíderações nacionaes, quanto a 
ao pa.i~. · d fi S S d ll O general Gra~>a Junior é pe_ osionista do emen a que se re ere ao r· erze e o 

'" Corrêa. 
Estado, viste) que é officia.l reformado; por Quanto ao aparte que vi murmurar sor:re 
consequencia, entrando para o quadro do a.ugmento ou diminuição de despeza., deixo 
exercito, desapparecera esta desJieza.. eem resposta ; parece que está o a consciencia 

De~laro rnais, Sr: Presidente. que já.m!is dos Srs. Deputados e de todos os q_ue conhe
na mtnha vtda pubhca, ~xercendo as ftwcç?es cem es~as co usas, que toda a reversão traz 
de Deputado Federal, ~e1 um voto.com ma1or augmento de despez,,. (Apoitdos.) 
prazer_ do que o que •ou dar h?Je, sobre a · Mas, posto' de um lado o aJlgmento da des
revt:Jrsao para o quadro do exerctto d~. nosso peza e do outro as va.ntagens da reversão, a 
dtstmcto :ollega o Sr. S~rzedello Gorre.~. . Commissão meditou e :procurou ver si haYia 

Votar~~ por esta med1da com abund~nCta ou não vantagem na reversão .. Foi ess<\ a. 
de cora~,,o .e estou bem ce~to de qne . eu~ razão porque a maioria. da commissão ma.ni
act~ de JUStiça qua vou prahca.r. (Apondos • festou-s!l favorayel a essa. medida 
muzto bem.) • 

Quanto ao general a que S. Ex.. se referiu, 
a maioria. da. Commissão teve em vista prin
cipalmenta os termos em que S. Ex. pediu a 
reforma do serv-iço activo do exercito. 

O Sr. .A.ugusto Monteoegro 
(pela o,..dera )-Sr. Presidente, não quero, pe
dindo a palavra. psla ordem,entrar no exame 
ila. materia que se vae votar, isto e, contra o 
Regimento. 

Mas, o meu mustre amigo. Deput1.do pelo 
Rio Orande do Sul, o SI'. Victorino Monteiro, 
disse que a Commissão de Orçamento tinha 
exorbitado no seu parecer,embora obedecendo 
a. elevadas inclinações pessoaes. 

Para demonstrar ao Ulustt•e Deputado que 
a commissão de Orçamento não foi levada 

O Sr. João de Siqueira (pela; 
osdern)-Pedi a pala-vra apeuns para exigir 
alguns esclarecimentos dn Commissão de 
Marinha e Guerra. Desejo saber, quo.ndo o ge
neral Graça foi reformado, 8i tinha o J-osto 
de coronel, qual o aeu numero de antigui
dade entr-e os corcneis d·3 todas a.s armas e 
si S. Ex. promovido pela Cama.r<1> dos Depu-
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lados a genornl de briga•la vem eu nã.o ferir 
a direitcs adquiri<lçs. · 

0 SR. LAURO MULLERdá um aparte. 
O SR. JoÃo DE SIQUEIRA.- Não analyso a 

do Sr. Jaceguay, porque toda a armada foi 
pela. sua reversão; e, por conseguiu te, os 
capitães de ma.r e guerra não se jnlgarão 
preteridos com essa reversão. Nada tenho a. 
me oppor a- J'ever3ão do Sr- J,,ceguay. Mt\S 
a questão que desejo saber é a seguinte: SI 
quando foi reformado, o general Graça. já 
era coronel; qual o seu numero na escala e 
si a sua promoção vae ou não !erir direitos. 

o Sr. "'-u·gusto Clementino 
(pela or·dem) - Sr. Presidente, chamado no
minalments pelo honrado Deputado, venho 
dar a explicação pedida por S. Ex. O Sr. ge
neral Graça era. coronel do exercJto quando 
foi reformado no po~to de genel'al. 

Por conseguinte, pel:J. Con~títuição da 
Repll,blica, elle tem o seu posto e não pó,Je 
ser rebaixado delle, uma vez collocado na 
acti vidade. 

Em segnndo lagar, a Commissão de Mari
nha e Guerra, assim procedendo, em relação 
ao Sr. general Graça. não fez sinão o mesmo 
que fez em relação ao S!.'. Jaceguay, que era 
chefe de esquadra e que foi reformado no 
posto correspondente ao de contu·almil.'a.nte 
e graduado em vice-almirante. 

Ora, desde que elle tem o posto de vice
almirante não póde ser rebaixado porque a 
Constituição garante·o nesse posto. · 

Assim, a commbsão andou bem, em rela
ção li. pretenção do general Graça.. 

O Sr. Barbosa Lim~ (pe~a ordua) 
-Pedi a pala.va para-requerer votação no
minal. A resposta. não foi dada. pela Com
missão de Orçamento nos termos em que fiz 
a pergunta. 

Essa. reforma traz em seu bojo consequen
cías incoerci vei::, no ponto da justiça de ter
ceiros no momento critico que atra;vessa.m 
as finá.nças nacionaes; a Ca.ma.ra pese bem o 
voto que vae dar. 

Posta a votos, e concedida a vota~ão no· 
minai. 

Procedendo-se á votação nominal, respon· 
dem-sim-isto e, approvam o referido pro
jecto n. 27 B, de 189::J, em 2" discussão, os 
Srs. Amorim Figueira, Pedro Chermon~. 
Augusto Montenegro, Carlos de Novaes, LUIZ 
Domingues, Anizio de Abre:u, Henr1que Val
ladarcs, Mnrcos de Arat1JO, Pedro Bo~ges, 
Thomaz Accioly, Jose Avelino, lldefons·-' Ltma, 
Joã.o Lopes Francisco Sá, Augusto Severo, 
Tavares dn' Lyr~:~., Franci.sco Gurgel, José 
Ma.l'ia.uo, Teixeira de Sa, Afl'onso Costa, 

Herculano Bandeira, M~laquias Gonca.lves, 
Mal'lius Junioi', Cornelio da Fonseca, Juven· 
cio de Aguiar, João de Siq~eira~ Angejo 
Neto, Neiva, Seabra, Paula Gmma.raes, Joao 
Dantas Filho, Ad<tlberto Guimarães, ~olen
tino dos Santos, Edu11.rdo Ramos, Xavier da 
Silve~ra, Oeca.r Godoy, Irineu Machado, Al· 
cindo Guanabara, Timotheo da Costa, An· 
gusto <le Vasconcellos, Sá Freire. B_elisario de 
Souza., Nilo Peçanba, Alves de Brito, Leonel 
Loreti, Ca.logeras, Leonel Filho, Augusto 
Clementino ·, Olegario Maciel_, Moreiri!. da 
Silva, Bueno de Anrlrada, EILa.s Fausto, Ce· 
sarío de Freitas, Lucas da Barros, ~dmun~o 
da Fonseca, Cincinato Braga, FI"ancisco Gh
cerio, Luiz Adolpho, Xavier do Valle, Alen
car Guimarães. Brazilio da Luz, La.menha. 
Lins Leoncio Corrêa, Francisco AlencastrQ, 
VictÓrino Monteiro, Campos cartier e Cas
~iano uo Nascimento (67). 

Respon•lern ncío os Srs. Viyeiros, Gu~
rl.elha. Mourão, Cunha . M~rtms, Helv~cJa 
:\lonte, Eloy de Souza, Trindade, . Herr~nr!o 
Coutinbo, Pereira de ·Lyra, . Barbosa L1m~, 
Moreira. Alves, Arthur Petx.oto, E.ugeo.to 
Tourinho, Leo-vigildo Filgu~1ra~, DIOllJ:SlO 
Cerqueira. GaldinQ Loreto, Pmhe1ro Jun.tor, 
Jeronymo' Monteiro, Josê Ml_lrtinho, Stlva 
Castro, Julio Santos, Daoclemal?-o de Sou~a, 
Barros Franco Junior, Campolma, Almeida. 
Gomes João Luiz, Monteiro de Barros, Jacob 
da Paixão, Henrique Vaz •. Antero Botelho, 
Francisco Veiga., Alfredo Pinto, Alvaro Bo
telho, Lamounier Godofredo, Rodo~p_!lo Abreu, 
Eduardo Pimentel, Rodolpho Paixa?, Padua 
Rezende, Galeão CarvaJhal, ~ommgos de 
Castro Dino Bueno, Costa Jumor, Adolpho 
Gordo,' Mello Reg-o, Lauro Müller, Pa.ula 
Ramos, Francisco Tolentino_, Pedro Ferret~, 
Guillon, Marcai R's ·o bar, Dtogo Fortuna., RI· 
vadavia Corrêa, Vespasiano de Albuquerque 
e Azevedo Sodré (53). 

o Sr. Presiden1e- O projooto foi 
approvado em 2• discussão por 67 votos 
contra 55. 

E' annuncia•.la. a votacão das emendas ao 
projecto n. 27 A, de 1899, e constantes do 
impresso n. 27 B, de 1899. . · 

E' posta a votos e rejeitada. a emenda do 
sr·. Alves de Castro, sob n. 1. 

E' approvndo o seguinte s_ubstitutivo da 
Commi8'SãO á emenda otl'eremda por 44 Srs. 
Deputados: 

E' o Poder Executivo autori~ado a l'everter 
para o serviço activo do exerc1to, com .a. pa
tente que tinha ão tempo em que pedm sua 
demissão, e reintegrando-o no !ogar de lente 
cathedratico, o Dr; Innocenmo SerzedeUo 
Corrêa. 
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E' considerada pre-judicada a. 
cmcntla. 

re ferid:t mandadas executar p~lo decr eto n. 2. 743, d·~ 
17 de dezembro de !Síl7 (3" <.liscuseã.o) -

E' approvada a s.;g1linte emenda tio Sr. Vi- 0 Sa·. Elias Fausto (.,cl•.t ordcm)-
ctorino Monteiro e outros: r • Parece-lhe que deve ser- votat.lo ern prime1ro 

E no posto de genera.l de brigada o gene· loga:r o substitutivo da. Commissõ.o para 
ml reformado Jos 1i ·Pereira da Graça Junior. depois votar-se ns emendas, porque appro-

E' o projecto n. 27, de 1890, assim emen- vado o substituti\'0 es tá ipso f'acto pre.judi· 
dado approvado em 2' dísc11ssão e enviado a, cada o projecto. 
Commíssão de Marinha e Guerra, pa.ril redi- . 0 '""r. President.e-A Mesa acceit& 
gil·o de a.ccordo com o 'Vencido. = 

O S.r. &ugusto Mont.euegro 1 
(pela ordem) pede ao Sr. Presidente que con
sulte á. Casa si concedo prefereocia para a 
votação do projecto n . 160 B, de 1899, rela
tivo ús tarifas das alfandegas. 

E' ooncedida. a. prafcrencia pedida. 
E' nnnunciada a votação do projecto 

n. 160 C, da 1899. com parecer sobre emendas 
o!ferecidas na 3• discussào do projecto n. 160, 
deste anno, que altar('. varios disposições da 
Tarifa das Alfandegas e Mesas de Rendas, 

o alvitre lembrado peto:nobre Dep11tado . 

o Sr. Serzedello Corr~a (para 
uma explicação pessoal) pediu a. pala.vra 
para solicitar do Sr. Pr~idente que. ~an~e 
consignar na· acta que, nao teu do asSJStJdo as 
ul t imas votações, não tomou parte em ne· 
nhuma. dellas. 

O Sr. Pa·esiden te - A Mesa faril 
con star da acta. a declaração do nobre Depu
tado. 

Vae-se vota.ro substitutivo da Commúsão . 

Em se.guida e appro-vado o seguinte substitutivo da Commis.!lii.o: 

O Congresso Naciona.J decreta: 
.Art. I. ' O Governo fará executar em todas as alfandegas e mesas de rendas habllitadas 

da Republica. a tarifa e suas dísposícões preliminares autorizada por decreto n. 2. 743. de 17 
de dezembro de 1897, com as seguintes alterações : 

Ao § 29 no art. 2•-Isençao de direitos de consumo- Su pprimo.m-se as palaveas que man-
tiverem se1·~iços funentri,;s . 

.Ao § 30 do art . 2•- Supprima-se a palavra. formicidas. 

O § 34 do art . 2• redija-se assim: 
Ao gado de qualquer es:pecie ~ue fôr introdu ziüo pela fronteira do Rio G-rande do Sul. 
Ao art. 2°, depois do§ 35, accrescente-ss : 
§ 36. Aos macb.íni~mos e seus acce~sorios e materiaes de custeio importados directa.mentc 

pelas emprezas de mineração para. cousumo proprio, que pagarão sómento 11ma. taxa. de 
registro de 5 •; o tio va.lor official dos objactos. Os ma.teria.es de custeio comprebendem 
sõmente as substancias cbimicas, explosivos, os metalloides e metaes simples e o material 
de extracção c transporte no. mina, n€ccssarios aos tr:~oba.Ihos de minera.ção. Fiearão sujeitas 
á. multa. do dobro dos direitos, seguo<io a tar ifa, e. e:npreza que tiverem· impol'tado 
ma.cbinisrnos e ma.teriaes para. uso alheio. 

Ao paragrapbo uoico do art. 4•, accrescente-se - e § 36. 
Ao art. 5', a.ccrescente-se - e § 34. 
Ao art . 8'- Applicaçã.o da. Tarira- Supprilna.m·se as -palavras~ An por~ os de p1·ocedettcia. 
Art. 15. -Despacho ad votorem ou por fact11ra -logo depois das palavras ad ~alorem a.c-

crescente-se : como para todo~ os outros despachos. 
Ao mesmo art. 15, logo depois da palavra. (acturas, accrescente-se a. pala vra. consulares . 
Paragrapllo unico do a.rt. 15. Supprima-se . 
O § 1 • do a.rt. 42. Fonnalida.des das notas para os despachos- substitua-se pelo seguinte: 
O conhecimento e fs.ctura. consular que serii.o arcbivados com os r espectivos manifestos e 

mais t i tu los que provem a origem das merc11.1lorias ou generos, que pretende despachar, e 
o t~eu direi ;;o a tom~\r con r a delles . A fít.lta da. fuctura consular importara serem os generos 
despachados pela taxa mais elevada da. Tarifa. · 

A? n. 7 ~o a.rt . 42, Sllpprima.m-se as pala'l'ras finaes : e a;signada pel~ mesmo rtono ou 
const gnatarw. 
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o§ 3° <lo art. 42 substitua-se nelo sezuinte : 
A uu torização de que trata o § 2" n. · 7 do art. 4iô da Consolidaçao das Leis das Al[an

de[Jas deve ser uadn nos seguint.es termos : 
Autorizo ao despachante F .. , (ou ao meu caixeiro despachante) para despachar as merca

dorias constantes desta nota, responsabilizando-me por todos os sf:>us actos nella. praticados 
pelos direitos devidos á Fazenda Nacional, conforme as mercadorias do manifesto e conheci
mento, por tod,ts as faltas, descaminho de direitos, independente de mais formalidades ou 
fórma de processo, 

A's Disposições Preliminares, nas disposições diversas, accrescentam-se os segointes 
artigos : 

Art. A multa de expsdíente em todos os casos previstos na legislação em vigor do re-
g_imen aduaneiro será de 1 I /2 a 5°./0 , a juizo dos iospectores das alfandega.s, eouforme as 
ctrcumsta.ncías dos factos, art. 477 da Consolidaça,; das Leis da~ Alfandegas. 

§ I.• A multa de direitos em dobro sobre dí1Ierença. verificada m occasião da confe
rencia das merca'lorias, será. applíc<tda descle que os direitos da differeaça. excedam de 
100$000. 

§ 2 .• Destes acto> niio haverl. re~urso, cumprindo somente nos casos õe differença ds 
qnalidnde de merca(lol'ia. ou da sua ~lassiftcação obedecer-se ao preceito do art .15 do decreto 
de 25 lle abri! d J l8!J(). 

Art. Para a exportação de mercadorias pura qualquer dos portos do Brazil serã.Q os 
exportadores ou c:Lrl·eg.tdores, de l de janeiro tle 19<0 em de:wte, obrigados a apresenta.tem 
no Consulado Bl\lZileíN,de onde procederem ns merc~dor'ías,dnas faeturas que serão autben
ticadas pelos respectiYos consules, sendo uma entregue ao expeditor ·para acompanhar o 
destino da carga e outra ficar à no consularlo, que, por sua. vez, a rametterá â. autoridade 
que na Capital Federal osti ·rer encarregada pelo Governo da orgauizaçíio <la estatística 
gerctL 

Paragrapho u:tico. Os emQlumentos devidos por essas facturas consulares serão lie 5$ 
por cada uma factum. 

A' tabella A-Mercarlorias livres ue direitos e isentas do expediente de 10 °/0 • Suppri
ma.m-se as palavras-Trigo em gl'ito. 

A' tabella A-Depois das p<llavras- Instrumentos aratorios- accrescente-se: como 
grades, arados, arrancudores de tocos e de tuberculos, sulcadores e semeadores. 

Ao art. I•, classe 1", p'lrte fioal, accrescente-se: quaesquer outros não classitlcados 
30 ·;. ad -valorem, em vez de livres, 

Art. 9°. Onde diz 80 "/ .. , díga·se: 60 •j. e oll<l.e diz 12$800, diga-se: ad valo7em 
60 • I •. 

Art. 18. OnrJe diz 80 °/o, diga·sa: 60 "/o-
Ar't. 20. Redija-se a.~sim: vassouras com ou aem cabo, 10$000. 
Art. 26. Para tramways, onrlG diz 48$, diga-se 40$000, 
Art. 52. Onde diz xarque 100 reis, diga-se: !20 réis. 
Art. 60. Redija-se assim: Manteiga de Leite, 1$:200 ; de margarina e substitutos, 

2$400. 
Art. 62. on,le diz sardinha 800 réis, diga-~s: 600 réis. 
Art. 68. Onde diz 100 •j0 , tliga-se: 60 •fo. 

Art. 9Z. Onde diz-Alpiste e painco 100 réis, diga-se: 150 réig. 
Art. 93, Redija·~ea~sim: Arroz: com ctsta, 40 reis; 11ilado ou sem casca, 60 réis, 
Art. 97. Onde diz-de trigo 30 reis-diga·se: 25 rêis. 
Art. 98. Onde di z-40 réis-diga se : 60 réis. 
Art. 100. Onde diz-de qualquer qualidade 20 reis-diga-se : 30 réis. 
Art. 10!. Omle diz-livres-diga-se: l~ilo~romma 10 réis, 10 °f" . 
Art. 106. Onde diz-20 réis-diga-se: 40 réis. · 
Art. 122. Onde diz-100 °/o e 200 •f 0-diga-se: 60°/o e 80 "f•· 
Art. 123. Taxas. Onde diz-em quaesquer outras vasilhas, a tara dos acet.atos-diga.-se:

Bruto. 
Nota 15". Supprima.-se. 
Art. 124. Redija-se assim: 

I
de lei te ou em extracto .••.••• 

Cerveja. , , c 1 Em barril. ....... 
Bebidas fermentalas. ommum. Em garrafas •• ,,., 

Hydromel,cidra,gingera.lejEm ea scos ...•• 
e outras não especificadas r Outras v a si lhas 

l$70016G 0 ;o Em cascos de 
$750 » madeira,200fo 
$500

1 

» Em garraf<Js e 
$600 » qua.esquer ou
$400 » tras vasílh1.S, 

bruto. 
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Nota.lô." Supprima-se. 
Art. 125. Redjja-~e a~sim-Borm de azeite cu de vinho 200 réis .. 

Art. 128. Redija-se assim: 

I 
Cera pura ou simples •.•••••••• 

Cera e <ebo vegetal .....•. Composta ou preparada ....••.•. 
Sebo simples ......• , •...••..•.. 

Art. 130, Redija-se assim: 

Licores de qualquet· qualidade : 

$700 
1$600 
$200 

Em cascos •...... , . , • 
Em outras vasilhas ••• 

2.tOOO 
1$600 

ôO •;. IEm cascos cte madeira 20 "/o ; 
« Quaesquer outras vasilhas, 

bt·uto. 
Art. 131. Redija-se assim: 

Liquid.os e bebidas alcoolicas: 

ú/o' Absynibo, eucalyJlsinthio, brandy, kirsh, cognac, Em cascos, 1$500. 60 
rb.am, wbisli:y, aguardente de canoa, de Qu11esquer outras 
Frm.nça, da. Jamaica, do Rlhmo e de qm~lquer vazilhas, 1$300. tlO 
outra qualida.de. 

Em c as c os 

Genebra (.Em cascos· • • • · • · · · • · • · · • · " "· (Quaesquer outras va2ilbas ... 
$SOO 
$WO 

Alcool rectiftcado ..... , ... , •.••• , .. , .. , $500 
Neta 17-Supprima se. 

'/• de madeira, 
20 o/o. 

Quaesq uer su
tras vazi
lhas, bruto. 

Art. 135-Em qualquer outro envoltorío e taxa. ~os acetatos-Supprima.-se. 
Nota. lB-Sup}lrima-~e. 
Art. 136-Rediju.-se assim: 

Vinhos: 
Bitter, amer picon, fernets, vermuth (Em cascos., •..•.••..••.•••.• 

e bebidas semelhantes. (Em quuesqueroutras vazilhas. 
$500 50 o;, 
$300 » Em cas· 

Cham}lagne e outras espumosas ................................... 1$600 » 
cos de 
madei • 

ra,20 "/• 
Até 14• de alcool. ... Em cascos ................ .. 
Absoluto ............ Em quaesqueroutras vazilbas 

Não especificadas De mais de 14° ...... Em cascos ................ .. 
Ate 24• idem ........ Em quaesquer outras vazilbas 
De mais de 24° idem.1Em cascos ................ .. 

1 Em quaesquer outras vazil h as 
Nota 19-Supprima-se. . 

$240 
$220 
$500 
$300 
$600 
$400 

» 

» 
» 

Emqua.es· 
quer ou· 
tras va· 
zilh as, 
bruto 

Art. 178-Chlorhydrico, hydro·chlorico ou muriàtico, puro $150, impuro $050 -
rliga-se: $120-$0:30. 

Art. 178-Sulfn.rico, oleo ou espírito de vitriolo, onde se diz: puro $150, impuro $0~0-
diga-se: $120-t030. 

Art. 179-0nde di~: $500, 80 •;.-A mesma dos acetatos-diga-se: $350, 60'/o em 
garra.fas, botijas e outras quaesquer vazilhas, peso bruto. 

Art. 213-Sal commum-onde diz: grosso ou impuro $035-diga·se $030. 
Art. 330-Redija-se assim: 

!.ladeira. bruta, scrmd~, lavrada e folheada e outras: 

Em tóros, vigas,·~: :~;~~op~ut~~~{~· ·~ · õ~tr~s· n;~d~i;~~ · p~~-p~i~s 
vlgots.s, msastros, , ' . vergontea e bló- pa~a marcenana ............................. .. 

de pmho ••••.•••.•..•.•••.••..••••...••••..••••• 
cos · de qualquer outra. qualidade não especificada ....... 

m3 

m3 
m3 
m3 

55$000 

44$000 
14$500 
20$000 
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I
de carvalho e tec:t· .. , •. , . , . .. .•.... . • • ....• o , , • , • 

Em ~aboado, pra~· do páu setim, mogno c outras prup1·ias pa.m m<Lrce-
cboes e couçoer- narw. , , , , . , o • ••• • •••• • • , • • •• •• _, •••••• , ••••••• 

ras. tle pinho .... . . .••. . ••..... , ....• ..• .•...... , •.... 
de qualquer outra qu alídade não classificada . .• . ... 

Em folhas delgadas, lisas ou simples . .... . ....... ....... o ..... _ .... .. 

Em folhas delgadas com imbutidos .. ...... .. o .. o o ..... .. , ......... .. 

Nota 27. SupJlrima.-se. 

m3 

m 3 
m 3 
m3 

kitog. 
ltilog . 

729 

50-~ 

40$000 
13$20Q 
18$800 
• 2SOOO 
50$)00 

Nota 28. Substitua-se pela seg uinte : As peças de madeira que vierem já cortadas, appa
relhadas ~ajustadas para quaesquer obras ou construcções pagarão mais. 30 •fo das.taxa.s 
das madeiras em bruto, serradas ou lavradas, acima referidas. As couçoeu a.s de qualquer 
madeira tendo mais de 15 centímetros de espe~sura, pagarão as taxa~ dos tóros, vigas, vi
gotes, etc. 

Art. 338. De pinbó simplesmente aplainadas, desarmadas e armadas, kilo $060 e um 
1~00 e 3$~. substitua-se pelo se_guinte: de pinho, simplesment e aplainadas, de~a.rmadas, 
kllo 100 réis, armadas, kílo 130 reis. 

Art . 344. Onde diz 12.5 80 •f •• diga-se 10$ 60 •f •. 
Art . 354. Onde diz 80 •t. diga- se 60 •f •. 
Art. 395. Supprima-se a par te qtte <liz-peças pnro edificações de casas au armazens e 

:para quaesquer ou tras construcções ur bana.s e t•ustica.s, 20 o f • • 
Art. 4~3. Redija-se as~im: Yassouras, com ou sem co.bo, 10$000. 
Art. 435. Algo 1ão- onde diz 200 r éis, dign 100 r.::is. 
Art . 436. Onde diz 500 r éis, diga-se .tOO réis . 
Art. 437. Onde diz 1$. dig:t·se 800 réis . 
Art. 438. Onde diz: crú 540 reis, branco 660, tinto 700, diga-se: 500, 600 e 700 réis; 

~ onde diz torcido ou linho de qualquer qualidade 2-'S600, diga-se 2$000. 
Art. 460. Onde diz 80 •f., diga-se 60 "f•· 
Art. 473. Onde diz : tintos em fio ou em peça, diga·se : tintos em peça. ou de fio tinto 

de uma ou mais côres . 
Art. 474. Estampado- onde diz 3$800 e 3$400, diga-se: 3$400 e 3$000. · · 
Art. 474. Onde diz brancos e tintos, em !lo ou em peca, diga-se brancos e t intos de 

peça ou de fio tinto de umtt ou mais córes, 
Art. 474. Estampados-Onde diz 5$500 e 4$500, diga-se 5$ e 4$000 . 
Depois do art . 474, accresceute-se a s~guinte nota : 
Nota-Os tecidos bol'dados à mão, machioa ou tear pertencentes a este artigo e ao 4í3, 

pagarão as ta.xa.s acima com mais 40 •; •. 
Art. 488 . Onde diz 80 °/o, digP.·Se 60 •; •• 
Art. 500 . Onde di z 80 •;., diga-se 60 •; •. 
Art. 501 . Onde diz: de feltr o simples, 2$400 diga- se 6-$400 ; e onde diz com mola, 

4.$800, diga-se 5$600, · · 
Nota 61• · Supp rima-se a. primeira. pvte do. nota até onde diz-si for em de pello . 
Art. 504. Onde diz 80 • j •• di,!!&·se 60 °/0 • 

Art 51 8. Pesando a té 450 grammas por metro quadrado 7$200, diga-se 8$000. 
Art . 525. Onde diz 21$. 70 •!~. dlga-se 18$. 50 •;.; e onde diz l i$ diga·se: lU$000. 
Art. 535. Onrle diz 750, 80 •; •• digtt- se 650, 60 •f •. 
Art. 539- Gommados ou encerados proprios para forros de livros- onde diz l$000-

diga-se-80!> r Ãis. . 
Nota 67"-Re lija-se assim: Será considerado barbante, merliu, fio de vela e da porret e 

o que tiver a.tG dons mdimGtros de diametro. 
O fio de menos de meio miJ!imetro serâ. considerado linha. 
Art. 564-0nde diz 1$000,80 °/o-cliga-se 800 reis, 60 "lo· 
Art. 575-Em vez do 80 •/.-diga-se 60 •; • • 
Art . 580-Em vez de 70 •/.- diga- se 60 •; •. 
Art. 589- 0nde diz 24$, 80 •fo- diga-se 22$, 60 •; •• 
Ar t. 590-0nüe diz 70 •/.- diga -se 60 •; • • 
Art •. 596- 0nde diz 70 •J.- diga-se 60 •j, . . 
Art. 597- 0nde diz 48$, 80 •f . - diga-se 45$, 60 • f o. . , . 
Nota 76•-Supprimam-se no final dl\ nota as palavras- com o abat~mento de 60 °/ 0 • 

Art. 613-0nde diz 100 •/.- diga-se 60 •; •• 
Art. 618-Pa.nno, fita.s, gacheta e 3orrnelas de pa.nno, etc. , etc.- em vez ue 1$300, 

diga-se l$100. 
Cam:t.ra. v. n 
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Art. 62!-Canos ou manilhas, rectos, curvos e de qualquer outro feitio para. qualquer 
u so - onda diz $·J40- diga-se $100. 
_ Em seguida a.ccre~ceute-se a seguinte tan: frascos ou vasos ele barro para pilhe, isola
a cres e qua.e;quer peças com ou sem preparo de cobre, pa.ra installações electricas- kilo 200 
réis 50 •;, . 

Art. G2l-Figuras, bustos, estatuetas, vasos e objectos semelhantes- onde diz 4$-diga.· sc 
3$500 . 

Art. 651-Para cima. de mesa ns.4, 5 e 6- onde diz 3$700-dí_>ta-se 4$000 . 
Art. ô62-0nde diz- sem rolha e sem bocca. esmerilhaitt 100 réis- diga- se 130 réis . 
Art. 662- Taras-qualidade dos envoltorios- substitua.-se pelo seguinte: Em barricas 

40 "/o . Em gigos, cestos e engradados :lO •;, . Em caixas de madeira. destinadas il.s fabricas 
de cerveja. ou a encaixotamento de cerveja e vinho, peso bruto. 

Art. 666-Para o serviço de mes<1., etc., etc., de vidro n. 1-e'n vez de 60Q ré is
diga-se 700 réis. 

Art. 666- Para outros usos, etc . . etc., de vidro n . l - em vez da 1$000-digo.·se 
1$100. . 

Nota. 91•-Repuhr-se-ha vidro-onde dizde n. 2, o lapidado no todo ou em parte-
diga-se-o lapidado e o lavrado no todo ou em p:)rte. 

Art. 687-Eslribeil'as ou cacambas-onde diz-duzia.- rlig-a·se, duzia de pares. 
Art. 692- 0nde diz u m 2)400 80 °/o-diga.-se 1$800 80 ' / ... . 
ArL. 765-Enxot're, em cylindro OLt ca.oudo- em vo~ de 20 rds- <iiga-ee 10 réi;; . 
Art. 970-RealPjos de corda-onde diz- de m ais ne 100 iuem, com teclado d~ p iano um 

80$, diga-se ' um 380$000 . • 
Nota 127. Su ppri rna.·se . 
Nota 132. Su pprirna-se . 
Nota. 135. A segunda parte desta nota. redija-se assim : F<' zem o;, r te integrante das 

l ocomoiivus e tenders as rodas com os competentes eixos, os aros de rod:ts, as caldeiras e 
fornalhas, ainda que importados separadamente. As rodas do3 locomoveis, com o;; compe· 
tentes eixos e lança., só sel'ão considerados calDo parte integra,nte quando i mportados con
junctamente com os loeom oveis. 

Art. 1.010. Onde diz: para cortar e engommarbabados, picar rumo, etc. , uma 300 réis 
diga-se: k ilogramma 300 réis, e onde diz: para criação artificia l de gallinhas, uma 200 réis, 
diga-se: kílogra.:nma. 200 réis . 

Nota. 140. SubstitUl\-Se pela segu inte: Os estrados de ferro ou de madeira., as vigas e 
columna.s respectivas, as esaada.s, balaustradas e outros objectos necessarios par a o assenta
m ento de machinismos que exijam ta.es accessoríos, bem assim as chaminés para a.s forna
lhas e artigos ana.logos, quando despachados conjunctamente com as machinos a. que perten · 
cerem, se!'ão incluidos no valor della ; s~ndo, porém, despachados isoladamente, podendo 
JIOrtanto, ter applicação diversa, ·pagarão direito ad llo.lorem sob a razão de 20 °/o· 

As peças avulsas de machin ismos que forem importadas separadamente , não tendo 
classíftca.ção especial, e que se reconheça que são partes integrantes de qualquer ntachina e 
que não podem ter outra. applicação, ficarão sujeitas ao r egimeu fiset< l a que estiverem os 
m achinismos r espectivos. As peças , porém, que estiverem classificadas pagarão os direitos 
q ue lhes competir em, a compauhan io ou nii.o as machiaas, salvo qualquer disposição espe 
cial da Tarifa. 

Art. 1.035. Onde diz: 6i000, 80 °/o e 2$000, 80 •;. diga-se : 4$800, 60 °/o e l $500, 
60 •;.. \ . 

Art. 1.038. Oo•le diz : de pinho não pints.da.s e semelhantes, propria.s sómente para. 
envoltorios, a rmadas ou desa.rinadas, kilogra.mma 1$200 ; . e onde diz de pinho ou ~c 
qualquer outra madeira ordinaria. e exclusivamente p.u'll. pbosp horos, kilogru.mma 320 té1s, 
diga-se: 

D<: pinho ou de qualquer m1de ira. ordina.ria l 
propria para encaixotamento de vinho, 
cerveja e q u1esquer outr.>s., •• • • . • , • ..• 

desarmadas. 100 50 °/o \ Bruto 

armadas .. ,. 130 50 °/o 
De pinho, idem, idem propria.s para charutos, 

])erfuma.rias e semelha.ntes, armadas ou 
desarmadas... .... ........ ...... ........ '"......... 500 50 °/o, bruto. 

Idem tdero. proprias exclusivamente\ desarmadas 320 I Em caixas de papelão, folha, 
para phosphoros •.•• •• , .... .... armadas e zinco e en voltorios semelhantes, 

completas.. 400 peso bruto . 
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Art. 1.066. Nas taras accrescente-se , em fol has c zinco bruto. 
Aos arts . 1.069 e l.Oi9, no. columna da.s tar-us, digu.-se: Em caixo. de pa.pelão e envol-

torios e semelhantes, peso br ut o. • 
Art. 2.• O systema. da referida tarifa. serâ.-dupl<t-com ta:J~:as m axim.a e min i ma, _ Se?dO 

a minima o. vigente com as alterações !eit as nesta lei e a maa:in~a a do duplo dos d1re1tos 
específicos daquella. 

Art. 3.• Na execução da tarifa assim confeccionada, o Governo determinará ás repar, 
tições aduaneiras quaes os pa.izes cujos productos ficam sujeitos á taxa. min!m~ e .":.aJ:tma
podendo tambem o Governo alterar estas no todo ou em parte, com as dimtnutçoes que 
entender conveniente fazer, nos termos do n . 5, do art . 2• da. Lei da. Receita.. 

Art . 4.• São revogadas as disposições em contrario. 

O Sr. Galeão Ca.rvalhal (pela 
o>·dem) requer verificação da votação, 

Procedendo-se a nova votação, verifica-se 
que o sub<titutivo foi approvado JIOl' 107 
votos. 

E' considerado prejudicado o projecto 
n. 160 B, de 1899. 

E' posta. a votos e rejeitada a ~menda sob 
n. I. 

E' approvada a seguinte emenda sob n. 2: 

O § 34 do art. 2• redija-se assim-Ao gado 
de qualquer especie que fôr introdmiuo pela. 
fronteira. do Rio Grande do Sul, deetinado a 
criação, consumo, trabalho ou qualquer outro 
fim no Est.'\do, eendo considerado contrabando 
o que fôr posteriormente exportado :para 
qualquer por to da. Republica . 

E' annunciada a votação da seguinte emenda. 
sob n. 3: 

Disposições pleliminares: 
Mantenha-se o que está. estabele~ido no. 

tarifa actual (decreto n. 2. 743, de 1 í de 
dezembro de 1897) em relação ao sulfureto de 
ca1·boao (formicidas) e que consta. do§ 30 do 
art. 2• das disposições preliminares . 

O Sr. Paula Raxnos (pela ordem ) 
- Sr. Presidente, a emenda pede que se 
mantenha. a dispo~ição ela ta.rira actua.I. A 
Commissão do Orçamento diminuiu a. mate
ria prima, concorda,; e crea. um imposto que é 
prohibitivo, imposto que va.e recahir sobre 
uma materia que é indispensa.vel á. la-voura.. 

Pergunta: entre a. protecção dada á la· 
voura e ás fabrica.s qual deve ser a prefe
rida? 

O Sr. Rodolpho Abreu (pe~ 
ordem) sente divergir do nobre collega sobre 
este ponto. 

A bistoria da industria. de formicida no 
Rra7.il é curt<t, e o orador a resumirá em pou· 
cas palavras. 

A industria de formicida no Brnzil, no 
tempo da monarcllia, pertenceu a um ho
mem, o Sr. barão de Capanema. 

0 SR. BARROS FRANCO JUNIOR- Nunca 
fui. (Protestos.) 

O SR. RotlOLPI!o ABREU - Então e lia era 
tarí!ada em ôOO réis, pagando a lavoura a. 14 
e 15$000. Hoje tomos l1 ou 18 fabricas no 
paiz, e ella. é vendida. á lavoura por 5 e 6$500, 
tendo·se em vist~ ainda. que, d<~vido ã con
currencia que uma. fabrica. faz a. outra, esse 
preço não podera ser elevado. . 

Si continuar o regimen das entradas h vres 
de direitos, nós apenas favoreceremos o sul· 
phureto de ca.rbono, que depois de ma.tar as 
fabricas nacíonaes, EOerã. imposto á. lavoura. 
pl>r preço muito superior; por isso vem ~ir 
a Cama.ra que m~ntenha a taxa estabe!ec1da 
pela Commissão de Tarifas, de que faz pa-rte. 

O Sr.Barros Franco Junior 
(pela ordem ) :pediu a palavra. apenM :para 
dizer que a. lavoura na tres annos pag-ava 
poruma lata de formicida de sete kilos 7$500 
a 8$000. 

Pois bem, a.ctua.lmente ella paga. 6$, e por. 
que? 

Porque a Camara, no Orçamento de 1897, 
estabeleceu a liberdade de entrada. 

O que quer o illustre Deputado por 1\llnas 
é que -voltemos 30 systema anterior, que a. 
lavoura passe a pagar 7$500 a. 8$000. 
(Ap:ortes.) 

Esta é a verd~de n úa e crúa. 
Pergunta á Camara: entre a lavoura na

cional , que r epresenta grande somma de in
teresses de toda. a nação e o interesse de meia 
duzia. de individualides. qual o que deve me
recer maior a.ttenção do Congresso ~ 

Verificada. a -votação, reconbece-sa que a 
referida emenda foi approvada :por 67 votos 
contra. 51. 

E' considerada p rejudicada. a. emenda se
guinte, que temo n. 4. 

São submettidas a. votos e rejeitadas as 
emendas ns. 5 e 6. 

E' submettida a votos e .a.pprovada a se
guinte modificação feita pela Commissão, á 
emenda 
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N.7 

Sendo em peças C!flind,-icà.~ p;·op1"ias pa!"a 11H· 
chinas para (ab;·icaçéí.o 1$!?00 

E' considerada prejudicada a refe1•ida 
emenda n. 7. 

E' sulJmettida. a. votos o ap:provada, com a 
modi~cação feita pela. Com missão, a_ seguinte 
emenda 

N. 8 

Ao art. 49- Baetas o B:1etões o ao art, 613. 
E' submettída. a votos e approvada., com a 

redacção proposta pela Commissão, a se· 
guin~ &menna. 

N.9 

Ao art . 1.045 IDynamite ou outras mass.u 
explosivas, 11$000.) 

E' submettida. a votos e rejeitada <L 
emenda. n. 10. 

E' submettida a votos e approvada a. sc; . 
guinte sub-emenda á emenda n. 11: 

Em vez de 3$ diga·se 4$, a. tan dt\ tarit"ll. 
vigente sobre o g~do lanigero, etc. ; conse~
vada, entretunto,tt esta.belec idn. p(4ra o suino. 

E' annunciada a votação da seguinte emel:!
da.~ 

N. 12 

Art. 3!2-ond~ diz sem rolha e sem bocca. 
esmerilbad.a-130 réis-ma.ntcnha.-se a dispo-
sição do projecto. . 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
ordem) deve dizer á. CMa. que, na ~'-ommis· 
são, quando se apresentou esta emenda, a 
votação dividiu-se. 

Mais tardo, converso.ndo com outros mc~n
bros da Commis~ão, contraries à medida, 
SS. EE:Jt. disseram que não faziam grande 
cabe'lal deste parecer, pois que entendiam 
não haver- inconveniente em que a . emend11. 
fosse approvada. . 

Faz esta declaração devidamente autori· 
za.do. 

Submettida a votos a emenda n. 12, ê ap
provada.. 

E' nnuociada a votação da seguin1e 
em(mda D. 13 . 

Art. 514da.'tarifa, papalão 10tc . 

O Sr. Serzedello Oorrêa /jl~kL 
o!:dem)-Pedi a:palavrtt para. orientar a vota· 
çao. 

O geMro de que se trata, não tem si•uil •\r 
no paiz e :1ssím semlo, deve sor sujeito i1 taxa 
1iscal rle 51) 0 / 0 • 

Entretanto, a tnxa marcnda. é pnra pape
lão americano de cerca, <le 145 °/o e para. o 
papelão a.llemüo de c .:rca de 180 •( .. . 

A emenda redur. esta taxa para o papelão 
americano de 40 "lo· 

Desde que não ~e trata degenero produzldo 
no paiz, parece-lhe que são ju cliciosas n.~ ob
se,rvações que acaba de fazer. 

o sr.Eli:ns Fausto (pela OYdem) diz 
qlle a Comrnissão, neste ponto, se dind iu 
t;Lmbem -3 por 4-e o que o illustre Depu
tado pelo Pará a.caba de dizer é realmente a 
verdade. 

A Commissão uã.o faz questã.o de que a 
emenda seja ou não a.pprov&da . 

A Carnara. resolverá como entender me
lhor . 

Submettida a votos, é approvada a r eferida 
emeL!da n. 13. 

E' a.nnuncia.rfa a. •otação da seguinte emenda 
n. 14. 

Accrescente-se onde convier-Fio de algo. 
dio de torsiio especial pare. teares de malha.: 

Crú, kilo 300 réis. 
Alvejado, kilo 350 r éis . 
De côres, l-.ilo 400 réis. 

O . SI.'. Alcindo Guanabara · 
(p~la ordem) diz que, por mCJtivo de mo
lestht., não compareceu á. Camara, na. oceasião 
ero que se discutia. o projecto, nem mesmo n<t 
ocC<I.:!ião em que se reuniu a. Commis::ão de 
Tarif<\S; não pôde por isto dar a s explict\ÇÕeS 
que a emeuda requeria. 

Dira agora em duas pa.lavr;:\8 : a t.uca. que 
p1•opõe par~. o tio de a lgodiio é a b xa, que se 
paga.-va ~m 1897. N;.\ tarifa de \898 a.l tel.'OU·Se, 
aggravando-se essa. t axa tle fio, no -presup
posto de qu~ as fabricas existentes no BrlZil 
tính a.m fia.ção . 

0 SR. A.OGUSTO MONTENEGR.O- Não, sen110r ; 
era porque o valor official er::> 1),:\\xo. 

o Sa . A.LCINno GuANABAIU.- Mas o que se · 
di5se n01 Cr~mara, quando se discutiu esse 
assumpto foi q1;a as fabric~s de tecidos do
Brazil tinhMn fiação. Não bavia motivo para 
se não taxar mais elevadttmente as t<>rifas 
da Alfa.n;!ega-. Acontece, porém, qu e não tem 
ilação, sinão para tecidos ordinarios. não 
p<wa. tecidos de malha., que é . um tecido es
pecial, que reclama. u m !lo de torsão, que 
não existe em fabrica alg-nmtl. do IJ<~iz. 

As ti1xa.s existentes sobre fioa, quer os de 
tecidos commu ns quer os de ma.lha.s, torna
ram-:>e impossíveis, e como a.s fabricas de 
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E' consideTada. prejudicatla a parte 11:~. 
eme ndn. refot'ente a suppre.;são do n. 34 do 
llt't, 2.0 

E' em segu i-ia approvado o seguinte sub
stitut ivo da Commís>ão á. parte da. emenda 
n. 18, refereute ao n. 36 ; 

Aos m achinismos e ~eus accessorios e ma
O Sr. Elias Fausto (pela, ordem) teriaes de custeio importados dire~ta.meote 

-Em relação a esta emenda as taxa,~ contidas pelas _e mpre:zas de ~ioera,ção para. consumo 
são as que refoJ•em á tarifa. rle 1897. propri_o, que p~garao somen~~ uma taxa da 
· A Commls:;ão não alterou , por entendei-a, exp~~ 1ente il_c ~ "f,1 -o m~•s como está no. 

conveniente; e porque assim beneficiava PI"OJecto sunstJtutivo e reJeitada a ultim:~. 
im plicitamente uma onica fabrica existente. parte da emenda . 

mrLihas, princip;tlmente, não pa'lem subsistir 
com ~ssas pes .. das taxa,s e desdA que n ão re
sulte dahi prfjuizo p:tra [1, ren~a, pul)lica, 
porqua,nto, mantida. essa t axa aiio p oderão 
existir, parece-lhe que seria justo equipar:Lr 
a taxa do tio de algodão ao tecido de malha. 
Foi nesse proposito que apresentou a. emenda. 

Posta ·a votos é rejeitada a referi,k\ emenda E' considerada prej udicad a a. referida 
sobn. 14. ' emend!L _n . 18 na parto substituída. pela 

E' a pp rovad& a segui nte emenda sob n. 15. 
Aecrescente-se - Ao art , G43 - (K aolim), 

onde se diz-60 reis, diga-se~lOO réis (como 
no projecto) . 

Ao a.l't. 618 (Amíantho em bruto) onde se 
se diz- 800 réis, diga-se-900 réis (como no 
projecto) . 

E' rejcitadtt a emenda sob n . 16. 
Annuncia-sll a votação da emenda sob n. 17. 
Tra.nsfi.ra-se o n. 698, da. classe 12, pat•a a 

tabel!a A-pas>a ndo a. ser considerado como 
mercadori>~ livre de direitos e isenta do e::t· 
p edie11te de 1 O o j" . 

Tra.nstira-se igualmente para a tabella A o 
n. 576 da classe lO'. 

O Sr. D;;u•bot;;a Lima. (Jlda ordem) 
- A re3peito desta ordem houve por p ar t e •la 
Commissão um equivoco, devid o a.o fucto de 
imprimir-se a emenda que escreveu, alte· 
:rando o algarismo a que se refere. 

A emenda diz respeito a ot,jec:tos de in
struc~o p ublica , a l ivros, globõs de geo
grapbla,-etc. 

Todavia , como no or çamento dn Receita. já. 
se providenciou a esse respeito, pede !t re
tirada clesta emenda. 

Consultada a Camara, concede a retirnda 
pedi~ a. 

E' annuuciada a votação da seguinte emen· 
da sob n. 18: 

Ao substitutivo ~presentado pela Commis-
são de Tarifas: 

Ao§ 34, do urt. 2'-~upprima.-se . 

Ao § 36-Redija-se da seguinta maneira : 
Em Iogur das pala:vra.s- que pagarão só, 

meiltc 11ma taxa de registro de 5 o lo d o valor 
official dos objecto5, o li ga-se : quo pagarão os 
direi tos de expe.lie11te com um aba.timei\to 
de 5 "1 ., supprlmindo o período final -
F icarão etc., - por desnecessario. 

Comm1ssao. 

E ' r ejilitada. a ~mend'l. do Sr. Luiz Adolpho 
sob n. 19, su ppr1mmdo a emenda. add it1va. 
no art. 5•. 

E' igualmente rejeitada a emenda. n . 19, 
ne. parte que manda supprimir o § 3' do 
n. 2. 

Successivamente postas a votos são appt·o
vadas as seguintes partes da ~menda sob 
D. . 19: 

Ao§ 2•, do artigo additivo ás disposições 
prcltmioares-Supprima-se. 

Ao pa.ragrapho unico do segundo artigo 
a.titiitivo, c!'eando a ta.xa de 5S por factura, 
consular-Su ppt·ima-se. · . 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as seguintes partes da emenda sob o 
ll. 19. 

A emenda. à tabella A, relativa. ao trigo 
em gl'ão-Supprima.-se. 

Ao art. 26-Supprima-se. 
Ao art . 52-Supprima-se. 
Ao art. 60-Supprhna-se. 
O art.9.1-Redija-se assim, arroz com casca 

- 20 r éis por lülo. 
Arroz pilt\do ou sem ca.sca. - 40 réis por 

kilo . 
Ao art. 97-Supprima-se. 
Ao ar t, 98-Supprima-se. 
Ao ar t. 100 - Supprimo.-se. 
Ao art. 101-Supprima.-se. 
Ao art. Wõ-Supprima-se. 
Ao art. 213-Supprima-se. 
Ao art. 4.35-Supprima-se. 
Ao art. 501-Supprima-se. 
Ao art. 535-Supprima-se. 
Ao art. 564-Supprima-se. 
Ao ar t. 589- Supprima-se. 
Ao art. 597-Supprima-~e . 
A nota 76 A-Supprima-se . 
Ao art. ôi8-Suppri r11a-s~. 
Ao a.rt. 621 - Supprima- se. 
Ao ar t. 662- Supprima.-se. 
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que n. marinha está verdadeiramente sacrifi· 
cada. (Apoiados.) 

Diz que sobem a milh~res de contos as des
E' rejeitada a emenda do Sr. Galeão Car- pezas feitas com a marinh'l- de guerra, com a 

''alhal sob n. 20. acquisição de vasos e materiaes bellicos, pa.ra. 

Ao art. 666-Supprima·se. 
Ao art. 692-Supprima.-se. 
Ao art. 1.035-Supprima·se. 

São successivamente postas a votos e rejei
tadas as emendas sob os. 21, 22, 24 e 25, 
rendo considerada prejudicada a de n . 23. 

E' o substitutivo assim emendado enviado 
á Commissão de Redacção para redigil·o de 
accordo com o vencido. 

O Sr. President.e -Visivelmente 
não ha numero para. se proseguir nas vota
ções. Continua a 2> discussão do projecto 
n. 203 A, de 1899, com :parecer sobre as 
emendas oJierecidas para a. 2• discussão do 
projecto n. 203, deste anno, que fixa a des· 
peza do Ministerio da Marinha para o exer
cício de 1900. 

depois da todos esses sa.cri:ftcios e um :período 
tão longo em que todos os ministros teem de
monstrado o empenho na organização da 
nossa marinhét, chegarmos a. este triste re
sultado. 

Não querendo o orador entrar em -detalhes, 
não pó1e deixar de salientar este facto; a. 
bordo uos na.viosde guerra turlo falta: lubri
ficantes, pessoal eic.; e nas repartições de 
terra, pertenco:Jntes a este departamento, dei
xam de ser forne:!ídos medicamentos aos hos~ 
pitacs de marinha, para doentes que delles 
necessitam, por falta deverbal 

Pouco tBm a dizer sobre o Orçamerrto da 
Marinha. 

As emendas que apresentou c que susten
tam os seus principias foram acceita.s pela 

o Sr. Paula R-=unos vem à tri- Commissão de Orçamento. 
buna analysar, ~mbora 11geiramente, as re· Refere·se ao seu nobre collega. Augusto 
f~l'mas feitas na Marinha, em virtude das Montenegro, Deputado pelo Pará, que, se
autorizações amplas dadas ao Governo na lei guudo o or,ldor, começa agora. a. ler na Con
orçamentaria vigente. stituiçüo que a attribuição de organizar re-

Recorda que as attrilJUíções privativas do partiçies, ceear e supprilnir empregos, mar
Poder Legistativo não póriem ~er delegadas; car vencimentos e attribuições no funccion;~.
o orador apresento11 o auno passado emendas lismo publico é privativa. do Congresso e 
mandando supprimir todas as autorizações como privativa não pó.le :ser deleo-ada ao 
contidas em cauda orçamentaria para o Poder Poder- Exe~utivo. "' 
Executivo fazer raformas radicaes em diversas Nã.o tratando de certos factos, o orador diz 
repartições do Minísterio da Marinha, a' que se regosija. por ver que o actual 
quaes tiveram parecer- contearío:da r espectiva Ministro da Marinh<:L acaba de mandar sus
Commissão e foram rejeitadas pela Camara, pender a publicação do e'J1tal pondo em con-

0 orad('r foi infenso não só á autorização currencia a venda dos ter·renos em que estão 
da.da. ao Poder Executivo para fazer a anue· situados diversos a.rsenaes. 
nção elas escolas de machinista e escola na.Yal Fa.lla. da. alienação do terreno do Arsen;tl 
como tambem â. outra dada ao Governo para. de Marinba da. Bahia e diz qué é o uoico 
reforma do corpo de engenheiros navaes. O que se pre.sta ao desenvolvimento do serviço 
G()verno utilizou·se dessi<s autorizações e as de fiscalização na. Alf<~.ndega da Bahia ; 
reformas ahi estão. Cada minbtro que tem como em relação ao Arsenal de Pernambuco. 
iido a :.r'>Iarinha, desde o Sr. Elisiario Ba.r· o Governo niio póde, Svb pena de compromet~ 
bosa, tem tido a ma preoccupação, sendo que ter o rutu1·o das obras do porto de Pernam
somente o ultimo não tem preoccupação al- buco, se rios interesses do Thesouro, alienando 
guma. o terreno do arsenal. 

O orador lê a descripçãofeita. pelo Ministro Depois destas consid~rações, o orador trata. 
do. Marinha em seu r ela torio, do quadro de estuLlar a. reforma que f~z o ex-Ministro 
tristíssimo da situação da marinha brazj. d<t Marinha. D. Balthazat· da. Silveira, do 
leira e diz que não temos navios de guerra corpo de engenheiros nava.es, achando que 
e o nosso pessonl só tem uma qualidade, é elle deve ser extincto, faze ndo-se reverter 
ser patriotico, ca.pa.z de todos o!l sacrificios todos os engenheiros nava.es ao corpo da 
no momento de uma lucta, sacrificios para Armada., lançando o Governo mão dos eoge
admirar, pois que lhes fallece conheciment0 nheiros civis, como se dá em diversos :paizes, 
de nossos portos, tle nossas costas, do manejo contract:~.dos por certo tempo, desde que ne
do armamento moderno, não tem exercício,· cessite de seus sorviços p~ra construcções na 
quer cru parte, quer em conjuncto, segundo Marinha.. 
o referido relatorío do Sr. Ministro da Ma- Pretende o Governo ter feito a economia 
rinha.. de 44:64~$125 que consta da. va.ria do Jornal 

De modo que em um momento de necessi· do Commercio sob o titulo-Economias da 
da~e nacional podemos de antemão declarar Marinha. A Camara. vae ver que economias 
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sl\'.l estas. Estudando as organjzações antiga 
e nova e discriminando as despezas pelas 
seguintes rubricas ~;hegaremqs aos seguintes 
resultados. (Lê) . · · 

Salienta. varios disparates ·do ·regulamento 
do Sr. Bal thar.ar da Silveira, o qual só t<.1ve uma 
preocupação em S11as reformns -neutralizar 
tudo quanto tinha feito o seu antecessor- o 
Sr. Al_ves Ba.rboza.; si este morria de amores 
por esse corpo, S. Ex:. nunca se far tou Clm 
manifestar uma ma vontade a t(Jda prova. 

EQtuda. O decreto n. 3. 2.'38, de 28 de março 
de 1899, que reg ula as eommi!sões, notada
mente a regra 2", para a qual chama. a. at
tCJnção da. Cama.ra. Alheio, embora, ás ques
tões da marinha, não s •bc o modo por que se 
fazem lU classificações dos nnios, podendo 
mesmo aceresoenttlr qne o regul<tmento neste 
sentido na.da adeanta. 

De todas as refvrmas feitas pelo Sr. Ba.l
thazar da Silveira, a mais notavel, a que 
merece mais acurado estudo o, certa.ment~. a 
da Escola Naval, importando a annexaçã.o do 
curso de macbinistas. Oppoz-se a esta auto
rização no Governo, sendo hoje justifk tàos o~ 
motivos que determinaram o seu procedi· 
mento. 

Parece que, antes de mais nada, cumpria 
traxer a economia ao Thesouro, e depoil' 
adaptar o que ha de mais notavel nas escolas 
congeoeres; mas o resultado foi, em vez ele 
trazer melhoria. para o ensino, trouxe uma 
desor2anízação completa. Nenhuma economia 
ba com a projecta.cta reforma., notando-o e que 
a que poderia. apparecer, desa.pparece no pro
prío orçaooento deste anno,ern que se pede 
pagamento _para os diversos funccionarios do 
corpo de machinistas . 

Vindo á tribuna, quiz apenas lavrar o sou 
protesto contra as reforma,s rlo Ministro 
D. Balthazar da Silveira e provar mais uma 
vez quanto bem avisa•1o tem sido negando 
:mtorizaçi>es taes ao Governo para fazer re
formas, não só pelo respeito que deve a Con
stitu ição, como pela experieucia que tem de 
que essa.~ reformas consultam m~is os inter
esses dos a.filhados do que os da propria. Repu· 
blica. (lit"u:ito bem; muitiJ bem.) 

Ning uem mais pedindo a pala.vra, é e ncer~ 
rada em 2" discussão o art. !•, e sem debat"' 
os demais artigos do projecto. n . 203 A, de 
1899, fixando a despeza do :\linisterio da Ma
r inha, para o exercício de l9JO, ficando 
ad.iadr~ a vo t!lção. 

O Sr. Cassiano do ~asci
Jll.ento (pez~, orJem), re ]uer e obtcnn pt·o
rogaçã.o por m ais 15 minu tos, para se enttoar 
na discnssão tmica. elas emendas do Senado 
ao projecto ns. 151 D e 151 E, de 18D9, que 
11xo. a d~s pezt\ do l\1inisterio das Relações 
Exteriores })ara o exercício de 1900. 

E' auouneiada a discussão unica das emen
das do Senado no projecto ns.151 De !;:i! E, 
de l8!J9, que 'fixa. a despeza do Minister o 
das Relações Exteriores pa.ra o exercicio de 
HJOO. 

Ninguem pedindo a palavra, e encer
rada a. discussão da primeira emenda do Se
nado e s uccessi vameote a das demais d() 
projecto n. 151 D, de 1899, cuja votação fica. 
adiad;j,. . · 

• P~sa-se a hora destinada ao expediente. · 

O Sr. 4 • Secret.ario ( sel't:imlo . 
de t •) procede á. leitura. do seguinte · 

EXPEDtENTE 

Oftieios: 

Do SI'. I • Secretario do Senado, de 2i do 
corrente, t ransmittindo um dos autoAraphos 
da. resolução ,{o Congresso Nacional, devida· 
mente sancionado, autorizando o Poder Ex
ecutivo a conceder a João Antonio Coqueiro, 
engenheiro chefe de districto da. Repartição() 
•Jeral dos Telegraphos, seis mezes de lieeuça, 
com ordenado, para. tratamento de sua. saude 
onde lhe convier .-Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data, remet
tendo um dos respectivos autographos, devi
damente sa.neionado pelo Sr. Presidente da. 
Republica,a resolução do Congresso Nacional, 
autorizando o Poder Executivo a ooneerler a 
Jesuino Barroso de Mello, 1• offici.a l da Ad
ministração dos Correios de Pernambuco, om 
anno de licença., com o respectivo ordenado, 
afim de tm.tar de sua. sa.ude onde lhe con
vier. -Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de igual data., remot
lendo um dos respectivos autographos , devi
d:·mente !ilanccionado pelo Sr. Presidente rla. 
Repuulica, a resolução do Congresso Nacional , 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao Mi· 
n!sterlo da Justiç:\ e Negocios Interiores o 
credito de 100:000$, supplementar â verba 
n. 14- Dcligencias policiaes - do art. 2" 
da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1893.
Inteirada. 

Do mesmo senhor, de 28 do corrente, traus· 
mi ttindo a est.."' Camara o projecto do Senado, 
regulando a loc,wão de serviço n.grlcola.-:
A' Commi;sfio de Constituição, Legislação e 
Justiça. 

Do mesmo senhor, de ig-ual data, commu
nicanào que o Senado não poude dar· o seu 
asscntimen to à proposi~ desta Cama.toa con
cedendo a D. Marh\ Ame!ia. de Ct~.stro Ma
chado, a reversão do montepio que deixaram 
de perceber sua mãi e seu irmfl.O.-Int.ei 
rada. 
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Do :mnistel'ic. d:1 Jmtiça e Negocias Inte· 
riores, de 28 do corrente, anvia.ncto a se
guinte 

~Ill:XSAGE~! 

Srs. OOêmbros do Congresso Nacional
Tenllo a homa de submetter-vos a inclusa 
exposição que me dir·igiu o Ministro da 
Justiça. e Negocias Inter iores, sobro a. ne
ces::id:1•1e de solicitar do Congresso Naciouttl 
os cre(\it•JS supplementares, na importancia 
total n.e !17:920$509, para augmentar de 
diversas consignações as verbas a que se 
ref~rem a mesma. exposição e a. 11emonstrução 
annex:a., afim de que 'VOS digneis resolver a 
respeito. 

quando !la tr-ibuna. tr:1tou úa interrupção 
postal pa1·a M!ltco Gro~so, trouxe, em um do3 
seus ultünos numeros, vari<ts contestações, 
que vem rebater. 

D·c-s l1h não só esse jornal, m<LS ainda a 
qua.ntos defendem o Governo, que venham 
PL'OVM' o contrario cio que então usou dizer 
em relação <tOs negocias de M<ttt" Grosso. 

O facto é que dssde agosto não se recebe 
nesta C:tpital noticias de Cuya.bã., e já. em fins 
de outubro, a cori'espondencia que de lá. devüt 
ter sahido no principio de setembro e estar 
aqui dons mtlzes depois, a.ind<t não chegou ! 

Não se comprehenrle como havendo serviço 
~tipeurli;1rlo pela União, fique um Estado 
sequ~tr;ulo; mas, infelizmente, é esta a ver
dade! 

O Gove!'no, em vez de facil.itar a correspon· 
dencia postl~ l. enc;l!npa estes actos, e depois 
vem ;;l1'oduzu.· p:1 llid"s defezas ou cousa. que 

Do :Mioisterio das Relações Ext&riores, de melhor nome tenhct. 
hoje, enviando a seguinte O jornalista. que <t produziu, deu mal o seu 

C.1pita.l Federal, 28 .te outubro de 1899 -:
Jll. Fcr >·a.:: de Ca.mp~s Stu les . -A' Commissão 
de Orçamento . 

rec<tdo. 
)lENSAGEill: Si voltou á. tr'il>una. foi p<tra contestar essa 

det'eSOL e assegurat• á. Ca.maro positivamente 
SI'S. rnemb1•os !lo Coogre;so Nacional- S<tber que o va(l1Jl' fretado pela Companhia 

Pela exrosiçoão junta do Min istro das Reta- M:ttte Lu.r:111.''cira, que s:thht no dia 30 de 
ções Exteriores s~ vê a uecessHa·le de serem agosto, era o me~ mo vapor fretado por ess<t 
mantido~, no exerdcio proximo futuro, o~ comp<tnhil~ para tra20er o SenadO!' Ponce. 
creilitos ab.-rtos ~celos decretos ns. 3. 128 e Com a recu~:l. •loSGnarlOI'. af!lgur(1.ndo-se-lhe 
3.12\J, de 19 de· novembro de 1898, pat•a urna impo;,lçã,J, o v.1por sahiu de Cuyaba a 
occorrer ás despez:1s com a substituição dos 30 dll agosto, dando-se ;L 31 o a.ttentado que a 
marcos arruina·los ou rlesa.ppitrecidos na Ca.mar;.L conhec•J, 
fronteira. da Republica do Peru e com •~ de- E ' manife.;to que fo•·a.m empreg~dos todos 
marc.1ção d<t fronteir:~. das Missões com a os m·>ios pu•a con~eguirem a retirada do 
Republica Argentina, conrorme o laudo <trbi- chefe politico lia Ca.pital, c porque não sur
tr.tl , visto não ser possível aproveit;Ll-os no t issem os desejo~os elfeitos, fizeram campanha 
corrent<J a nno. contra. elle. 

Pt>Ço-vos, pois, que pr.:.vi leucieis p,n•a que Póde a mrma.r á. Ca.mar<t que o regulamento 
esses Cl'etlitos especi<tes L10SS11ll ser aproveita- dos corraros não tem ai1Lo cumprido em Ma tto 
dos no exercicio pro:x.imo na ra<llização da- Grosso e taml>om que fa.lta.m duas mD.las dos 
qnelles set·viços. mE".zes de a.;.:osto o sotembro. 

Capita 1 Federal, 26 de outubro rle 1899. - I 

M. Ferra~ de Cttmpos S :clles. - A' Commissiío } O Sr. Cassiano do Nasci-
de 01·çamento. l rn.ento-N<~ coafus;'i.o da. lingua.gem e do~ · · · · · · l argumentos com que o nobre Deputado por 
O~c1o do Mtmst~rw da Marmha •. de ~l'J e , M~ttto Gt•osso formulou suas a.ccusações á. 

envl;tn'lo o requerJment~ do. cornmtssar.IO de administr<tção dos correios e ao Governo da. 
4" _chlss~ zo tenente Ignn.cJO A_ugusto .de Lm~a-! Republic;t, descobi'e ttpenas a pa ixão parti· 
re".' ~edm~o melh?r_.:olloca.çllo. n a, tespec tl.v.t d:.~.ria e o desejo. vehemente de hostiliza.r o 
ese<tl-t.-A Commts,ao de Ma.rmh,t e Gueria.. Governo, tl i oto stmplesmaute porque foi com 

Requerimento dos n.lumnos ela E:>cola Poly- seus <~migos <tfasta.dos das posições políticas 
technica, pedindo modificação do art . 84 do no seu Estado. 
I'egutmnenb de 1893. ~ A' Commiss5:o de Resumem-se <t duas a,s accusa.ções: a pri-
Instrilcção e Stwdc Public;L mei1•a, o não ter o nobre Deputado recebido 

!ta deus mczls c:trtas de sens amigo3 do Es
tado. a esta l'espun~le o orador a ttribuinào 
ess :.t t:tl t;, a esquecimento ou abandono em 
que deixam o nob1·e Deputado o;, saus corre
li~ionario3 d .~ 1\latto GrO"..so; a segunJ•~. é nào 
virem h.t dous mezcs m:lla.s d<~.qu~lle Estado 

O Sr. Luiz .c~dolpho diz que u:n 
jorn1l d' t<w•l.e, cuja. missão 1Jrincipll ó de
fendet• os .· . ~lin isiro d:d·i.tzend<~ e o Governo 
do St•. Pi'e~idenle d.1 RepniJl ica, ll •l iatlli~o 
de cuntt'<~.Iür as allit·maçõe.s feita:,; peloond01·, 
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e não ter um vapor d:t Companhi :•. l\htte L<~· 
ranj~ü·:1 trazido :i~ mahs do Correio. 

Responde que vapores particulat·es não ~iio 
a isso obrig:tdos e qlla,mlo o sej;Lm essa. lei 
afigum-se-lhe ub>m'd<-t. 

Aparteado pelo Deput.:ul.o a. que responde, 
mostra que s. Ex. accusa e defende a um 
tempo, pois que confessou em aparte que " 
administração geral do~ Correios inqueriu d11. 
administração dos Correios de M:a.tto Grosso 
a, razão da não viod:_\ de malas e não satis
feita. com a. resposta que r ecebeu, exigiu 
novos esclarecimentos. 

Si <tssim procedea. a dministração dos Cor· 
reios, sem base é a accusa.ção for';nulada. e a. 
accusação fica destruída com defesa produ· 
zidtt pelo proprio :tccus;trlor. 

Recapitula os arg11mentos do nobre Depu
tado a quem responde, os destroe e lamenta 
que o nobre Deput<u!o que m<iis intimamente 
priva com o Sr. Ministro da Viação vc nhe. 
fazer accusnções sob1e ac tos que correm pelo 
depa.rta.mento d;L administração de S. Ex., a 
quem o ora.dor prazeirosamentedefende,certo 
de que cumpre u m dever de representante 
d<L Nação, explicando actos em qu9 bem 
and3- o Governo da ltepublica. e que são tr,t· 
zidos a deb:Lte e á censura por um Deputado 
a. quem ce"'a a. p;lixão partidari:l. e a quem 
domina o desgosto de ver <tpeados das posi
ções os s.eus amigos JlOliticos 1le lVIatto Grosso. 
( M11ito bem; mttito ú~m .) 

O Sr. João de Siqueira-Sr. 
Presidente, pedi a p a.la.vra apenas p ara dar 

Vae a impl'imit· a seguinte 

uma pequena jnforma.çiio á Camara dus 
Deputados. dcpoi:> das allegações f<litas pelo 
honrado Deputado por MattoGrosso. 

Era huma.11amente írnposs ivel que o va
p Jr fretado peta companhia Ma.tte Laran
jeim trouxesse acorrespondencia de Cuyabá 
e vou demonstrar a minl:la. asserção. 

Os vapores do Lloyd, os vapores de grande 
calado, fundeiam em Corumbá ; dahi pa.ra 
Cuya.b~ ba pequenos vapores de tundo de 
prato, que fazem viagem durante oito dias, 
isto quando ha. agua no rio. 

Ora, o vapor fretado n ão era. da carreira; 
logo não tinha viudu o vapor da Cuyabà 
para trazer a correspondencia de S . Ex. 

Era impossi vel que o vapor fretado trou· 
xesse esta correspondencia, principalmente 
ne;;ta. época. d ;\ secca, um que os pequenos 
vapores que vão de Corumbà. :t Cuyabâ, não 
podem fa~er a travessia em oito dias. 

Eis os motivos por que deixaram de vir as 
car tas, de cuja. falta tanto se queixa. o nobre 
Deputado. 

O Sr. Pre!iiident:e-Em uma das 
sessões passadas, nomeado para fazer parte 
da Commissão de Leg·islação e Justiça o Sr. 
Affonso Costa., S. Ex. declal'Ou que fazia 
parte da Commissão de Redacção e que por 
isso optava pela de Legi slação e Justiça. 

Nessas condições, nomeio, para preencher a 
vaga, que se deu, na. Commissão de Redacção, 
o Sr. Moreirt1. Alves. 

REDACÇÃO 

N. l60 D-1899 

Redacçtro fia <Ll do p1·ojecto n. 160 , de.,:e aa;; o, que rLZtera varias disp>siçües da Ta1·i(a 
elas A lfaaàegas e 1lfesn.~ d:: IU1nda.~ "'m•clrula e r.ccutar por decreto n . 2.7~8, ds 17 de 
de;cmb;·o de 1897 

O Congresso Naaional decreta. : 
. Art. I.• O Governo fará executar em to:hs as a.Jfandegas e mesas de 1·endas habili-
tadas da. Republica a tarifa ·e suas disposições prelimina.res rtutoriza.da. por decreto 
n. 2 .743, de 17 de dezembro de 1897, com as seguintes a lterações: . 

Ao § 29 do art . 2 . • - .lseaçiío de d ireitos de cMuunw - SupJrrimn..se as palavras : 
que manlive,·em serviços funera.,·i~s. 

O§ 34, do ML 2" redija-se assim - Ao gado de qua.lquur especie que f0r introduzido 
pela. fronte ira do Rio Gr•\nde do Sul, destinado a criação, consumo, trabalho ou qualquer 
out ro fim no Estallo, sendo considerado contrabando o que fôr posteriormante expor tado 
para. qua.Jquor port<l da Republica . 

Ao ~l't. :?? , depois do § 35, accrescente-sa : 
§ 36. Aos maehinismos e seu s a.ccessorios e materiaes . de cust :lio importados direJta· 

mente pelas empretas de mineração para consumo proprio, .que pagarão sómente uma. 
taxa. ;le expediente de 5 •;,. Os roa.teriaes de custeio cocnpt·ehendem sómente as substancias 
chimic~.s. explostvos, os metoJloides e mehes simples e o materia.l de ex.tracção e tran-

Cnmnr V·YT 
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sporte na mina, necessarios aos trabalhos de mineração. Ficarão sujcitM à. mult"' tio riouro 
das direitos. segundo a tariftt, as em prezas que tiverem importarlo rnachini.-:!Dos e materíues 
para uso alheio. 

Ao pa.ragra.pho uni co do art. 4°, accresf!ente-se- e § 36. 
Ao art. 5", accrcscente-se- e 34. 
Ao art. 8° - Applica.~:ão da Tarifa - Supprima.m-se as palavras : Ms po1·tos de 

procedencia. 
Art. 15. -Despacho arl valorem ou por factura. -logo depois das pa-lavras aà valorem 

accrescente-se : como para todos os outros despachos. 
Ao mssmo art. 15, logo depois da p:1Ia.vras (tcturas, a.ccrescente-se a palavra consulare3, 
Paragrapho unico do a.rt, 15. Supprima-se . 
O § 1° -do art. 42 - Formalidade3 das notas para. os desprtchos -Substitua-se pelo 

seguinte : 
O conhecimento e factura consular que serã.o archivados com os respecH vos ma.nirestos 

e m&is titulas que provem a origem das mercador>ia.s ou genero~. que pretende despachar, 
e o seu direito a. toma.r conta delles. A falta di!. factura consuhr importai-á em serem us 
generos despacba.dos pela taxa mais elevada. da. Tarifa. 

Ao u. 7 do art. 42- Supprimam-se as palavras finaes: e a~sigruda pelo mesmo dono 
ou consignatario. 

O § 3• do art. 42 substilua.-se pelo seguinte: 
A autorização de qu~ tratn, o § 2•, n. 7, do art. 478, da Oons;lidação d"s Leis dis 

AZ.fa.ndegas deve ser dada. nos seguintes termos : 
Autorizo ao despachante F ... (ou ao s:m caixeiro despachante) para. despachar as 

mercadoria.s constantes desta nota., responsabilízando-me por todos os seus a.ctos nella. 
praticados ]!elos direitos devidos ã. Fazenda Nacional, conrorme as mercadorias do ma.ni· 
festo e conhecimento, por todas as f<~.ltas, descaminho de direitos, dependente de mais 
formalidades ou fórma. de processo. 

A's Disposições Preliminares, nas disposiçõos diversls, accrescentmn-se os seguintes 
artigos: 

Art. A multa de expediente em todos os casos previstos n:1 legislação em vigor de 
regimen aduaneiro será de I 1/2 a 5•í,, a juizo dos inspectores das alfan'"'eg;ts, conforme 
as circuiD.stancias dos fa.ctos, a.rt. 477 da OonsaUda.çã~ das Leü das Alfandegas. 

Paragrapho unico. A multa de direitos em dobro sobre differençil. verificada na 
occa.sião da conferencia das mercadorias, será applicada desde que os direitos da. differença 
excedam de 100$000. 

Art. Para a exportação de mercadorias para qualquer dos portos do Brazil serão os 
exportadores ou can·egadores de l de janeiro de 1900 em deante, obrigados a apresenta~ 
rem no Consulado Brazileiro, de onde procederem as mercadorias, duas fa~tura.s que serão 
authenti~adas pelos respectivos cousu!es, sendo umu. ent!'egue ao e ~pedito!' para acompa
nhar o destino da carga e outra ficará no Cons•1Lado, que, por sua vez, a remettera a au
toridaoe que na capital Federal estiver encarregada pelo Governo du. m•ganização da esta-
tística geral. · 

A' tabella A-Mercadorias livras de direitCIS e isentas do expediente de 10 o/o. Sup
primam-se as palavras- Trigo em grão. 

A' tabella A- Depois das palavl'as- Instrumentos ara.torios- accrescente~se: como 
grades, arados, arrancadores de tocos e de tuberculos, su1cadores e semeadores. 

Ao art. 1°, classe L•, onde diz -la.nigero e Clloprino 3$- diga.-se 4$000. 
Ao al't. I•, classe 1"·, parte final, accrescente~se: quesquer outros aão cla.ssificados 

30 ~~ ad 1!alorem, em vez de livres. 
Art. 9°, onde diz 80 %, diga-se: 60 o/o ; e onde diz 12$800, diga-se: arl valorem 60 % • 
Art. 18, onde diz 80 %, diga-se: 60 ~•. 
Art. 20. Redija-se assim : va.ssouras com ou sem cabo, 10$000. 
Art. 26 -Para tramways- onde diz 48$. diga-se : 40$000, 
Ao art • 49 (Baetas e baetõe~) : 
Accrescentehse: sendo em peças cylindricas proprias para as machinas de papel, 18100. 
Art. 52. Onde diz- xarque 100 reis, diga-se: 120 réis. · 
Art. 60. Redija-~e a.ssim :_Manteiga ~e l~ite, l$200; de. margarina e sub~t"itu los, 2$400. 
Art. 62. Onde d1z;- sardmha 800 ré1s, diga-I!El: 600 réra. 
Art. 68. Onde diz- 100 ';.', , diga-se: 60 % • 
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Art. 92. Onde diz -Ai pista c p.1 ínço 100 réis, diga-s:·: 150 róls. 
Art. g3_ ltedij~-se assim : Arroz: com c ·. scn, 4\.1 J•••is; píln.•lo ou sem ca.scn, GO r eis. 
Al't . 9i. Onde diz- de tl·igo 3·J réis- diga.·sc: 25 réis. 
J.1·t. Vd. On•.lo diz-40 tó : ~ - · liga · s~ -!iO réis. 
Art. l Cl~. Onde diz- ua q ll<tiQUUl' quolid;.t:lc 20 réis- diga-se : 30 réis. 
Al't. lO L Onde rlíz.-li vres- 1ltga.·se: kilogramma lO réis, 10% _ 
Art. 106. Onde diz- 20 réis -diga-se: 40 réis. 
Art. 122. Onde diz- 100 ~·~ e 200 %- diga-se: to % c 80 ·:.; . 

739 

Art. 123. Taxas. Onde diz-em quaesq1wr outras vasilhas, a. tara dos acetatos 
diga- se: Bruto. 

Nota. 15.• Suppr ima-se . 
Art. 124. Redija-se assim : 

I 
. \de leite ou em extr.,cto .••...• 

Cerveja. ... Commum . ,~m barril.._ .... _. 
B b-.. ~ · t d Em g:>.rrafas .... .. 

e tuas .ermen :a as· Hyd1·omcl, cidra, gingernlejEm cascos .•• .. I e outros não especittcadas Outra.s vasilhas 

I. 700:60~; !Em cascos da 
7:0[ » mande ira, 20 ·~ 
500 • Em garrafas e 
6001 )} quaesquer ou-
400 ~> tras vasilhas 

) bruto. 
Nota 16 ... Supprima-se. 
Art. 125. -Redija-se assim- Borra de azeite ou de vinho, 200 réis. 
Art. 128 -Redija-se assi~ :. 

. 1 Cera pura ou simples ........ .. 
Cera e sebo vegetal.- .• _.~ Com~ta on prep1rada ... __ . _ . . 

$i OO 
1$600 
:;;200 S~bo S!IDplt~ •• ,., ••••• ,, •• •.• • 

Art. !30 - Redija-se assiln : 
Licores: de qua.lquer qualhlade: 

Em cascos.......... 2$0001 
Em outras vazilhas. 1$600 

60 o/o I Em cascos de madeira ZO %. 
~ Qua.esquer outras vaúlhas, 

bruto . 
Art. 131 - Redjja.-se assim: 

Liquidas e bebidas alcoolicas : 
Absyntho, euca.lypsinthio, brnndy, kil'!!b, cognac,~Em cascos, l$500. 

rbum, whisky, aguardente de cnnna, de Quaesqlter outras 
Fra.nça~ da Jama.ica, do Rheno c de qualquet· vazilha~. 1$300. 
outra qualidade. · 

60% 
Em casoos de 

m ad e ir 
20 ~ ~ 

G b 5 Em cascos •••• _ •• . . .••.• • 
e ne ra. · l Quae>quer outras vazilhas 

Alcool rcctificado .•.. , ... . , . • .. . .. • .. $500 
Nota 17• - supprima.-se. 

Qua.esquer ou 
tras 'V azi.
Utas, bruto. 

Art. 135- Em .qualquer outro envoltol'io e taxa. de acetatos- Supprima.-se. 
Nota 18" - Supprima.·se. 

Art. 136- Redija-se assim: 
Vinhos: 
Bitter, amer picon, fernets, ver· {Em cascos •.•..•.. - .•. .. ..... 

muth e bebidas semelhantes. Em quaesqueroatras vazilhas 

Champagne e outras espumoS&S ,., . .. . .. .... . . ................ . 

1 Até 14' de alcool. .. [Em cascos ............. ~ . . •. 
I .Ab~oluto .......... 

1
Em quaeEque~outrnsvazrlha.s 

Não esp€cificadas·ne mais de 14P . ... ;Emcascos ................. . 
\Até 24.~ idem~.,. ... \Emqu:>.esqueroutras va.zilll.as. 
'De ma1s de 24 1dem

1
Em cascos ............ . -.. -. ! 1Emqua<squeroull'asYazilhas 

85001 50 o/o 
$300!

1 
» Em cascos 

de madeirn. 
1$6001 )> 20 •; . 

$~40 1 1> rEm qaaes
$?.20j ~ I quer ou
$500! » t r a a vâ-
$300 » r.ilhas bru-
$1001 » 1 to, 
$WO! » I 

' ·.--:· 
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Nota 19' - Supp1 im:1.-s~ 
Art. 178 - Cl<>rhy•ll"icn. hyú t\1• chlori,·o ou mni'Í 't i ·~o. onde diz - puro ~r:,fJ, impurCt 

s050 - diga-se : * 120 - S')30. 
- Art . 178- Sulfurico; oleo ou e<pirí~o t'e vitriolo, on·le ,;e d1z: purn 8150, impUl'O 
R·150- diga-se: - $ 120 - ,:;030. • ~ _ 
- Art. 179- Onde diz: $300- 80 ·'lo - A mesma dos acetatos- (IJga-se: !:;;3u0- 60% 
em garrafas, botijas e outras qua.esq uer vazilhas, peso bruto. 

Art. ~13 .- Sa.l commum- onde diz : grosso ou impuro $1)35 - diga-5e : $030. 
Art. :tiO - Red ija-se a."sim : 
Madeira. bruta, serrada, lavrada. e folheada e outras : 

E t. - Ide carvalho e teca ....... .. _ ...... ....... , ....•..• 
m. oro3, vJgns- de moano pim setim e outras madeiras proprias pa.m 
Yigotas, mastros "' ' : te se blo j ma.rcenaJta. ••.•. • .. •..••••..•.•..••..... -•• .••. • 
vergon a 'depioho ....... •••.••. .....• ....•••. ......•.• •..• 
cos. 1de q1mlquer C>utra qua.li·lade n[C> especificada •••••.• 

de c:Lrvalho e teca ..•.........•..•• , ....... ...... . 
Em ta.hoado, p !':.\D· de piu setim, moguo o outrnspl'oprias pHa marce-

chões e couçoei· uaria. ......................................... . 
ra.s. de pinho ....•.•.•• . ......... .• , . • . . • .....•.••.•• 

1rle qualquer outra qualid<Lrle não clas;;iticad:c. ... .. .. 

m3 

m3 
m3 
m3 
m 3 

m:-3 
m3 
m 3 

55$000 

44SOOO 
14$500 
20$000 
50$000 

40$000 
r :~::;2oo 
18$:300 

Em folhM de1gaaas, lisas ou simples... . .. . .... . . ........ ...... ....... kilog. 2.'5000 
Em fol11as Llelg::.das co:n imbut idos.............. .... ....... . ...... •. • • · kilog. 50$000 

Nota ZT. Supprima-so. 
Nota2S. Substitua·se pela seguinte: A5 peçasde madeira que vierem j i1 cot>tadas, appa

relha.da s e 3justadas para qua.esquer obras ou construcções paga.rão mais 30 °/c das taxas 
das madeiras em bruto, serrada ou lavJ•ada acima. ref..,rida.s . As couçoeiras de qualquer 
madeira tendo mais de 15 centímetros de espessura, pagarão as taxas dos WL'os, vigas, vi
gotas, etc. 

Art. 338 . De pinho simplesmente aplainadas, desarmadas a armadas, kilo $000 e um 
1$800 e 3$600, sub~titua-se pelo s~uinte : de pinho, simplesmente a piai nada.s, desarmadas, 
kilo ICO réis, a1•madas, ki lo 130 r é1s. 

Art. 344. Onde di:t 12$80 '/o, d lga-se-10.$ 60 °{0 • 

Art. 354 . Onde diz 80 °/o,diga-se 60 •; •• 
Art. 395 . Supprima-se a 'par-t~ que diz-peças po.ra edificações de casas ou arme.zens e 

para. quaesquer outras construcções urbanas c rusticll.s, 20 •/ 0 • 

Art. 4::13. Re1ij'I.·Se a.s~im: vassouras, corn ousem cabo, lO:llOOO . 
Art. 435 . Algodão- onde diz 200 réis, diga-se 100 réis . · 
Art. 436 . Onde diz 500 reis, diga-se 400 reis. 
Ar t. 437. Onde d.iz 1$, diga-se 800 réis . 
Art. 438. Ondv diz : cru 54() réis, branco GliO, t ic.to 700, diga-se : 500, GOO e iOO reis; e 

onde diz tol'Cido ou linho de qualqer qualidade 2$000, diga·S3 2.~000. 
· Art. 4GO. Onde diz 80 "/o, diga -se 00 •;. . · 

Art . 473. On·le diz: tintos em tio ou em peça, diga-se: tiutos em peça ou de fio tinto 
d e uma ou mais cõres. 

Art. 474. Esta.mpado-onde diz :3$81)0 e :3$400, diga-se : 3)400 e 3.')000. 
Art. 474. Onde diz IJrancos e tio tos, em fio ou em peça, diga-se brancos e tintos em peça. 

ou de tio Unto de uma. ou mais côres . 
Art. 474. Estampados-Onde diz 5$500 e 4.';501J, diga-se 5fl)OO e 4$000. 
Depois do art. 474, accresoente-se a. seguinte not:l. : 
Nota - Os tecidos bordados á mão, machina ou tear pertencentes a, este artigo e a o 

473, pagarão a s taxas acima com mais 40 % . 
Art. 488. Oude diz 80 % , diga-se GO %. 
Art . 500. Onde diz: 80 % , diga-se 60 ~• . 
Art. 501. Onde diz: de feltl'o s imples, 2$100, üiga.-se G$400; e onde diz~ com mola, 

4~00, diga-se 5$GOO. 
Nota ol '• . Supprima-se a primeira pat't r.l da nota até oncle diz- si. forem de p~llo. 
A r t. 504. Oncte diz 8!J ~õ , diaa-se 60 e ;, , 
Art, 518 . P esanJo até 450 grammas por metro quadrado, 7$200, tliga·so 8$000. 
Art. 525. Onde diz 21$,70 ·:• , dig<\·Se 18$, 50 ~~ ; e onde dh; : 11$ diga-se : 10$000·. 
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:\rt . 535. Onrle diz 750, 80 ~ • , diga-se G50, GO ·: ; . 
Art. S: >!L f>om madns ou encer ados proprios par<\ for L'OS de liv1•os - onde diz 1$000 -

dig~t-Sc - HOO reis, 
Nota Gi' - Rcui.ia-sc assim: Será considerado ba.rbaute , merlio, fi.o de vela e de por-

r ote o que t i v•~r ate dous milímet ros de diametro . 
O fio de Inenos de meio milimetro será considerado linha. 
Art. 5fH - Onde diz 1$000 - 80 ~• - diga-se 800 - GO % . 
Art. 575 - Em vez d o 80 ';; - diga-se - 60 ;., . 
Art. 580 - Em vez de 70 •; • - diga-se - 60 % • 
Art. 580 - Onde diz 24$80 % - diga.-sc - 22$ 60 ~.; , 

.Art . 5\!0 - Onde diz 70 :1 - diga.-se 60 % . 
Art. 59!) - Onde diz 70 :~ - diga-se 60 % • · 
Art . 597 - O ode diz 48$80 % - diga-se 45$ 60 :• . 
::>íota. 76• - Supprimam-se no ftnal da. nor;a. a.s palavr as - com o abatimento de 60 o/o . 
Art. 613 - Onde diz 100% díga·se 60 o/o . 
Ao mesmo ar tigo onde diz- em massa de qua lquer qualidade p:~.ra fabricação de papel, 

20 réis - diga-se lO réis. 
Art . 614 - Onde diz - papelão não especificado, 200 r éis - diga-se 100 réis. 
Art. 618 - Allli:mtho em bruto ou preparado, desfiado, ca.rdado, em fibra, lã ou estopa. 

e pó ptll'o, kilog . WJO réis - diga-se - 900 réis. 
Ao mesmo arti;;o - Panno, chitas, gacbet~s e arrue las de panno com ou sem arame, 

etc., et c., I$.301J - diga-se 1$100. 
Art. 621 - canos ou manilhas, rectos, curvos e de qualquer outro feit io para qual

quer uso - onde diz $04.0 - diga-se $100. 
Em seguirla. accresceute-se a seguinte taxa.: fras~os ou vasos de bar ro para pilha, isola

dores e qua.esquer pecas corn ou sem prepar o de cobre, para installações etectr icas- kilo 
200 réis 50 % • 

Art. li21 - Figuras, bustos , e statuetas, vasos e objectos seme lhantes - onde diz 4$ 
- diga -se 3$500. 

Art. 643 - KaoUn ou terra d e porcella.na. - onde diz 60 réis - diga-se 100 réis. 
Art. 651 - Para cima de mes:t os. 4, 5 e ô - ouue diz 3$700 - diga-se 4-$000 . 
Art. 662 - Onde diz - sem r ol ha e sem bocca. esmerillta.da !00 r éis - diga-se 150 réis . 
Art. GG2 - Taras - qua lirla.de dos onvoltorios - su b.stit ua -se pelo seguinte - Ern 

barricas 40 ~ • . Em gigos, cesto.> e engro.dado3 30 ~ ~ . E m ca.ixa.s de made[ra. dest inadas as 
fabr ic:1s de cerveja ou a. encaixotamento de cerveja e vinho- pes3 bru to . 

Art. 665 - Pa-ra o serviço de mesn., etc. , etc., de vidro n . I - em Yf!l. de GOO réis 
tliga-se 700 . 

Art. 666 - Põtra outros usos, etc. , etc. , de vidro n. l - em vez de 1$000 - diga.· se 
18100. 

Nota 91• - Repu tar -se-ha vidro - onde diz de n. 2, o lapidado no todo ou em p:~rte 
diga-se - o lapidado e o lavrado no todo ou em parte. 

Art. 687 - E~tribeiras ou ea.oamba.s - onde diz- duzia - diga-se, duzia de pares. 
Art . 689. - Tela metallíca. - a.ccr~>.scente-se - em peças cylind.r kas proprias p1ra. 

mrtchiaa.s para. fabric-Jção de pa.pel , 1$200. 
Ar t . 69t - Onde diz um 2$400 80 °/o diga-s e - 1$800 60 •; •• 
Art. 765 - Enxofre , em cylindro ou canudo- em vez de 20 réis - diga- se 10 r áis . 
Art . 970 - Reale jos de corda - onde diz - de m~is de 100 idem, com teclado de 

piano um 80$. diga-se : um 380$000 . 
· Nota 127 . Su:pprima-se . 

Not3. 132. Supprima-se. . 
Nota 135. A segunda parte desta uota. redija -se assim : Fazem parte integrante das 

locomotivas e tenders as r odas com os competentes eixos, os aros de r odas, as ca.ldelrils 
.e fornalha;s , ainda que importados separadamente . As rod<tS dos Jocomoveis, com os compe
tentes eixos e lança., só serão coosülerados como p:u·te i ntegrante quando impor tados cou
j unctameote com os Iocomoveis . 

. Art. 1.010. Onde uiz: para cortar e et1gomma.r babados, picar fumo, etc. uma 300 
reis, diga-~e: kilogr<Imma 300, e onde diz : para criação artificial de gdllin ha, uma 200 
réis, diga-se: k ilogramma. 200 reis . . . 

Nota 140 . Substitu a-se pela. seguinte: Os e~tra<lo;; do fet•ro ou de madeira., as vigas e 
co! umna.s re3 pecti va.s, as escn.ua.s, ba.la.ustra.d:.ts e ou tros objectos nec"essario3 para , o ass9n

. tamento rle macbinismo; qu e exijam taes accessor ios, bem as;;im · a.s chamines p~a. as for
·nalhas e ~r.tigos a.na.Iogo>, quando ·despacha·io; conjunct:\mente com as m:Whina.'.l a ·que 
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pertencerem, serão incluídos no valor della; sendo. porem, dcsp:wbados isoladamente. po
dendo portanto, ter appliea.ção diversa. paia.rão direitos ad tJalorem sob a r:~.zã.o de 20 '/u• 

As peças avulsas de mr~c hinismos que forem importadas separadamente, não tendo 
classificação fspecia!, e qu·e se reconheça que são par tes integrantes de qualquer maehioo. 
e que não podem ter outra. a.pplicação, ficarã.o sujeitas no r egimen flsca.l a que estiverem cs 
machinismos respectivos. As peças, porém, que estiverem classificadas pagarão os direitos 
que lhes competirem, acompanhando ou não as machinas, salvo qoa!quer disposição espe
cial da. Tarifa. 

Art. 1.035. Onde diz: t'.$000, 80 "/o o 2$000 80 °/0 d iaa-se: 4$900. 60 ~ô e 1$500, ôO '( •• 
Ar-t. 1.038 . Onde ni1.: de pinho não pintadas e seme,baotes, propria.s sómcnte p<>r n. 

envoltorios , armadas ou desarmadas, kilogramma. 1$200 ; e omle diz de pinho ou de qual· 
quer outra madeira ord ioaria. e exclusivamente para phosphoros, kil ogramma 320 réis, 
d lga-se: 

De pinho ou de qualquer madeira ordinariaj desarmadada.s. 
propria para encaixotamento de vinho, . 
ceryeja. e quaesquer outros . ... .•...• , •.. i armadas .. . •• . 

100 5() 0
/ 0 1 

Bruto 
130 50 °/u, 

De pinho-idem, idem, iclem propria.s para charutos, perfuma-
rias o semelhantes, armadas ou desarmadas .. . . . . . . . • . . . . 500 50 oj •• bruto. 

Idem idem proprias exclusivamente para phos-~ de~arma.das 3201Em caix_as d.e pap~lão, ro· 
pboros .. .. . .... .... . .... ............. , . ... armadas e l ba., zmco e cnvoltor1o8 

• completas. . 400 semelhanies,peso bruto. 

Art. 1.045. Dynamite, etc. -onde d iz- 1$300- diga·Pe 1$00{). 
Art. 1.066. Nas taras accrescente-se, em rolhas e zinco bruto. 
Aos arts . 1.069 e JOiO, na columna da.s taras, diga-se: Em caixa. d~ p:~.pelão c envol~ 

torios semelhantes, peso bruto 
Art. 2. • O systema da referida tarifa será, - dup!a - ma:çima e minima, sendo a. 

minima a vigente com as alterações feit11.a nesta. lei e a. maxima a do duplo dos direitos 
específicos da~uella. 

Art. 3.• Na execução da t.a.rif•~ :>ssim confe~ciouada, o Governo determinará. às repar
tições aduaneiras quaes os pa.izes cujos prcductos ficam sujeitos á tua. minima e ma:~:im~ , 
podendo tambem o Governo alterar estas no todo ou em parte, com a s diminuições que 
entender conveniente fazer, nos t2rmos do n . 5 do art. 2• da L~i da Reo.aita.. 

Art. 4.• São revogadas as dlsposições em contrario . · 
Sala. das Commi~sões, 30 de : outubro de 1899.- F. Tolentino.- Arthur Peix~tD.

A/fonso Costa. 

Vão 11. imprimir-os seguintes tuação financeira da União, eel'tamente accei
tarla as medid~s que ellas encerr<Lm. 

r .utEOElRES Dado o eoujunctode circumstancias, porém, 
qve presidem à confecção dos orçamentos te-

N . 133 c_ 1899 dera.es na. quadra a.otual, viu-se a Commissã'> 
obrigada a somente cons ignar verbas para 

Parecer sob1·e as emendas offerecidas par ..t despezas imprescindí veis ou para a.quellas 
3> discussão do projecto n . 133 B , deste que representam allivio real e immediato em 
anno, que fia:a a de;pe::a do MinisteJ·io d.t subdivisões correl atas de cada. ramo do ser
Industria, Viação e (Jbrt~s P-ublicas, para o viço publico. 
ea:ercicio de 1900 . 1 N. 1 

Em cumprimento de seu dever, vem a Com
missão de Orçamento a presentar á Camara 
seu parecer sobre as emendas apresentadas 
para à 3• discussão do projecto que fixa a 
despeza do ~Iinisterio da. Industria, para o 
exer cicio vindou ro. 
· Não desconhece a Ct'mmissão que algumas 
das emendas, ás quaes não poude dar seu 
assentimento, tra.duzem reaes necessidades de 
vario3 serviços publicos e, outra fosse a si -

A' rubrica-Subvenção ás companhias de 
navegação a. vupor: 
M~ntenba·se a verba proposta. pelo Go

verno para o serviço da navegação do Baixo 
S. Francisco. 

Sala. das sessões, 16 de outubro de 1899.
Arroa:e/.l.ts Calvi!o .-Angelo N eto. 

A n;aioria da Commissão acceita esta 
e.; ta emenda, -pelas relações ·que existem entre 
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esta linha 4lo navegação e a viação fcrrea. 
dos Estudos riboirinhosdo s. Francisbo. 

N,2 

Rubrica. n. 4 do art. ]0
• 

Supprimam-se as con<;ignações destinadas 
aos serviços de navegação do Estado da Ba
hia, a cargo da ex-Companhia Bahiana., e de 
l'ilbocagem, a cargo da Associação Sergi
pense. 

Sala das sessões, 16 de outubro de 1899.
Nilo Peç<mh~.-Bueno à!l Andrada. 

A maioria. da Commissã.o acceita. esta 
emenda. 

N. 3 

Art. 1.• n. 4- Subvenção às companhias 
de na.vegação: 

Mantenba·se a verba de 30: 000$, destinada 
á companhia que fizet• a escala pelo porto da. 
Amarração. 

Sala dos sessões, 18de outubro de 1899.
M,Ll'cos de Araujo.-H. VaUadares.-J. A. 
NeiM,-lrineu Ma.chado,-Pereir<L de Lyra. 

A maioria da Cornmíssão acceita esta. 
emenda. 

N. 4 

Ao n. 4: Accrescente·se: 
Fica o Governo autorizado a. applicar a 

verba de 583:200$, destinada. o.o serviço de 
navegação do LloydBra.zileiro,linba. do norte, 
que deixa de existir por se achar em liquida· 
ção forçada judicial, ao serviço que se propõe 
realizar a empreza. que se denomina Com
panhia Brazileira de Navegação TJ'8.usatlau
tica, de que ~ão organizadores F. Simões dos 
Santos e John Co.rew. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1899.
João de Siqueira. 

N. 5 

Ao art. 4•- Accrescente-~e; 

Estas duas emendas não teem o apoio da. 
Commis~iio, porque, ouvido o Govel'llO, achou 
este mais prudente, dadas as relaçiies entre o 
Tlle,;ouro e o Lloyd, não alterar a situação 
actual. 

N. 6 

A' rubrica. n. 4 do art. 1• 
Restabeleça-se Jl. consignação da. proposta 

destinada a Companhia de 'Navegação do Ma
ra.uhão. 

Sala das sessões, 16 lle 011tubro de 1899.
Uróano Santos,-Guedelha Mourão,-Vi1Jeiros. 
-Cunha Martins, -Luiz Domingu66. 

A maioria da Commissã.o não acceita esta 
emenda. 

N. 7 

Emenda ao n. 4 (Subvenção as companhias 
de na. vegação) : 

Em vez de 2.531:940$, diga-se: 838:240$, 
por ter cessauo o contl·acto da União com o 
Lloyd Brazileiro. (Aviso do Minlsterío da. 
Viação, de 13 de outubro da 1899,) 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.
Paula. Ramos. 

Prejudicada. 

N. 8 

A..o n. 4, do art. 1•: 
Accrescente-se ao final: ficando o Governo 

autorizado a abrir concurrencia. para esses 
serviços, caso julgue que as companhias 
delles incumbida.s não os podem executar. 

S. R. Sala das sessões,l7 de outubro de 1899. 
-J. A, Nei'l'ia. 

Prej ud!cada. 

N. 9 

Ao at·t. 5•: 
Substituam-se as palavras- essa serviço-_ 

por- a navegação. 
Sala. das sessões, 11 de outubro de 1899.

Frarn:isco Sa.-Arthur Torres. 

A Commissão acceita a. emenda. 

N. lO 

Fica. o Poder Executivo autorizado a a.p
plicu.r a verba de 216:000$, destinada ao ser
viço de na.vega.ç-ã.o do Lloyd Brazileiro, que 
deixa de existir por se achar em liquidação 
forçada judicial, ao serviço que se propõe 
realizar a empreza que se denomina Compa
nhia Bra.zileira de Na vega.ção Transatlan-
tica. Ao art. 5°: 

Sala. das sessões, !8 rle outubro de 1899.- Substituam-se as pàlavras <para. eJfectuar 
Leoncio Corr8a. esse serviço entre os portos do Ric> de Janeiro 
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e Cara.vêllaS» - por estns outras : ~ :p;tra 
effectuar o respocti v o serviço». 

Sala tlas sessCies, lG de outubt'O de 1899.
Galdino L01·eto. 

PrE»judicc.da . 

N. 11 

A' rubrica ô' : 

Supprimam-se 
Gratificação addicional a carteiros, 20:000.$. 
Diaria addicional aos serventes, 10:000$.-

A • ..11ftlton. 

A medida proposta nesta cmond~ foi con
signada no orçamento por votação expressa 
da. Camara e viza satisfuzer necessidades 
muitas vezes manifestadas em reclamações 
verbrtes;relatorios e mais documentos officiaes. 
Não parece de born alvitre, portanto. a a.ppro· 
vação da emenda. 

N, 12 

Supprima-se o urt, i•, com todos os seus 
pa.ragraphos, visto attent:lr contra. dispo
çths expressas da Constituição e do Regimento 
dn camara. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1809.
Pavla Ra;;1os. 

Examinanrlo os fn ndamentos desta emenda, 
cumpre lembrar que a praxe adoptarh pela 
Camara nn. votação de additivos,a~lÓS a. appro
V<\Ção do art. 133 paragrapuo unico do Re· 
gimento, tem sido considerar como não 
permanentes as autorizações dadas l10 Go
verno; assim se tem procedido em todos os 
turnos que soffreram os orçamentos da Re· 
ceita, Fazenda., Interior e Industría. 

Renovar esta critica aos artigos do project.o 
em discussão. já snnccionados pela Cama.ra 
em 2·· di~cussão, é contr apor-se ao ,julgado 
sob~rano desta. corporação. Póde ser util 
como questão doutrinaria, e nem nesta analyse 
entra o pQrecer, mas o que certamente não 
consegue é prov~r q_ue a Commissão elaborou 
seu projecto contra.riament~ aos intuitos ou 
Cn.mara, quando votou a ref'orma. regimental 
sobre os l'rça.mentos, jâ. que es~es intuitos fo· 
rain sol.ejamente explanados nas votações 
successivas de medidas analogas a qne a 
emenda. incrimina. de violadora do Regi-
mento. · 

Passando á inconstitucionalidade do art. 7° 
e seus paragraphos, mais uma vez lembrará 
a Coromissii.o que ella encontraria a sua. ba.se 
no facto de serem puramente regutamentares 

. as medidas consignadas no projecto orçamen· 
tario, 

EsteioLI sua argumentaç.i.o o nobre npresen· 
ta.nte da emenda. no facto ~e se acharem no 
reguh1mento de 10 de fevereiro de l896, e 
não na precedente lei autorizativa. da refor
ma., as disposições cong-eneres (las que o :pro
jecto em dis~ussão estabelece. 

Provém essa allegação do illustre Depubdo 
do faclu de ter incompletamente compulsado 
a legisla~o postal, sem o que teria verificado 
que o preenchimento dos cargos de director 
geral, sub -director, ;cdministradores, seus 
ajudantes e conta.rlores foi pela. ultima vez 
reg-ulado pelo§ z•, do art. !"' ;do decreto le· 
gislativo n. 272 B, de lO ue junho de 1895 ; 
teria. pol' certo visto que as disposições sobre 
contra~tos foram estabelecidas pelo art. 142 
n. 6, do decreto n. 368 A, de I de maio de 
1890, acto do Governo Provisorio que tem 
força de lei, e só por lei póde ser modificado, 
em suas disposições de caracter legislativo ; 
notal'ia, por sem duvida, que ns disposições 
sobre concursos e pessoal de nomeaçii.o dos ad· 
ministrndoJ'etl foram fixadas ainda n~ lei de 
1895, no l\l't.l", § !•,e no §?.•,n. 3; veria a. inda 
que ness!? mesmo texto legisl:ttivo se encontra. 
o alargamento das funcçces dos ad:ninistra•lo
res ; no acto do Governo Pro visorio encon
traria nos arts.J28 §§ 5• e ô", 134, 140, 141 e 
outros, as bases das vantagens especiaes mo4 

dificadas nos arts. 27 e 39 da lei n. 5GO ; no 
mesmo rlecreto depararia. no nrt. 132, com 
as disposições relativas aossllpplentes; ainda. 
al!i poueria ver o art. 164, entre outros, que 
J'ec:·ula o preenchimento de vagas ; na lei de 
1895, (art. Jo § z•, n. 2,) e na de 4 de no
vembl'oue 1892 veria confirmados os direitos e 
garantias do pessoal do quadro dos correios e 
na lei orçamentaria para IS98,(art. 20), encon· 
traria ogarmen (la fusão dos serviços de c~r
reios e de tel[)gra.phos ; em todas essas lets, 
finalmente, r..otaria a autorizac5.o dã.da a.o Go
verno para. expedir os necessarios regula· 
rnentos. 

Nem colheria a objecção de citar este pa
recer leis diversas, pois que todas etlas se 
completam em um todo harmonico. A de 1898 
e a de !897, nff<!ctam pontos do regulamento 
e:x:perlidn a 10 U<) fevereiro de 1896, p:tra a 
execução do Jeereto l,,gislativo de 1!!95 e 
este, a.lterandc alguns pontos da lei n. 194, 
de H de outubro tie 1893, revigora esta para. 
os demais ; o r~, é exac..·unen te nesta ultima. 
que se lê: «Art. 3•. Considera-se legislaçii.o 
subsidiaria dos correios: 

1• as leis e os regulamentos posb.os ante
riores, na parte niio expressamente revo
gada.» 

Entre estas leis figur-a o acto do Governo 
Prov isodo, em que se e11contram, comot!,spo
siçõeslegislc~tivas, muitas das medidas dte
radas ou deseuvol vidas no projecto em dis
çussão. 
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Não se p;jde arg umentar contra este modo 
de ver, in vocando o l'acto de deverem nesse 
caso ser consideradas <'Orno legislativas todas 
as disposições do regulamento de 1890; nem 
só deve ser estudada cadc> medida em si, ve
r ificando si ellilo é um simples corollnrio de 
injuocçõe.s de leis, caso em que e reg ula· 
menta.r, ou si incide no numero daquellas 
que :firmam regras permanentes de l:~gislaçiio 
administra. ti va,eomo tambem deve se r,~correr 
no decreto imperial n. 9.912 A, expedido em 
virt:.lde da autorização constante da lei 
n . 3.349, de 20 de out •Jbro de 1887, onde em 
germen essas me,lidas figuram . 

Por esse conjuncto de mot ivos, não põde ser 
consi derado :regulamentar o texto do art. 7• 
do projecto, e, assim sendo, n ão parece pro· 
cedente a. arguiç5.o quo lb.a foi feita de in
constitucional, razão peh\ qual nega a Com· 
missão seu assentimento áemenda do Sr .P a ula 
R.l\nlOS. 

N. 13 

Ar t. 7•-Substitua.-se es\e 31'ti;:o, i nclr1~ive 
to~os os seus pa.1·agri• pllos, pelo sog-uinlc: 

«Na. vigencia tle!lt:l lei e o GOn!rno ::1.11 t.ori
zado a reorganizar os sen·iços rl.o. l:{epn.rtiçiio 
Gera.l dos Correios di\ Ropublíca., nn S\lnti,lo 
de melhorai-os e attcn•ler i1s cont1icúes do seu 
desenvolvimento, sem augmento do pessoal, 
nem excesso dn. vorb ' vot:~d;t para. o~xercicio 
respecti vo•. -.1. Milton. 

Figura no n.l5 do art. 34 da Constituição 
Federal as seguintes palavras : 

<ár"t . 34. Compete p1·i~ativamente ao Con· 
gresso Nacional : 

15 . Legislar sobre o serviço dos correios 
e telegraphm federa.es.» 

Não ~>abe a Commiss.'io como conciliar o 
texto do Estatuto de 24 de fevereiro com a 
delegação contida. na. emeoda supr<t. 

Quando o puilesse, porem, sem violar a C1n
stituição no artigo citado, ~1. r Eidilocção do ar
tigo é de ordem a permittir que srJa a qu elle 
texto infr ingido ex·1li do art. 34 n. 25, que 
dá ao Cong ress•J a competencia. privativa de 
«crear e supp1·imir empregos publicos fede
raes. fixar-! hes as attribuicões e estipular
lhes os vencimentos». Com eífeito, na. emen
da., os dous unieos limites traçados são: 

1•, não haver o.ugmento do pessoal; 
2•, não ha.ver excesso da -verba votada para 

o ex:ercicio respectivo. 
Assim sendo, podem ser sup pr imidos a.lguns 

cargos, o que só ao Congr·e~so compete thzet•; 
em virtude dessa. suppressao, outros ca.rgo;; 
pódem, dentro da. verba global votada pelo 

C:trn :\r;~, V, V I 

Poder Legislntivo,reccb,:r remuneração maior, 
o que seria mais uma violação constitucional. 

Por· es.ses l!loti vos, pensa a Commissão que 
a emenda uão p 6de ser• <tcceita . 

N. 14 

Ao art . i'' : 

Supprima·se desde as palavras-no sentido 
de melhora!', etc., ate- direitos adquiridos. 

Sala. das sessões, 16 de outubro de 1899.
Nilo Peçanhc1.-Bueno de A.ndracla. 

A Commissão, sem entrar na a ua.lyse do 
que sejam direitos adquiridos em assumpto 
administrativo, pensu. não sei' numa lei r eor
gani! ador<\ de serviços que esses direitos pos
sam ser definidos, desde que ella uã.o os vem 
crear. 

Si, pelo conj uncto da legb;laç-;io anterior á. 
reforma, tac;; a.c·1uisíções figuram, ellas serão 
for.,,os·•m .. mte 1espettadns pelo Govet'no; si Oito 
existem, a que vem e~s pa[;Jvt•as na I oi 'l 
Desde q ue a.~si m seja , parece a té certo pon~o 
plconnstic;t a afHrmacão contirla. nas pa.lav1'<1S 
que u. emenda manda. supprimir. 

E pot• asoim peusnr, jnlg.t a. Commissão a. 
•lllltlnda. tl igRa d.· 8er approvntla. 

N. 15 

.-\.rt. 1•-N. 6-Corr<:ios: 
Reunam-se em uma só verba as consigna

ções destinadas a. carteit·os, ~erventes etc. , 
(arts. 335 e 336, do re~ula.mento vi~ente) 
mantendo-se a somma oa.s duas dctações -

§ 6" clausula 12 - Redija -se do seguinte 
modo: Nomear e clemittir o pessoa.l dns agen
cias de 12 classe. menos os agentes, que serão 
nomeados pelo uir ector geral . A :remoção dos 
em{>re~a.-ios de nomeação dos adrnini stJ:adores 
:;~ra. reita mediante proposta ao d1reetor 
geral, quando se tratai' de remover de uma 
para outra adn1inistração, e pelos a dm inis
tradores dent ro da respectiva. admín istra.çã(). 

Ao § 7" cla.usula. 2' , accr escente-se: preva
lecendo o do seu cargo, ca so o tia CommiS5ãO 
seja. inferior. 

Sa.la das sessões, 18 de outubro de 1899.
Tolcnt iao dos Santos . 

E~sa emenda. vem e>clarecer d ubi e ·J ades de 
interpret,1ção do projecto pl'imilivo, e merece 
ser approva.da, accrescentando a Commi.ssiío 
o s egui ntCl MlcUti vo : 

Na 3' <tli lle<l do § 6", depCii s da palnra 
«crear:. diga-se-provisoria mente e no mesmo 
caracter . 

Na 4" . a.liuea, depois da palavra. «tlxa.r» 
diga ·se- «pro visoriamente:&. 
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N. 16 

I 
Pelos motivos já. expostos no p rojecto 1le 

orçamento e no parecer sobre as emend&s 
Art. 7• : apres3nta.das em 2" discussão, oão pódc a 
Supprima-se o § 5° . Commissã.o acceitar esta emenda.. 
Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.-\ 

Padt<a Rezende. N. 20 

. A Commissã.o acce~ta a _eme~da por. ~r -ve- Ao art. 7o (autorização pa.ra reorganizar·se 
r1tlcad~ qu_e _na. leg1sl~çao -vtgente Ja. figu- a Repartição Geral dos Correios), accrescen
ram dtspostçoes garant1tlorasda mesma na tu· te-se onde convier: 
reza da qu~ a emenda manda supprimil' por Art. § As repartições posláes da Repu-
desnecessal'Ja. blica funccionarã.o nos dias uteis : 

N. 17 a) a directoria. geral e as secções de ex-

Art. 7': 
Supprimam-ss os§§ 1• e 2•. 
Sopprima·se o § 4•, mantendo-se a. dispo

sição do decreto n. 272 B, ue 11 de junho 
de 1895. 

Supprima-se uo § 6• :\ partB t• . 

pediente, de contabilidade e tbesourarias das 
admiuiBtrações e sub·admlnlstra.ções,durante 
seis horas consecutivas, podendo entretanto, 
o respe~tlvo serviço ser prorogado ou exe-
cutado em qualquer dia; · 

Sala d~s sessões, i7 de outubro de 
Paduet Rezende. 

b) as secções de manipulação de correspon
dcncias d:ts administrações e sub.administra
ções e as 11gencias durante o numero de 

1899·- horas noccssario a execução de t odo o ser

Mantendo seu parecer a.nterior,reportn-se a 
Commissão ás consideratõesjá axpendid3.s, c 
por e~se fundamento recusa seu assentimento 
á. emeo.da supra. 

N. 18 

viç.1, de a.ccordo com a:; con veniencias do pu
blico e as prcscripçõcs dos respectivos regi
mentos internos. podando para isso sm· divi
dido o pessoal em duas ou mais tur mas. 

§ Nos domingos e dias fe1•iados não !unc
ciona.rão a directoria geral e as secções de 
expediente, de contabilidade e thesourarias 
rlas administrações e sub-admiuistrações, sal-

No § 10 do art. 7·• : vos os casos de necessidade inadia.vel e ur-
. h · · d gencia do serviço publi~o. 

Suppr1ma-se a p rase- a JUIZO o Go· § Nos domingos e nos dias 1 de janeiro, 24 
verno. de fevereiro, 7 de setembro e 15 de novem-

Sala das sessõeS, 16 de outubro de 1899.- bro. as secções de manipulação das adminis-
Heredia de Sá . · trações e sub-ndmlnistrações e as agenci~s 

A Corumi~ão não póde acceitu• esta 
emen•1a, que consagraria a. vitaliciedade dos 
tuuccionarios do Correio . 

N. 19 

Em vez do que se diz no paragmpho cita_do, 
o qual reza: 

« § 10. Todo o pes~oa.l do quadro d os Cor
reios da Republica. será conservado emquanto 
bem sa1·vir, a juizo do Governo, e gozará. das 
vantagens da aposentadoria na forma. da le
gislação vigente.» 

Diga.se: 
§ 10. São mantidas todas as disposições do 

regulamento de lO de fevereiro de 1896, que 
fixam as regt•as para a demissão do pessoal 
do quadrtJ dos Correios da. Republica, ao QUal 
tambem são garantidas todas ae vantagens 
da aposentadoria de que gozará. na f'órma da 
legislação vigente. 

Sala das sessões, 18 de outubr() de 1899.
Irin~u Macharlo, 

encerrarão seu serviço ao meio-dia , desde 
que não tiq uem preju.lica.ctas as expediçõeS e 
distribuições regulares e seja. prevenido D 
publico com a devida. tiUtecedcncia: Os regi-
mentos intet·nos attenderão em detalhe a esta. 
providencia. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.
Irineu Machado. 

São acceitaveis as disposições dos dous ul
timos paragra.phos desta emenda. 

N . 21 

Onde çon vier: 
As aien cias rlo Correio de 1• e 2" classes no 

Districto Federal, que neste exercício (lSW) 
nã.o derem saldo, serão ímmed.iatarnente re
lJaixadas a 3• classe. 

S. R. Sala das sessões, 18 de outubro de 
1899.- loiio de Siqueira. 

Essa medida. ca.be nas attribuic;ões normaes 
dà. Directoria Geral dos Correios ; sendo des-
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necessal'iO incluíl·a em lei, por já existir 
a ctualmente, nãu julga a Commissã.o dever 
dar-lhe seu assentimento. 

N. 22 

A' rubrica 8": 
Rectitique-se a proposta no sentido de in· 

cluir_ a importa~cia de 2 "/0 de fiança de ga
ranlta de JO.ros a.s esti'ada.s de fer>ro da Bahia 
ao S. Francisco e do Recife ao S. Fraocisco. 
-Calo geras. 

A maioria. da Commissão recusa esta 
emendo.. 

N. 23• 

Additlvo: 
O Poder Executivo !ará uma revisão da 

actual tabella de vencimentos dos fu!caee de 
estradas de ferro eemprezas de navegação e 
outras, dí.stribuindoequita.tivamente a verba 
consignada no Orçamento vigente. 

Sala das sessõe>, 18 de outubro de 1899.
Paul!J. R11.mos. 

Embora para isso este.ja o Governo habili
tado ex·u~ do art. 36,§ 5•,da. lei do orçamento 
vlgeote, não vê a commissão inconveniente 
na. aceeitação desta. emenda, accrescentnndo· 
lhe as seguintes palavras: ~sujeitando as no· 
\as ta.beUa.s á a.pprovaçã.o do Congresso Na
ctonal.» 

Ao art . I•, n. 13 : 
Accrescente-se após as palavras- dt:fieieo

cia de verbas-as seguintes : inclui do o pa
gam~nto a Francisco Ferrei ra. da Silva, 
te legraphista de 1• classe da Estrada de !"erro 
Central do Hrazil, na importancia. que lhe 
fôr devida. por vencimentos que dei xou de 
r eceber, em consequencia de acto da. adminis· 
t ração, prostel'iormente nullitic~do . 

Sala. das sessões, 16 de outubro de 1899.-
Augusto de Vascmcellas . • 

Não vê a Commissão inconveniente na. áp· 
provação desta. emenda . 

Ao art. 1°, § 13 : 

Ao mes:no artigo e paragrapho : 

Supprim~m-se as palavras- augmentada 
de 100:000$ o. verba. para. melllora.mentos nas 
officinas e depositos. 

Ao mesmo artigo e paragrapho : 
Supprima.m as palavras - consignada. ~~ 

dotação de 100:000$ para. o estabelecimento 
de uma olllcina. de injecçií.o de dormentes . 

Sala das se3sões, 18 de outubro de 1809.-
Bar/Josa Lím11.. · 

A Commissão acceita. a idéa. contida na pri· 
meira dessas emendas ; convindo entretanto 
que figurem entre o matel'ía.l de t mnsporte 
a a.dquirír-se va.gons pa.ra. laeticinios e mi
nerios, propõe que, sem augmeoto da. verba. 
geral, se incluam na. tabella. após as palavras 
-Material Rojante-a seguinte : inclusive 
wagons de typ() espoci&l pa.ra lacticinios e 
minerios de pequeno valor. 

Quanto á segunda emenrl11., que mando. re
duzir a verba para. melhoramentos nas offi· 
cina.s e deposites, ella. não prod uzirá. o eíl'eíto 
collimado de reducção da despeza. 

As oltlcinas e deposites destinam-se a. re
parar o material de tracçio e de transporte 
empregado na. linha. ; quanto mais a.vultado. 
íôr a somm\\ de concertos que se possam ex· 
ecutat• no Brazil, menos onerosas se tornarão 
as compras feitas no estrangeiro para. substi
tuir o m&tería.l,cujo concerto aqui t'Or reputado 
economicamente impossível , e os pagamentos 
por conoortos feitos em ofHcinas européas ou 
a mericanas. 

Esse~ m~lhoram.entos pcrmittirão tra.ba.lbal' 
em condições de economia. muito melhores; 
não se vertio mais locomotivas suspensns, a. 
pulso e a alavancas, e por que p reço, para 
so!Irerem reparos gera.es; a despeza do pes· 
soai será. atteouada em larga escala pela 
in:·~rvenção, desde já imprescinJivel, de ap
parelht·S mecanicos. Por esses dous aspectos, 
pois, attende a elevação da verba de 400 a. 
500 contos is conveniencias de uma a.dmi· 
nistra.ção economic .\ da estrada : reduzindo 
as despezas de acquisição de mnterial novo e 
reparos do estragado no estrangeiro e redU· 
zindo os gastos com pessoo.l aotualmente 
feitos por imnfficieocia de meios de trabalho. 

Nessas condições não póde a Commissã.o 
acc3ita.r a redueção pedida . 

Do mesmo modo parece inconveniente a. eli· 
minaçã.o da verba. destinada ii. ínjecção doa 
dormentes. 

Supprimam-se a.s palavras- incluida. na. 
cousignaçii.u para acqu isição de machiuas, 
mate1·ial de transpot·te e sGbre>alentes a 
quantia de 250:000$, pal'a acqu isição de va
gões de typo é>pecial para. o t ransporte de 
minerios de pequeno valor. 

Nem !oi tal crea.ção proposta sioão pelo 
conhecimento pessoal que tem o relator das 
condições do funccioname nto da. Estrada de 
Ferro central do Bl'azil. E' o que a Ca.mara. 
julgará pela succinta. exposição desse as· 
sumpto. 
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Nn au~encia de suillcif;nt~s dados [>l'•lticos 
sobre a duração tlas marlei ras enter radas e 
sua clil~síficação quanto à. resistencia. a di· 
ver·sos genm·os de csft,rços, teve tt rlirectoria 
da estrada em 1888. <alvo erro , a. lembrança 
feliz de marcar e colloc••r na linha em con· 
dições varias ne }lerfil, de t erreno e de li· 
ga.ção com o tr·ilho um certo numero de dor
mentes das diversas classirtcações então 
adoptada.s. 

A'pós um lapso de mais de dez annos, fol 
feito agora. um estudo systematico do modo 
por que as diversas madeiras se tinham com
port<tdo sob a a.cção da.;; causas que acceleram 
seu desapparecimeoto. 

Uma primeira consequencia foi a necessi-
dade de proceder a. estrada a uma uova clas
sificação de madeiras, sendo algu mas es
sencias Teputadas de 3• classe elevadas á. 
J> e merçcendo outras egual rebaixa
mento . 

Notou-se, em seguida, que a dur:~ção média 
do dormente sendo de seis nonos para o caso 
de pregação ui recta !lo tríl h o p~,r meio dos 
grampos, ccrrespondendo a.ssirn a urna sub
stituição annual de 2~2 dorn1entes por kil0· 
metro, essa mesm~l duração no mesmo t ·:r· 
reno e no mesmo J.lerfil se clevurio. a mais ,\c 

linha, e sua ectuipa.ra ç§o ás assencias me
lhor es pelo augmento de sua resisteocia á 
putrefacçâo. 

Fui exactamente o qne collimou a Ct'C:
ação de uma olricina inj r,ctador<1. 

Além de nilo t razer, desde já, augmento de 
despezas de custeio, essa officloa permitt ir á 
mais tarde uma economia not<tw:l na quan
tidade de dormentes a compr~tr a nnual 
mente; não sendo par;,t espantar si, mant idas 
as condições :tetu:1es, essa. <limiuuição ~e ele· 
var a mais de 200 contos annualmente, 

Não convem, pois, a :tpprovação d<L omenda 
suppressiva. 

N. 26 

E mend;t :;o n. 13 (Estra.da de Ferro Central 
do Brazil): 

Elimine-se a verba de 100:000.'5 par:t o es ta
belecimento de utna o!Ticioa. de. ínjecçilo de 
dormentes. 

Sala. das sessões, 18 de outubro de I R~.
Pal'la Ramos . 

Prejudicada. 

N. 2i 
12 annos pela ínterposi(;ão das chapas <le 
1.1poio (setles) e pela pr<>gação por m<do rlos Ao art. 13-E~tra.da ue Feno Central <lo 
tirefonds, descendo a substituição kllome- Brazil. 
trica annua.l a 108, sali'O erro de memorin. 

Esta claro, pm·taoto, que o camioho a 
seguir é empregar as madeiras melh()res, as 
chapas e o lirefond. 

E' preciso não olvidar, porém, que o pro
blema do fornecimento de dorment'es para. a 
Central não é de facil solução . 

Suppríma-se. por ser despeza adiavel. a. 
consign:Jciio de 100:000$ para o estabeleci
mento de um::t o!licina da. injecção de dor
mentes. 

Sllla das se~ões, 18 de outubro de 1899. 
RodolplLO .Abreu. - Cupertino de Siqur;ira. 

As zonas florestaes proximas á l inha já 
estão de'Vastadas; dos Estados do norte e dos Prejudicada. 
do Sul j a veem dormentes por pre.;os ele-
vados; do estrangeiro jó. foram importados I · N. 28 
alguns e em largos trechos já. foram instal- · 
la\los dormentes metallicos de varios typos. Ao n, 14 do art. !O- Obras P ublicas -

Por oulro lado, a rle~dasEi ficação de 3a divisiio- Obras novas e prosegnimento da. 
m uitas essencüas florestaes diminuiu-lhes o rêrle de distribuição -Sub-rubrica material 
valor venal; as ca.nellas e madeiras simi- 110:000$000. 
lha.ntes pódem ser adqnirid<•S em grande Redij a. do modo-seguinte e sem augmento 
abunda.ilcia. a.o longo du lính11. ou em suas 
proximidades, e por precos reduzidos. de de~peza: 

Estudos feitos ultimamente na sub·dire- DJ. r e ferida verba. d e 11 0:000$ fixada pela 
ctoria da linha permi ttem esperat• que o Commlssão poder-se- ha applicar , !t t é o ma
preço dos -procâ:"OS anti -septicos a e mpregar ximo de 4.0:000$, a. quantia que fõr necessaria 
nos dormentes, não elevará o custo desses á construcção de uma rêde !•ara o <lbasteci
llcima do que valem actualmente as madeiras meu !O de Bgua ao logar denominado Vig<~. l'ÍO 
de 1" classe, qu er ~e trate da Cl'dO~otagem, Ger a l, freguezia de Irajá., do Districto 
que r da. chlonuetaç:'i.o. Feder al. 

A conclm>ão natural, portanto, era dar ao Sala elas sessões, 18 dd outubro de rsgg .-
p roblema de ab<lstecimcnto de dormen tes Irinet' Machado. 
par-a a. Estrada. de Ferro Central ~ua ~o!ução 
logica: aproveitamento das madeiras in te- Não parece ã. Comm issã.o ser de bom coose
rior~s abund<tntes na zona atravessa:<J.à pela lho entrar a lei do orçamento na. especi~caçã.o 
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dos d~tnlhes a que se devam applico.r as con
sig nações votad;~s, o melhor j uiz e o mais im
parciul da applicaçãCJ ri a,; verbP-S, rla con vení
encia de •le,;envolver este on aquelill ~erviço, 
de restringir mna obra pref'erené!in.lmente a 
qualq11er outra, li seguramente a a 'lmíJ.Li s
traçüo. 

qne so dal'ia, si a lém uesta fossem, por 
fôrmr~ egual , abast~ci-las as il bas adja.ceules. 

A solil!11o do problema do fornecimeot() de 
a.;!ua ao Rio de Janeiro e>tá, ja foi dito, na rc
v sã.o ua rêde distribuidom e no augmento do 
volums trazido a esta cidade pelas canali
znções longiq_uas. 

Indicar detalhes da e:ocecuçã.o de trabalhos 
nas lei:s a.nnuas e interferir com o Poder Ex
ecutivo na acção privativa deste : a. cornpe
t encia pa ra admini~trar. 

Conviria, entretanto, elevar um pouco as 
verbas p ara o proseguimento ela rêde de 
d istribuição e, não podendo propor augrnen
t os em 3" discus:;ão, lembrada <~ Commissã:o, 
como S1tbs titutivo á.quella emeaàa, o alvit re 
de reunir em uma só as consignações para 
este serviço e para. os registros de inceadio; 
desla. fórma, havendo mais largueza de mo
'\'lmentos. poder-:io ser a.ttendidas, em parte, 
r eclamações justas sobre a rede dest:-ibu!dora. 

A Commi~são apresenta, portanto, o se
guinte substitutivo: 

«Reunam-se em uma só as consigoaQões 
para proseguimento da de distribuição e para 
re~istros de incendio, sob o titulo -Pro~e· 
gUtmento da rê le de distribUi!;ILO e penas de 
ngua obrigatorias e registros de incendios
n,ssim subdividida: 

Pessoal. •.•.••..••.•• 
Mater iaL ...... . _ ...• 

N. 29 

90:000$000 
130:000$000 

Ao n. 14 da. rubrica-Obras novas- novas 
ca.ualizações : 

Em vez de: -PaTa liuh:J. auxiliar das ca
nalizações do Rio Xerem e Mant iqueira. etc. 
diga-se:-Para ca.na lização de agu:1 potavel 
dos Asylos do Galeão e S. Bento, si~uados na 
ilha do Go>ernador, bem como ns Ilhas ad
ji!.centas etc. 

S:~.la. d<.\S sessões, 14 d~ outubro de 1899.
Sei l'reire .-Auous!O de Vasl/uteeltos. 

Reportando-se ao que disse no projecto de 
orçamento, lembra. a Cornmissio o regimen 
defeituosissimo que foi estabelecido na r&de 
<listrihnidora._ 

Pequenos ram~es uomiciliarios, deri vaçõP.s 
em gr n.ude alcance, embora -prejudiquem a. 
solução elo problema quando teitn5 a esmo, 
•Jão tr·azem entr~tanto perturbações graves; 
não se dá o me;;mo, _porem, qun:u.do se p;·o
jectam grand ;os saogrias uo supprimen!-o de 
ar.·ua da Ca.pit~.l Federal, como se daru\ no 
caso v cr tent9, si na. ilha. do G()'ITernador não 
houver m anauciaes proprio3 capazes de abas
tecer os asylos mencionados ; imagine-se o 

E', poi~ . elo Xerem e do Mantiqueira que a 
solução vira, e para que os syphões se esta
beleçam, é neceE~sarlo _pl'ev iamente construir 
a li o h a re1•rea rio serviço. • 

Foi o que visou o projecto em discussão. 
Si, por meio de simples ramaes de di~tri

buição póde ser attendido o que deseja. e. 
emenda supra, ha no orçamento ver t-a com
petente par a o:sse fim, verba que, proposital
mente, a commissão augmentou como disse 
na emenda anterior. 

Não pótle, pois, a CommiSsão aceitar a 
emenl1&. 

N. 30 

Ao n. 14 rubrica - Material : 
Da verba. - Material - deduza-se a diaria 

de 5$ para o conductor geral. 
Sala das sessões, !6 de outubro de 1899.

Rodolplw AJJreu, 

Da discussão havida sobre este assumpto, 
não viu a Com missão como modificar seu pa
recer anterior. 

Accresce que na rubrica 14•• ha nume
rosas verlJa.s par~\ material, e ignora a com
missão a qual dellas se refere esta emenda. ; 
lembra, entretanto, que todas ellas estão 
dotadas par camente, rlando ar,enas pa.ra a 
manutenção dos respectivos serviços. Por 
esse motivo, mantem sen parecer anterior 
desfa.vora.r el á medida. proposta. 

N. 31 

Supp~im~-se o art. 17 rzue ma.uda. desau
nex:ll.r da Jnspectoriil. Geral de Okas Publicas 
<L l':strada de Ferro do Rio do Ouro. 

Sala da.s sessões, 17 de outubro de 1899.
Jose ~vlurtitlho . 

Muit<~.s fora.m em 2·' <liscussão as emendas 
suppressivas desta disposiçiio, e esperava o 
relator ou vir os fundamentos da corrente de 
opinião favoravel 6. manut~:nçã:o do regimen 
vigente. 

Assim uüo aconteceu, porém, pois que dos 
orn.<lores quo se occupnram do ussumpto dous, 
os St'S. S~ Freire e Paula Ramos. t'unrlamen
taram sua. opinião contraria i. désa nnexação 
e dou> outros a defEmderam, os Srs. Sá e 
Coelho Gintra. Resumindo a argumentação 
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trazida ao seio da. Camara,foram os seguíutes 
os pontos mais fortes da impugnação. 

Querendo destr uir o argumento colhido da 
!nlluencia do serviço de abastecimento no 
t raf~go total do Rio do Ouro (I ,26 •; . do nu
mero de trens,menos de 7 ''/• da renda bruta), 
lembrou o DI'. Sá Freire que n1Lo se compu
tavam nas estatísticas os S!H'Viços presta.<los 

Com o primeiro item está o relator dG 
plena conformidade, e disse-o em seu parecer; 
F.Ó póde a Rio do Ouro ser consider·rula como 
umn. estrada secu.nd:tria., um chemia rle (er 
sttr rout.:, e por n.ssim pensar é que o rõlator 
deu &o pessoul uma organização mais con
seotanea. com as cara.cteristic.:~s economicas 
da linha do que a proposta. do Governo. 

pelos trolies. QUilllto ao segundo motivo não sabe o rela-
. . tor como achar-lhe procedencin., salvo si o 

Si esse. seryJCJO foss~ _ re~lmen~e _tmpo_!'- hoor:WoDeputarlo porSa.nta.Catharinaa.lludiu 
tante, serta ma.rs um~ crttiCaa a.-lJ?rorstra.ça.o á transformaç:lo desta linha em uma. estrada 
da estrada que olVlda va factor tmport\~te 1 de bitola estreita em condições · normaes de 
n? computo d_?S trabai)10~ presta~os pda per1ll e planta ; si é esse o movei des5e ar
vra ferre~- _N!Lo se da 1sso. porem, . e a gumento.apressa.-se o relator em declarar que 
crit~ca serJa IDJUS_ta, porque a tn~uenc1a de nunca lhe passou pela im,1gina.ção similha.nte 
troltcs nada. rna1s. e do que aqu1llo 9ue se idéa. A Rio do Ouro é uma estrada economica. 
nota em todas _as vras-ferreas, no ser~lÇl d~ e como tal deve ser mantida e trafegada ; (} 
conserva; aqut ha duas cousas & con.erv~r. ocioso querer estabelecer disproporção maior 
a via-ferre& e os encanamentos; os trol1es do que a a.ctuai entre a. producção local e os 
levam o pessoal _pa.ra os pontos onde sua: pre- apparelhos de transporte. O que a. medida 
sença é necessar1a, como .em tod~s ~s lJntJas proposta e acceita. pela Camara vizou, foi 
acontece. E em q11e será Isso preJUdicado pela tã.o somente corrin-ir defeitos da a·iminis-
sep!raçãc;> do Rio do Ouro_'~ . . tração. • o 

Basta r a que ent.~e cstaçoes,~nde ha.JO. tr~l1es como o fez sentir o Sr, Fra.!tcisco Sá, uma. 
intercal!!-d?s na lrnba, esteJa:m P,rev~mdos das cbagas priocipaes da Rio do Ouro é a dis· 
os m&cbmiStas. e (I! <~gentes, e ts to e fac!llrrno persão da responsa.Lilidade ; ningaem é pra· 
porque os trohes sempre teem por ponto_de ticamente e e.ll'ect ivamenterespoosavel pela 
partida _UJ?& casa tle ~ur~a. ou uma. esta.çao. direcção da. linha ; é um continuo jngo 

. O pre.}utzo pat'a o D1_strtc~o Feder~l prove· de empurra. entre o inspector. o chefe de di· 
mente da. desnnnexaçao é 1magmar10. visão e 0 chefe de tra.fego. O mal nio estã. 

E' muito discutível em face do art. 15 nas individualirlades, estas teem mudado fre· 
§ 24, combinado com o art. 58 da. lei de 20 quentemente de 1800 para cá., sem que os 
de setembro de 189".!, ser exacta a affirmação resulhdos fossem out1·os ; o vicio é pois orga· 
de que as obras do abastecimento pertencem nico e sU•t extirpa.ção está em. mais uma. vez 
:r.o Districto Federal; não é esta, porém, restabelecer a su~rernacia do principio mais 
occasião opportuna para vcntilaressa.questão. t'ecuodo da. scieocia. administrativa.; da.r re
Dando de barato que assim sej~, JlOrem, a sponsabilidade indivisa e ampla. liber dade de 
aituação do Governo Federal seria o de mero ac~ão ao chefe do serviço, dentro nas normas 
a.dmio.istrador de bens municipaes ; su.~. re.;- geraes dos planos adopta.dos pela adminis-
ponsabilidade permanece, porém d~ pé q uaes· tra~ão superior. -
quer que sejam os organs ad~inistr~tivos _de Por essa r~zão principalmente é que eon· 
que se sirva para dar cumprtmento a sua 1n- Tém ser a Rw do Ouro uma estrada auto
cumbencia ; não ll.a. alteração essencial pol" noma; é inutil, pois, ir procurar no desen· 
serem confiados a úous a:pparelhos distinctos volvlmento das zonas atravessadas, na. po· 
serviços confia1lOS primiti Vtl mente ll um só ; o breza regional e foctos ana!ogos argumentos 
que varia e. o proce~so seguido pela. a.dmi- contra a desanne:xação. São esses, pheno
n!stracã:o. menos gera.es que existem independente· 

E si a reversão á MunicipJlidade haure mente do modo de administrar-se a linha. 
seu~ ::rgumentos na. lei or~anlca. de 1892 E', pois, nas exigencias de o_ma boa. direcção 
obvtoeque os bens a. ttansfer1r serao exacta.. dos serv1ços que se esteta. a. desanne
mente os que nessa. data esta.vam compre- xação. 
hendidos sob a denominação geral - Abaste- Nã:o póde, p ortanto, a. maioria da Com· 
cimento de agua- e a.bi figurava então, missão a.cceit~r a emenda do Sr. José Mur
como hoje,a. Estrada de Ferro do Rio do Ouro. t inllo. 

Doo argumentos trazidos pelo Sr. Paul3. 
Ramos dous foram os mais salientes : não se 
póder dizer que esta linha fosse uma estrada 
de ferro por.qu~ seu traçado e o d_e u~a lioha. 
·de serviço, e nao melhorar sua s1tua.çao -pela. 
separaçã.o, ~alvo com grandes dispeudios de 
dinheirv. 

N. 32 

Emenda. ao n . 1-( : · 
Conserve-se a proposta. do Governo em re

lação 8. Est rada. de Ferro do Rio do Ouro e 
supprima-se a disposição do art. 17, que 
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manda constituir em serviço au!onomo o 
des la. estrado. de ferro. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.
Paula Ramos. 

De accordo com o votado em 2·' discussão, 
a Commlsã.o manteve o pessoal dos quadros 
da. lei vigente. Restabelecer a proposta do 
Governo r.quiva.lel'ia., quanto ao pessoal, a 
nugmentar um segundo escripturario e um 
terceiro, sup!)rímindo um Jogar de a.ma.
noense. Por violar o paragra.pho unico do 
art, 133 do Regimento,nã.o póde poi~ ser ac· 
ceita. esta emenda. 

Além disso, a. approva.ção desta. emenda. 
tra.ría graves perturbações: a. Came.ra. rleter
minou a transformaÇão das otncinas do 1 o dis
tricto em simples aferidora. de hydrometros; 
na proposta do Governo nada. consta. quanto 
ás otficiua.s da Rio do Ouro ; de sorte que, 
approva.dn a emenda, ficaria esta estrada sem 
verba para. os reparos de seu material, sem 
otlicinas proprias para fazel-os, nem tendo 
para. onde manlla.r o seu material estragado. 

Além do que as verbas para. pessoal de
missi vel ad autwn, organ iza.das pela Com
missão obedecem á orientaçã.o ma.is ooo
nomica e mais consentanea. com a indole do 
serviço do que as da. proposta ; no capitulo 
relativo ao material, eu1bora e1evaç0es par
ciaes existam, o mesmo facto se reproduz, 
ll8.vendo mais completa adaptação entre as 
exigencias effecti vas da Rio do Ouro e os 
meios proporcionados pela Com missão, do que 
no texto a que se refere a emenda ; verba 
por Terba, poderá. ti~r isso demonstrado 
na discussão. 

Q11anto â segunda parte jã. a. commisão se 
pronunciou sobre a medida que ella contem, 
ao dar parecer sobre a emenda do Sr. José 
Murtinho. 

O parecer da Com missão é, portanto, con• 
tra.rio á emenda. 

N.33 

A • rubrica 29 : 

Em vez de 178:620$ para o - diga.-se 
36:090$ para fixação e conservação das du
nas do-e supprima.m-seas pala vra.s : 99:600$ 
para as obras do Açude do Quixadá..»-
Calogel·a.s . 

A maioria da. Comm.issão recusa. esta 
emenda. 

N. 34 

Art. s•: 
Sappríma·se por inconstitucional e dar 

logar a. que um chefe do serviço seja. no
meado p or port<tria do lllinisterio e um seu 

subol'llinado por decreto do P residente da 
Rapublica. 

Sala. das ses5ões, 18 de outudro de 1899.
P,tula Ramo1. 

O art. 8·• estabelece regras pora.a nomea· 
ção de funccionarios que sõ a lei póde firmar, 
define competencia t>S.r<l uomea.r e trnça os 
requisitos para o preenchimento de cargos 
teclmicos; de accordo com o que se vê na. 
legislação postal e de outros serv iços publi
cas, e sempre a lei que firma esses princípios 
e essa é a. lição de uossos melh.ores t ratadis
tas. 

Quando mesmo a regra ti vessc sido vio
lada anteriormente, o projecto viria re· 
staurar as boas normas. Mas nem esse merito 
siquer elle tem, porque a.s normas preceden
tes nunca. deixaram de ser respeit:~.das, e si 
o nobre apresentao te da emenda tivesse le
vado mau longe suas pesquizas em nossas 
leis sobre este a.ssumpto, teria deparado corn 
o acto do Governo Pro:visorio de 2 de ma.io 
de 1890, onde esS;\S regras vêrn firmadas aos 
arts. 5ol, ns. 1 e 2, e 56. O decreto legisla
tivo n. 193, de I) de outubro de 1893, em vir
tude do qual foi expedido o regulamento vi· 
gente, derog.mdo a!guma.s disposições do re
gimen anterior llanccionou-o no restnnte. 

Portanto, só por lei póde ser modUlca.do o 
que por lel foi instituído. Nesses termos,longe 
de ser !cconstitucional o art. s•, íncoostitu
cional seriaquc1lque!' rr.o<Jiftca~ão ana.loga ás 
propostas. feitas no regulamento vigente sem 
base legislativa. Nem síquer colhe o argu· 
mento derivado da reda.cção do artigo, que 
se refere ao regulamento e não á. lei, porque 
essa é a praxe seguida nas medidas dessa na
tureza. e sioão vejam se as primeira.s pala
vras dos decretos legislati-vos n. 872 B, de 
10 de junho de 1895, o texto do decreto nu
mero 193, de 9 de outubro de 1893, o art. 10, 
o. . 5, da. lei o. 490, de 16 de de2embro de 
1897 e tantos e tantos outros. 

Quanto á. critica de que o a.1•t i go dá. logar a 
que um chefe de serviço · seja nomeado por 
portaria do Ministro e um seu subordinado 
por decreto do Presidente da ReJinblica., não 
vê a. Com missão sua procedencia. As nomea
ções por decreto presidencial são as do di· 
rMtcJr geral, do vice·director e dos ohafes de 
divisões. As divisões são tres : a administra
cão gera.!, de que é chefe o director geral; a 
secção technica, dirigid.a por um engenheiro 
chefe e a contadoria. geral chefiada por um 
contador gera.l. Não vê a. Commissii.o, dada. 
a hierarchia que existe entre o pessoal de 
cada. secção, em que ponto se dá o !acw aUe· 
gado pel:a. emenda do Sr. Paul:~. Ramos. 

Entretanto, ha. um ponto que convem es
clarecer : os inspectores são actualmente no
meados por decreto e passariam, pela reforma. 



Câmara dos Deputados - Impresso em 25/05/2015 16.06- Página 60 de 80 

ii52 

p t·oposta, a ser nome,Ltlo.:> pelo clircct or. Não 
ó ess:~ o intuito do <\rt. $• c , por is~o. 
propVIl a Commis::ii:o a seguinte emeuda 
sub11titu t i vn. : 

Apó> as palavt·a~-desenbis ta chefe-diga 
~os inspectores de 1" e de 2' classe. 

N. 35 

Suppr ima.-se o art. 8" do projecto . 
Sala das sesües, 18 de outubro de'1899.

I r ineu .1\faclwdo. 

Si essa suppr•3SSão se b;:~seou nos mesm()S 
moti vos da emenda anterior, csth prejutli
cada por aquella ; si, porem, e lla se f1mda 
nas inocm venieoc!as das medidas consignada!> 
no art. 8 •, dcYe a C;Jm rrJissão dizer que tal 
artigo fo i apresentado para. melhorar o !une
cionamento da Repartição Gc.wal dos Tele· 
gr;lpllOS e c.le acc<•rdo com 11. direcção deste 
serviço. Por isso, recusa a esta. e menda. o seu 
assentimento. 

N. 35 

O art. 13 s ubsti tua-se pelo seg u inte : 
Al't. 13-Fica o Gov~rno a u t :1rizado, na 

'\'Ígenci:t d.esta lei, a eotrar em accor,lo com 
as ferro-vias Reei re a Limoeiro, Confie d' En 
e Natal a. NoYa.. afim de tran:;:ferit· a eosas 
empn zas as obril$ executadas nos trechos de 
ligação m t re Tymbaüha ao Pilla r, :\luluagú 
a Campina Grande e Gu:tral:>ira. a Nova Cruz, 
obl•igando-se essas emprezas'a concluir essas 
ligações e tra.Cegal·as sem onus para a Uníã.o. 

S. R.-Salas d<\S sessões, LG de outubro de 
1890.- C. Cint1·a. 

Não póde a Commissão acceitar este sub· 
stiiuti;·o por- ser menos ampl o (]o que o 
artigoque visa eliminar . Ne>te ultimo cabem 
as n:edidil.S precouiza.das pela emenda., cmno 
bem prova o relatorio do Mioistel'io da rn
dustrht (pa g. 1 ~9 e seguinte) , ontle vem 
trnnscripto o euital de 25 de abril ultimo 
sobre esses prolongamentos ; porém, aemend•\ 
·subst itut i va rest ringiria a aeção d o Governo 
em relação aos prolongamentos tle linb~.s do 
Rio Gra.nde c Minas, caso a Central fosse ar
rendalla. 

Nilo julga, portanto, a Commissão haver 
vantagem '-'m a i'provar esta eme uda, e, por 
i"-So, nega.-lhe seu apoio. 

N. 37 

Art. 21 - O '.iras do porto do Ceará: 
Supprim;:~ -se, visto ter sido tleclaJ•ada ca

duca a concessão pelo decreto n . 2 .816, d e 

li uc fevereiro d"' l il98. e não ter a concessio· 
nn.c·ia d i r~ito <t i ndemnizaç~"i.o alg uma. (clcm 
su!a 8• do contr:tcto celeura•.lo em 23 de 
agosto d 11 J8!J2) . 

S;l]a. das se;sõ~s. !8 de outubr o de 1899.
Paula R<1mos. 

Não tem a.pplícação a.o caso vertente a cita· 
ção feita na. emend:t. 

Sm boa dou tdna atlministt·a tiva a ca.du· 
cidarie i mporta. tão sómen te em pet•da do 
privi!agio e dos f;t vores pecuniarios ou 
ontros tle que gozn. va o conce=siona.rio, ou o 
cessione.rio dos direitos deste . 

Querer que a caducidaJe tl'a.ga como con
sequcncia a perda, em fa.vor- do Governo, das 
obras, bem feitorias, e tc., fei tas pelo conces· 
sionario, seria exigir a. extorsão em systema 
nas re lações, de absoluta. e.~ualda.de , en· 
tretanto, que devem existir entre Governo e 
contractantes. 

Com que direito poderia. o Governo exigir 
e. Jlr~prierlade rln.q nillo que na.<'! a lhe custou ~ 

Como pena por infracções contra.ctuaes 
ou outras, não bastará. a perda de favores 
pecuniarios ou outros , a cessação do privile
gio, etc. , e será licito deS\)()ja.r esses con tr a.
ctantes do prortu cto de dinheil'os que lhes 
per tenciam exclusivamente? 

Essa doutrina, antigamente Cl)ntestada, 
foi ·~ pouco e _pouco g,uJ\u~.ndo t erreno e é 
hoje vencedora. 

Nem outros são o espirito e a lettra ex
pre~a dos contrac tos a que allude a emenda.. 
Di2: a clausuh\ cit ada: 

<<Caducará. este contracto s em direito a 
indemnização algu ma, si. dentro do pra.zo de 
tres a.nnos estipulados, não estiver ent regue 
ao tra.rego o porto da. Fortaleza e coocluida.s 
toda.s a.s obr:~S necessar ias, de modo a. tor
na.t-o etficiente e mau tido com este car acter, 
conforme foi proposto ao Go-verno da Repu
bl ica pelo r epresentante da companhia . » 
. N~clausula. 10", ~nanda- se que ftquem_ em 
mte1ro e pleno v1gor toUas a s dlsrostções 
anteriores não rev ogadas pelas clausulas da 
nov~o. 

Qu.aes eram essas dis posições anteriores~ 
A do contracto, oriundo da lei n . 3. 14!, 

de 30 de outubr o de 1882., e celeb1·ado a 
5 de maio de 1883 . Pois bem, é neste 
mesmo contra'}to á s clausulas 7" e I2' que 
vem lhm<.<do o pr· indpio da a cquisição das 
obr ;,s pelo Governo: primeiro, pela reversão, 
rindo o prazo do pr ivilegio (sa.lvo o edificío 
para. a. uJfan1ega); seguodo, pelo resgate, 
logo após a ler 111 inação das obra s. 

Sem en l.ra.r em longa a na lyse que este 
parecer não comporta, parece bem claro que 
o Governo acceitou neste contracto e nos 
subseQuenteJ a doutrina da propriedado dos" 
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éoncessionarios sobre as obrils feitas, em· 
quanto o prazo do privilegio não se esgotasse 
ou o Governo não resgatasse as obras. 

Na clausula 14a desse contracto, a caduci· 
dade é prevista, não· se fali ando em in
dcmnização, e admHte·se a prova dos casos 
de . força maior para eximir a em preza 
da imposição daquella pena. 

Na clausula 8" da novação de 1892, jit não 
· se admittem os casos de força maior e a 
caducidade depende apenas ela execução do 
contracto dentro de um prazo · fatal de tres 
annos. 

Ao qtie pàde referir-se, pois, a prohibição 
de indemnização 1 Evidentemente á perda 
dos favores mencionados no contracto. 

Na resolução pela . caducidade do vinculo 
contractual, perdia a empreza garantia de 
juros, monopolio, etc., e ficava·ao Governo 
ampla liberdade para contractar as obras 
com quem quizesse, já não impedido pelo 
privilegio anterior. · Era essa situação que 
desapparecia, sem que ao Governo cou
besse indemnizar, por fórma alguma, os 
executores do plano de melhoramentos. 

Onde, ahi, a .passagem para o Governo da 
propriedade das obras já feitas, contra o 
principio reconhecido no contracto ante
rior? 

Pois bem, dessas obras feitas pela Cexrá 
Harbour Corporation e cuja propriedade 
ninguem lhe disputa, algumas ha de que a 
União precisa para seus serviços. 

O unico meio de adquiril-as é entrar em 
accordo com os proprietarios indiscutidos, 
e como taes reconhecidos por todo o mundo. 

Sendo necessario liquidar essa questão 
dispõe o artigo, que a emenda manda sup· 
primir, fique o Governo autorizado a abrir 
os precisos creditas para pagar o preço ajus
tauo, e é bem de ver q t1e esse preço 
resultará da. consideração de todos GS ele
mentos pertinentes á questão: necessidade 
das obras, justo valor dellas nas circumstan
cias actuaes. . 

Duvidar disso, set•ia duvidar do criterio e 
da honestidade com que são geridos os ne
gocias publicas. 

Não pó:le, pois, ser acceita a emenda 
supra. 

N. 38 

No paragrapho unico do arh. 22 substi· 
tuam-s3 as palavras-constante deste artigo 
-por-das leis n. 1.746, de 13 de outubro 
de 1869, e n. 3.314, de 16 de outubro de 
1886 (o mals como está). 

Sala elas sessões, 17 de outubro de 1890.
Amorim Fi9ueim, 

A Commissão acceita esta ememla. 
Camal':1. V. VI 

N. 39 

Substitua-se o art. 23 pelo seguinte 
Art. Na vigencia desta ld o Poder Ex-

ecutivo contractará com quem maiores van
tttgens o:lferecer, em concorrencü\ publica, 
mediante os favores dos decrt>tos n. 1.7413, 
de 13 de outubro de 1869, e 3.314 de lô de 
outubro de 1886, as obras dos portos do Pa
ranaguá e Antonina, na bahia de · Paran::t
guá, E~~ado do Paraná. 

Sala das sessões, 17 de outubro de 1899.
Alencar Guima1·a:es. -Leoncio Corre;. -B1·a
zilio da Luz,-Lamenha Lins •. 

Acceitlmdo esta emenda a Commissão pro- · 
põe a subStituição das palavras-contractará 
com quem maiores vantagens o:lferecer -
pela seguinte-porá. ' 

N. 40 

Ao art. 25-Supprima-se. 
Ao art. 21-Supprima·se. 
Ao art. 12-Supprima-se. 
Ao art. 9"-Snpprima-se. 
Ao art. 7•-Accrescente-se- não podendo 

conceder vitaliciedade a nenhum empregn,do 
dessa repartição. · 

S. R.-13 de outubro de 1899. - Barbosa 
Lima, 

Parece estar prejudicada a emenda ao 
art. 7°, porque é esse exactamcnto um do:; 
pontos da reforma que o Governo· ficará v,u-
torizado a f,•zer. · 

Dá a Commissão seu ~poio á emei1da rela
tiva ao art. 9° porque, embora destinado a 
premiar o trabalho de um funccionario caso 
Ee verifique a utilidade dJste serviço, vo· 
deudo ser concedido um premio sem dispuu
dio p~lra a União, já existe disposição que 
regula n. matoria de accurdo com o ubrosi.o 
no at·t. 9;'· 

Quanto á emenda relativa ao art. 12, 
iembra a CommisEão que esse dispositivo ü
gura em todos os orç:tmentos ha :mnos pa.ra 
cá, como sendo uma dns boas operaçõoJ fi
nanceiras que o Gover!lo pód.e ü1zee. 1\gol'a, 
mais do que nunca, apresenta-se occasHi.o 
asada para tentar-se este resgate e, parajus
tificaJ-o, faz a Commissão suas as brilbautts 
considerações sobre este assumpto, expendi
das em discurso ultimamente promweiado 
pelo illustre e operoso DJputildo por Santa 
Catharina, o Se. Paula Ramos. Sob qual
quer ponto de vista que se o encare, impõe
se esse resgate, maxime agom qnc dos1tpp;1-
receram os ullimos obstaculos à realizüção 
desta medida. Economica e tlnanceiramente 
terá e~sJ; operação o mt~is elevado alcance e 

~5 
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erti a correcção de um dos ma.iores males 
que a rloutl'irm tb garantia de juros tem 
l ii'OÚ uzido no Bra.zil. 

Quan to ao art. 2 1, esta. cm~nrla esti. pre
judicada p~lo p<<recer ,Jado na emenda a na.
Jo~a, do Sr. Paula ltaroo~ . 

O art. 25, que esta. emen,la manrtaeliminn.r 
<lo projecto, é concebido nos sc;;llintei! ter
mos: 

«Fica o Governo autorizado a dc,;pcnuer 
até o. quantia do 300 :OO:>:S com a prop:tgauda 
do consumo do cnlé no estrangeiro. 

Esta autvrização só se tornará elrectiv:L no 
caso em que o~ Estados de S. Paulo, 1!inas, 
Rio da Janeiro , Espirito Sa.nto e Bahia, con
corram para o mesmo fim, pelo menos com 
clous centesimos d;L renda que arrecada1·em do 
imposto de export~ão de café.» 

Tem se dito e repetido á. saciedade que a 
crise em que o Brnzíl inteiro se debate é de 
natureza. ccouomic:1. e devida ao systema, 
ainda até hoje de pr<:ferencia ndoptado 
1.mtre nós, da monocultura sem adubos. 

Para remediar a esse l:tstimavel estatlo de 
coUBas. de toda a. parte s u rgem propaganrlis
t-ls da. poly:ultura , dos methodos int~nsivos 
de producçao, do emprego das maelnnas uo 
nmo.nho do sôlo, etc. 

De facto a gravidade da situação é de or
rlem tal _q~e justifica as appreb.ensões dos me
nos p eSsimistas, e amplamente merecedores 
doo mais decididos louvores são quantos. de 
qualquar modo, concorram para o cumpri
mento do dever primord ial no mornento 
actual : desenvolver a. producção do paiz de 
modo a te1· o maximo de rendiménto util com 
o mínimo de esforço dispendido. 

novas fazendas de café em 1890-1891, com a 
valorização das t erras occas!ona~a. pelo enci
lhamento, com a mil':lgem dos enormEs lu
cros então auferidos pelos proprietar ios de 
cafcz:aes, teem-se aba.ndonaclo outras culturas 
p:tr;t c11idar ~ómente \hiquella. 

Ora tndo tem congpir;tdo parn. accelel'nr a 
quc;la <lo J•ro<.lncto util dessa eultura . 

As zon:ts nroducti 1·as estão mais af.1..'1ladas 
~CJS mercatlôs do littor<.l-1 ; os fretes gravam, 
portanto, mn.is pesa.damente o transporte da. 
mercadoria exportavel ; as tarifas das vias
ferreas, com a. adrlicional movei, com o cam .. 
bio, esmagam ainda o productor ; o imposto 
de exportação que recahEl, não sobre o lucro 
liquido deixado pelo café, mas sobre seu 
preço de venrla nos mercados consumidores, 
r epresenta accrescimo de todas as despezns de 
produeção, além da parte que razoavelmente 
o Est11do poderia pedir ao fazendeiro do lucro 
produzido pela sua lavou.ra, como contri
buição para os encargos publicos, e esse im
posto fixo de li •;. tanto mais ruinoso aa 
torna par a o fazendeiro, quanto mais baixa. 
é a margem existente entre o preço de venda 
e o do custo do ca.fe, como está. aeontecendo 
no momento actual. 

A essas ea.usas internas de angustia para 
nossa a gricultura a.ccrescem ainda. algumas 
de importaucía. capital ; como esquecer a di
vida passiva dos a.gricultores contrahida. em 
tempos melhores e que agora os onera sob 
um peso por vezes esmagador ? como olvidar 
que o tributo annualmente pago pela. impor
tação de generos de primeira necessidade 
vem diminuir o saldo do productor? pois em 
annos bem proximos não importámos mais de 
cem mil centos, pelo porto do Rio de Janeiro, 
tão somente, de productos que aqui pode
r iamos facilmente obter~ 

· Augmentam aind<t a. difflculdade do pro
blema. solvendo o concurso de circumstancia.s 
e:n que se encontram os Estados productores 
ue cafe. No preparo do café. no seu benefÍciamento, 

Terras em parte cansad:ts. as mais prox:i- nas qualidades plantadas existem ainda taes 
mas dos merca\los consumidore8; outras boas, senões que a maior parte dos typos expor
em zonas de mais difficil acesso, porem; Es· ta.dos pelo Brazil não logram classificação 
tados onde os capitncs, raros, esqui vnm-se ao elevada.. 
emprego em explorações agrícolas ; pa.iz P ot• outro lado, a situação de qua.si mono
onde a acceitaçã.o do credito hypothecario polio que .occupavamos, tende a modificar-se ; 
é precarissim11 e o credito agrícola quasi o Congo, que vae _ser nosso principal con
de.sconhecido; zonas inteiras onde eseasseio.m corrente, tem uma população propria de 
os braços-eis outros tan tos coefflcientes que cerca de tl'inta. milhões de habitant es, além 
comvlicam c tor-nnm mais sérh\ a. solução da das reservas inesgotaveis do Hinterland afri
crise econ'lmica no B,·azil. ccmo, terras admiravelmente adequadas as 

Dessa superp?siçã_? de causas perturbadoras · Cl_Ilturas ~rop~caes, e o café, o cacáo e a m_a· 
de nossa. emanc1paçao economica e de sua n1çoba. aht estão sendo plantados em larguJS• 
aggravação progressiva p rovom 'o facto d e s ima esc,tla, além dos ser ingaes que ahi 
termos ~ido at~ boje uma n;:~ção de consumi- existem naturalmente. 
dore~ ~m que a pr·oducçã.o, quasi exclnsiva. Tudo, portanto, phenomenos internos e co. 
do_ c::tfe~ não dlJ: para saldar nosso3 compro- efficientes externos de nossa organizaçao eco 
mlSõ03 1r;ternacwnaes. nomica, evolue no sentido de nos derribar d-

Essa s~tuação tem accentua.da':Ilente pcio- pon:o em que esta vamos como paíz productoo 
ra:io, pon; com l.l largo J.e:;env()~'VImento da s e qua.si monopoli~dor da culta.rll. do cafél' 
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A fórmula de resistcncia que devemo3 
oppor é, pois, augmentar a to-ia transe o 
lucro liquido deix;.,do no Brazil nelas t rans
acções nesse genero de commerêio interna
clcnal. 

De tres modos póde-se chegar a esse resul
t::~.dn: diminuindo o custo ela prorlncção, me
lhorando a qur~lidatle do proJucto ou augmen
tando a pr<1cura do genero. 

No sentido de diminuir o custo. rla. pro
ducção te~m envidado esrorços governos es
taduaes e interessados, promovendo melhora
mentos na viação e reduccõe5 nas despezas 
de transporte, modificações nos processos 
commerciaes para se eliminarem gastos des
necessarios, reducção progressiva do imposto 
de exportação, reflorestamento do solo, in
strucção economica e agronomica dos lavra
dores, n.ugmento da população agricola fixa 
e laboriosa, parcel!a.mento das terras e mo
bilização da propriedade territorial, suppri
mento de capital e de credito aos agricul
tores. 

Outro elemento de graude valor para. re· 
duzir o custo de produeçio do genew de que 
tratamos está na prop;1ganda tão inteliigon· 
temente feita para o plantio dos cereaes, para 
a cultura da videira, para todas essas m11.ni· 
festações da activid.ade agrícola no sentido 
da polycultura, evitando para os productores 
os onus pesadíssimos da importação de ge
neros que po!!Samos ter no Brazll por preço 
inferior aos dos que recebemos do estran~ 
geiro. 

A melhoria do producto e,certamente, :ponto 
que merece a attenção dos governos, pois ê 
realmente lastimavel o que se nota actU<tl
mente com os cafés procedentes do Brazil. 
E a esse respeito, interessantíssimo e co
nhecer a reputação que teem em outl'os mer
cados consumidores de cafés brazileiros. 

Sobre esse assumpto ministra-nos p1•eciosas 
informações o Relatorio da Fazenda,do Dr.Ber
nardino de campos, do qual se -verifica que o 
gosto de terra ou cheiro de terreiro que dizem 
ter o café do Brazil é attribuido mesmo aos 
:productos mais beneficiados ; a todos este!! 
accusam de retrogra.dação no preparo, em
quanto que nos outros paizes, Costa Rica, 
Cey lão, etc. , etc. , tem grandemente progre
diclo. 

As ultimas cotações no mercado de Londres, 
diz o cttado relataria, em fins de janeiro ul
timo ( 18981 dão mais uma provn. da posição in
ferior, sinão ridicula, que alli occupa o Brazil, 
como exportador para esse paíz, uão obstante 
3er o primeiro productor de café do mundo: 

Ceylão 1. m. aod low middle 
"» middle to fine,., ..•• 
:. lib~rian •••••••••••• 

Jn~ia ···••.• ,, ...•.. . , •. _ .. o~t 

87- 93 sh. 
100- ll6 > 
2õ- 36 ~ 
75-93, 

~ bold .....• _ ......... .. 
» mitltlle to bo!rl .....•. , 

Muka roi stured to tine ..... 
JamiLica low to fine ordinary 

» middle to fine .. , .. 
Cosb Ric1, míddle to fiue. 

» 7> ord. to low mid· 
dle .•.•....•...•...•••... 

Arue[·ic<\ Central. ......•.. 
America Central middle to 

fine ..•...• ; ...•.••••••. , 
America Central foxy des

criptions ......•..•.....• 
Cuba e V era Paz •••• , ..... 
Brazil, Santos e Rio, faír to 

good a ver age ........•.. 

95- IOô :. 
78- 110 ,. 
1;:1- 95 sh. 
40- 61 »-
70 - 115 » 
73 - 112 !I 

35- 75 » 
50 - 67 » 

70- 103 )) 

42- 48 :r> 

70- IIO » 

30 - 36 }) 

Não se póde exigir maior e mais conclu
dente prova d~, imperiosa necessidade que 
temos em não continuarmos expeli idos ~.o 
legar que nos compete como paiz cafeeiro. 

O resultado pratico immedia.to ~o seguinte: 
no porto de Londres os recebimentos foram 
os seguintes em 1896 s 1897 

Proct!dendOL i sgs iS97 

Tons. Tons, 

Brazil •••.••.•.•••..••.••• 4.705 3.931 
Possessões britanuicas .••.. , 8.477 
Columbia. America Central, 

6.627 

Moka., India, Porto Rico, 
S • Domingos e Africa .... 21.254 26.393 

34.436 37.957 

Contra essa expulsão natural dos cafég 
braziletros dos mercados inglezes, não ba.~tará. 
organizar uma propaganda intelligento de 
nossos productos, embora seja. este um ele~ 
menta fortíssimo a. bem do desenvolvin:Lnto 
do consumo. r;• iudispensavel recorrer á me• 
!horia do preparo, ao beneficiamento maiS" 
complet.· e àexportaçã::l predominante dessas 
qualidades melhoradas, sob pena de conti
nuar a cotação misera-vel do café que re· 
mettemos para os consumidores estrangeiros. 
diminuindo assim não só os lucros de nossa 
agricultura, <:orno o nos,o activo em nossa 
conta internacional de trànscções. 

E' obvio que neste sentido pouco põde razer 
a accão otliciai ; a inici;·,tiva. particular, pelo 
interesse est imulada, C<\be e~a missão e 
muito $8 ba feito Já nesta senda.. 

Onrte mais fecunda póde mostrar-se a inter~ 
venção dos governos é no alargamento dos 
mel'cado~ consumidores ; nã.o é só pelo esta
belecimento de tarifas de lucta que aquel!a. 
se ma oi festa: e princii>almente pela acção 
segura e lenta da diplomacia ; é pelo fav~ 
neamento ao estimulo collUUercial dos -vendec 
dare~ no estrangeiro, 
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Neste ultimo caso, não póde nem convem 
intervir o Governo sini:io como auxi!br escla
recido e indirecto dos proprigandistas, unic,os 
competentes, commercialmente fallando, para 
dar a este serviço. convenieute orientação. 
Por outro lado, entregar tal incumbencia 
unicamente aos agentes do commercio ; sem 
maduro estudo d[> questão, seja embora es~a 
uma das melhores soluções , pó;:le fücilitar a 
repetição rto que se deu na Russia, onde, da 
propaganda encetada , alguns annos ha, re
sultou apenns a elevação dos direitos altan · 
degarios sobre o café. 

Dirigir-se o trabalho de propaganda para 
os paizes onde habitas inveterados deveriam 
ser destruidos para o acolhimento e larga 
introducção do café como bebi.di1 preferida, 
não parBce ser de immediate. vantagem. Por 
isso é que, sem desaconse1har um trabalho 
lento, pertinaz de divu1gaçüo, não parecem 
ser o Japão e a Russia, paizes bebedores rlo. 
chá, aquelles que devemmos procurar con-
quistar. · . 

E' antes o desenvolvimento do consumo 
do café nos paizes onde elle é conhecido e 
onde os priucipa.es obstaculos 8e encon tram 
nas qualid:vles recebidas, nos impostos adua
neiros pagos o no preço por que é vendido a 
retalho, que deve ser o objectivo elos Estados 
:prorluctores daquelle genero. 

Na França, por exemplo, onJe a médív, do 
consumo é de 2 kilogrammas por habitante, 
um augmento de I kilogramma correspon
deria a um accrescimo aunual de 650.000 
saccas; mt Allemanha 1/2 kilogramma de 
augmento IH média , que é de 1,5 kilogl'<H!Jma 
11or habiiante, representaria um consumo 
flddi cional rle 350.000 Eaccas; o mesm.o racio
cín io ?;e poderia fazer em relação a outro;; 

. paizGs onde o consumo é reduL.idbsimo, como 
H e lê no já citttdo rcin to rio do l\liuisterio tia 
Fazenda: 

Austrüt Hungr-ia . ......• . 
Allemanha, menos de .... 
Be1gica .................• 
França ...... . .......... . 
Dinamarca ... . . . .. ... ... . 
Hcspanha, menos de . .. . . 
Hollanda ...............• 
Italia, menos de ... .... .. , 

. Inglaterra., menos de .... , 
Suissa .... ~ ............. . 
Surcia Noruega ....... . . . 

1 kilogramma 
1 ,5 kilogramma 
12 » 
2 » 
7 » 

0,5 » 
12 » 
2 » 
I ldlogramma 
5 kilogrammas 
3 » 

E' cedo f] UO o imposto di! importação in
ílue wbre o preço do ca.iê e, portanto, sobre 
3. restl'i cção de seu consumo; mas ~. mGsma 
re.'.t. r· ieção se nota em pél,izc-s onde o fisco mui 
pouco exige pcl<t entr['A1. de nossos cn.fés , 
eomo sej tm :1 In;; la terra c a il.llem:tnha; h a 
~lous elemon~o:>, ~por outro lado, çlo m~lito 

maior força a combater: o habito adquirido 
e o exa.csgero do preço de venda a retalho. 

Nn, 1nglaterm, por . exemplo, é o chá o 
grJ.nde concorrente que deve ser combatido, 
sem que as t axas fiscaes tenham grande in
fluencia na entraria . de nosso proJucto; na 
França , já o imposto grava com l,fr56 cadtt 
kilogramma importado; na Italia é tt t axa 
de l,fr70. Não parece dahi decorrer, e em 
confronto com o quadro de consumo supl'a, 
que não ha proporcionalidade ab~oluta entre 
os impostos e <L quota indi vidual de consun10; 
mn,s antes uma série de causas locaes a es
tudar como sejam os habitas da população, 
as condiçõGs de venda, etc., etc. ~ 

E' nesse sentido; parece-nos, que a pro· 
paganda se deve exercer. 

O que até hoje se tem feito é multiplicar 
exposições, mandar émissarios especialmente 
incumbidos de divulgar nosso café, pedir re
ducções de impostos. 

O facto inilludivel, entretanto, é que em 
todos os paize~ este serviço aind<1. está por 
ser fei to, pelo simples motivo de não se ter 
a propagant1a baseado nas condiç:!es locaes 
do commercio. 

Em França, por exemplo, o preço do café 
nos vnregistas varia de ô a 7 francos :por 
kilogl'amma, notando-s~~ que nem sempre o 
producto vendido por esss preço é café puro, 
acontecendo frequentes vezes que sob esse 
nome. se vendam misturas mais ou menos 
exquisitas. . 

Actualmente, porém, á vista (la grande 
baixa do café brazlleiro, esse preço não de
veria exceder de 3,fr59 assim distribuídos: 

Preço de l kilogramma de café bom, 
sern torra r ....... . ...... . ....... . 

Imposto por kilogramma .......... . 
Varias dcspcz~s ........... .. .... .. . 
Dit!lin~Iição de 20% no peso, na torre-

iacçao .... .. ............. . ....... . 
Dcspeza de torre facção e la tas ..•.... 
5 o;,, par11. eventuaes ............... . 
10 °/o p11ra lucros.'" .•.. · .•.......•• 

O,ú·70 
j _frjô 
o;rrl4 

O,f48 
O,fr23 
O,fr! ô 
O,fr32 

3,fr59 

Na Inglaterra, os cafés do Brazil chegam 
precedidos da má fama; são qualidades in
feriores ás quaes accusam de cheiro desagi'a
davel ; alli são manipuladas, rr•cl<l SSificadas; 
quando limp~,s em Londres, olJteem cotações 
melhol'es ; os negociantes po1• meio de mis
turas ;,deqnarlas de productos de provenien
cias (1ivel',;as, conoeguem obtt'r qualidades 
especiaes, mais ou wcnos constantes, que 
elles vendem como «Spccial Blend. » 

Causo. igu8.l deveria ser feita por emprezas 
Jn:azileiras, u.uxili."(~ll.ll p0los governos iederal 
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ê cstaduaes, interessados todos no desenvol- · Para semelhante desideratum, porém, será 
'Vimento de nossa lavoura cafeeira. indispensavel recorrer a um reclame for mi· 

Já existem casas em Paris e Londres que,- davel, egual ou maior elo que o do celebre
mandando vir cafés brazileiros, entraram no Lipton's tea-precouicio que conseguiu gran
accordo dos varegistas e vendem pelos ele- g-eétl' ao possuidor das terras onde esse chá 
vados pre.,os já referidos, cafés t orrados que é produZido, uma área de consumo de diffi
tl3em sobre seus concurrentes a unica, mas cillima :1Vétliação. 
importante, vantagem clu, pureza . Não é Taes emprezas t erão de lur.tar contru, os 
nisso , porém, que é aliás um u, operação interessévlos, já estl\belecidos e conhecidos , 
commercial vantajosa, que consiste a propa,- que não- recUétrão ante sacrificios momen
gancla . O que devemos vizar é augmentctr o taneos, comkwto que expulsem a concor
consumo médio pela reducção dos preços, e é rencüt de associações quaes u,s que aqui estão . 
para esse fim e por esses motivos que se jus- sendo a largos traços esboçadas. _ 
titica e se impõe a intervP.nção indirecta do Nos pontos mais frequentados das cidades 
Estado. · onde é~ propagandét fôr feitu, deverão seres-

E' indispensavel organizar a defesa dos ütbelecidus ca,sa.s em que so sirv<t ca.fé bem 
cafés do Brazil, e essa só pócle ter por base a prepa.rado ; onde elle seja vendido em latas 
reducção do preço de venda a retalho desse ou pacotes de acondicionamento perfeito ; 
producto nos centros consumidora~. pequenas exposições perma,uentes de café em 

A União tem interesse immediato em t al seus diversos estadias deverão alli existir; 
propaganda, porque do deson vol vimento do no> pontos de reunião, nas Scü us de espera, 
consumo provirão a reclucção dos stochs, a das estradu,s de ferro, nos buffets das estações, 
valorização do producto, o augmento do nosso nos kiosques, nos theatros, em toda, parte, 
activo em nossa conta internaciomü e a con- emfim, deverão existir pequenos .centros dis-
sequente melhoria no poder acquisitiva de trilmidores tle c<J.fé. • 
nossa moeda e o alargamento da corrente de Pondo, por essa fórma, ao alcance de indi
retorno de ondJ pro voem os nossos redditos viduos menos ricos a compra do café, dila-
principaes. tarão as cmprezas seguramente a área de -

Os Estados, tanto os cafeeiros como os consumo desse producto; augmentará a pro
demais, teem interesse immeclhtto em des- cura, portanto, elevando-se parallelamente 
envolver este consumo, porque as canse- os preços; quando fiquem estes estacionados, · 
queucias geraes dtt nossa mellwr posição nas diminuirilo os stocks visi veis, garantindo, 
transacções do Brazil com o resto cl.o mundo a pois, a collocação da tota.litlacle do genero 
todos ben :~tlcia egllalmente. produzido. 

Os Estados c;d'eeiros teem interesse em que Alliem-se a est11 propaganda pertinaz me-
o consumo de ca(e augmente, porqne hétU· lhoria no beneficiamento, incansavel acção 
rem SU tl S rendas mais avultadas do imposto diplomatica no' sentido de attenuar certas 
de exportação ; aos governos estaduaes cabe resistencias fiecaes, e energico iutuito de re
o dever de intervir na sentido de f<tcilitar duzir ao minimo as desoezas internas da 
essa .politica defensiva cumo zeJa,lores da or- producção, e terá, em prazo não· mui longo, 
garüzação cconomica de seos territorios. reconquistatlo seus antigos preços o café bra-

A's emprezas convi1•á tratar desse negocio zileiro. • 
desde que, J3ela vastrdão de sucts transacções, Restaria saber si o desenvolvimento das 
possam compensar a grande rerlucção dos vendas compensaria o sacrilieio pedido á 
preços de venda, contentando-se com um União ..e aos Estados. 
lucr-o mínimo por kilogramma de café ven- Não parece exaggerado acceitar para a 
diLio. renda proveniente elo imposto ele exportação 

Sobre esms baFes é que se póde estabelecer sobre esse genero os seguintes algarismos: 
uma acção harmonic11 d11 propaganda pal'ti- E t d d · 1 "~ 00 ooo~ooo 

I d ·r· · d' t d E t d •s a o e S. Pau o .... , .. ~v.O : :!i 
cu ar e o auxJ ro In Jrec 0 0 <s a 0 • Estado de Minas; Geraes... 12.000:000$000 

Desde que se organizem emprezas que E~tado do Rio de Janeiro.. 8 .. 000:000$000 
comprem cafés brazileiros, principalmente Esta,dos ela Bahia e Espírito 
dos Estados que as auxiliarem, e os vendam $ 0 di1·ectamente ao consumidor em <li vet·sas ca- Santo· · · · • · • · · · · · · • • · · · • · · 3 · 000:000 · 00 
pitaes européas, e, prog-ressivamente, n8S 
cidades elo interior de unportancia mémor; si 
esta vemh se fizer, como deve sel-o, de cciof<3 
já torrado e moído; a garantia ele pure:m do 
producto entregue v.o consumo, o 11reço de 
venda e a proximidade do publi<;o consti
tuirão elementos emcacis&imos de propaganda 
dos cafés brazileiros. 

48.000:000$000 

Desse total 960:000$ seriam destinados ao 
serviço de propaganda; somm~tndo-os aos 
300:000$ peJirlos ao Governo Federal, te
riamos 1.260:000$ ao todo. 

Adrnittamos que no fim do segundo anuo 
de subvenção o consumo se tenha elevado de 
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500.000 suecas apenas; mrmtidos 03 actuaes l Para os Estados, a.dmittindo quo o au· 
JlrE'(,'os rte "..: 1.10 JlO<' sacca.. ahi P..,tã.o ~r:1ento se distribua. proporcionalmente á 
:1:,750.000 ou ':!4.0ú0:00'J$ a mni;; no nosso pl'oducçii.o re~pectiva, le vaudo em conta. as 
act1v-u i nt~!·naciOnal. at1qui riclos com o dis- taxas dos impo:;tos de exporta vão e sup
-pendio de 2 .5~0:000.~000 . 1rondo que a. cobrança soiJrP. o excesso só 

P;ua. a Uniã.o a despeza teri::. sido de eoo teoh<~. Jogar d~rante o :;egundo exercício, 
contos apenas. terlamos: 

Contribuição I lmpol!to sobre o excedente 
Excesso ESTADOS 

(2 annos) (durante o 2' exercício) 

S. Paulo •• ..• .•• . •• • . 1.000:0()1)$(11 •,!. X 12.500:000$) = 1.375:000$ 375:000$000 

Minas Oeraes .. •.. . •.. 480:000~1 ( 0 °/o X 6. 000:000$) = 540:000$ 60:000$000 

R io de Janeiro ..•.• • , . 320:000$ ( !O 0 Ío X 4.000:000$) = 400:000$ 80:000$000 

Bahia e Espírito Santo. 120: 000$ (ll 0/o X 1.500:000$) =< 165:000$ 45:000$000 

I 
I .920:000$~ 

A despeza imposta aos Estado3 se transfor
m ar á., pois, em renda supplementar do p t•o
prio imposto, além dos benefic ios proYenientes 
do trafeg-o accr escid.onas estradas possui das ou 
garantidas p elos Estadosepela Uo.iã.o,ntc. , etc. 

Sob tOdos os pontos de vista. é, pois, defen
sa.vel e m•}recc mesmo encomios a mediLla 
conti(h no a rt. 25 do projceto do orçamento, 
e que se d ew: á. iniciativa do operoso Dopu· 
hdo fluminense, o St' . Barros Franco Junior. 

Não pude, pois, a Comrn issão dar assenti
mento a emenda suppressiva. r,ssignada. pelo 
nobre D&putado por Pamambuco. 

N. 41 

Accrescente-se ao art. 27 : 
c) a entrar em accordo com os arrendata

rios, }lodendo reduzir as quotas pelo prazo 
que julgar acertado, pà.ra. o fim de ser esse 
prolongamento realizado por conta dos r efe
ridos em prezarias, desde já . 

Sala das ses~ões, 17 de outubro de 1899. -
Coelho Ci1'•t1·a. - Ba;·bnsri. L ima . - lrineu 
2\fachado.- .Alfredo Pinto . - Neiva. 

Esta emenda é a quasi reprodu cção do dispo· 
sitivor-ejeitado em 2" discussão pela Camara . 
Sobreelle mantem a maioria. da. Commissã.o seu 
parecer anterior «não lhe parecendo possi vel 
aLterar-se . após uma conr.:orrencia da qual 

24. 000 :000$) 2.480:000$ !560 :000$000 

prov ieram os termos do contra.cto de a1•renda· 
mento, o conjuncto de vantagens decorrentes 
deste ; isto é o que merece ser notado qua.nto 
& linh existente, e augmeota. de ponto 
quando se snbe q-:1e a construcçã.o da estrada 
ate Pesqueira., libertando a Central de Per· 
na.mbuco do desvio de earga.s ora. existen-te 
pela p :u'S.lyzação dos trabalhos e1n Antooio 
Olyntbo, constitue e!l'ecti va.mente empt•eza 
remuneradora. em si e ignoJmente para a li
nha do tronco ; nesses fat•mos, nenhuma va.n· 
tagem vê a Com missão em diminuir a quota 
devida pelos arrenuatarios ao Go-verno. para 
auxiliar a execução de serviços que, ma1s do 
que á União, irão remunerar os exploradores 
da.linha .~ · 

N. 42 

Art . 28.- Substitua-se pelo seguinte: 
«Na vigencia. desta lei serão transferidos, 

no:; ext inctos a:rsenaes de marinha. da Bahia 
e do Recife, do Ministerio da Marinha para o 
da Io.dustria, Viação e Obras Publicas os 
proprios, terrenos e material que forem jul
g'l\dos oecessarios para a. installa.çãoe funccio
na.mento das r epartições dos Correios e Tele
graphos, inclusive quanto ao ultimo destes 
arsonaes, o que fôr preciso para as obras de 
melhoramentos do porto».- Calogeras. 

A Commissão acceit:I. esta emeuda com a. 
seguin ttl emenda ; 
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Em Yez de - serão transferidos, diga-se: 
ô o Governo autorizado tt trn.nsierír. 

N, 43 

Onde convier: 
Fica o Governo autorizado n. adaptar o al

vitre que julgar mais conveniente para con
cluir o prolongamento da Ca.cequy i Ur-u
guayana e executar o ramal de Sant'Anna 
do Livramento. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899. -
Victorino MonteiJ·o,- Riva.d:avia Corrêa. 

A maioria ·da Commissão acceita esta 
emenda, menos quanto ao ramal de Sant'Anna 
do Livr-amento, cer-ta. de que o Governo usara 
della com a pa.rcímonia de que tem dado 
provas constantes. O relator, porem, nega
lhe seu a.poio pelos motivos que prl~sa. a 
expô r: 

No art. 13 do orçamento em discussão 
figura. a autoriza.çi:io ~a.da ao Governo JlB.rl!. 
terminar esses prolongamentos sem onus para 
a União. Si, porém, se trata de aug[Denta.r 
as despeza.s federaes,mereceesta. questão mais 
fundo estudo. 

Em primeiro logar, os termos vagos em, 
que a emend<\ está concebida -poderiam fazer 
snp:pôr uchar·se o Governo autorizado á con
cessão de favores pecuniario~; embora não 
seja esta de boa doutrina, pois que sucrificios 
só se podem legalmente exigir após consen
timento expresso no voto dos representantes 
da Nação, pódem a.ppa.recer duvidas e, de ac
cordo com estas. ser augmentada a c&rga. que 
já. pesa sobre o Thesouro. Ora, é bom lembrar 
que só :. linha de Cacequy á Urug11ayana 
estâ. orçada. em cerca de onze mil contos e 
quer sob a fórm9. de subvenção l~ilomitrica, 
emprestirno a empreza ou outra qualquee, 
está claro que o Thesouro póde ser clu.m1'.do 
a clfectuar despez1s. Sem discutir a utilidade 
e a van t~tgem desta. obra, estarão as condições 
actuaes tão desafogadas que permittam um 
accl'escimo de despezas ~ 

Será quando a União al:"ren.la suas estradas, 
pa.ralysa. sua3 obras mais impo~tantes_. faz 
córtes, não já no super fluo, mas s1m no mdts
pensavel, que se deva alargar a politica da 
concessão de favores pecuniarios 1 

Por pensar" de modo di verso, não julga o 
relator que deva ser approvada. a emenda. 
supra. 

N. 44 

agricolas, o o sentido de J·esciarlir todo;; os 
contractos Bxi-tente~, tomando par& base da 
indelllniz~ção a que foi estipulada na. clau
sula Xll do decreto n. 3.376, de 21 de agosto 
de 1899. 

§ O Poder E{ecutivo abrirá os necessarios 
credí:os para p~gamcnto d11.s illdemniza.çõ~s 
tlevida.s. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899.-.. · 
P(lUla Rm10s. 

concordando com a idé~ consi:zna,d>t nesta 
emenda,ju1ga entretanto a Commissão ?On
veniente ampliai-a, o q11e fez pelo ssgumte 
substitutivo. 

Art. Fica o Poder Executivo autorizado a. 
entrar em accorJo com os concessiona.rios de 
burgos a.gricola~. cuj)s contract11s não te
nham incorrido ou vonhn.m a inco1•rer em 
pena de ca•lucii.lade, no sentido tle rescin
dil-os. 

Paragrapho unicll-0 Po1ler Executivo :po
dtJrá al>rir os cretlilos p:)l'V<lntura n~cessarlUs 
pat·a pagamento das indemnizaçõe:> que se 
verificarem precisas. 

N. 45 

Onde convier : 
E' commettida ao Estado do Rio Grande do 

Sul a exwuç..'\o do serviço de melhoramento 
da barr~ do mesmo Estado, podendo. para 
dar mais incremento aos trabalhos, cobmr o 
respectivo governo taxas de que ~rn,ta o pa
ragra.pho un\co do art. 7'', da le1 n, 3.314, 
de lG de outubro de 1886. 

Quando estiveeem concluidas as obras serão 
as taxas, a juizo do Governo da União, redu
zidas ao que for indispensavd para a con· 
serva.ção das mesmas ohras. 

A verba. que for votada aunualmente para 
o servico da barra será entregue por trirnes· 
trcs adea.ntados ao Estado, que ficará obri
gado a demonstrar a sua applicaçilo. 

S. R.-Sala rlas se~sões. 17 de outubro de 
1899.- Cassiano do Nascimento.-M. Esco
bar.-Vespasiano de Al!wqtterque. - Diogo 
Fortuna.- V. i1lontei;·o. - Rivad.tvi~ CoJ·· 
rêa.-GwiUon..-F. Alencastro. 

A Comrnissüo j11Iga preferivel a seguinte 
emenda substitutiva : 

Art. Fica. o Poder Executivo autorizado a 
entrar emaccordo com o Governo do Estado 
do Rio Grande do Sul, no sentido de apressar 
a. conclusão das obras da barra. do mesmo 

. . Estado, podendo para tal fim conceder a. co-
Aooreseente-se, onde conv1er, o segumte : brança das taxas de que trata o paragrapbo 

Additivo : 

Fica. o Poder Executivo autorizado a entrar unico do art. 7° da. lei n. 3.314, de 16 de 
em accordo com os concessiónarios de burgos t outubro de 1SB6. 
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N. 4.!3 

Art. A disposiçilo contida no art. 10 
n. 6 da lei n. 490; de lG de dezembro de 
1897 (lei da depeza para o Ministerío da 
iwlnstria) fleve ser entendida e appFcada, 
na v:gencia. do actual exercício financeiro, 
a.pena$ em relação aos empregados admitti
dos ao serviço de I de janeiro de 1898 em 
dea.nte~ 

Sala das s9ssõe.>, 18 de outubro de 1899.
lrineu Machado . 

A maioria da Commissão acceita esta 
emenda. 

N. 47 

Onde convier: 
Art. Fica o Governo autorizado ,u-9' proro

gar por mais um anno o prazo concedido á 
Compauhia Mogyana para conclusão das 
obras da linha de Araguay a Catalão. 

Saladassessões, l6de outubro de 1899.
JJermenegildo de Moraes. 

Não vê a Commissflo inconveniente na ap
pl'ovação desta emenda . 

N. 48 

Accr·escente-se ontle convier: 
Art. Fica. o Poder Executivo autorizado 

a reatlmittü• na Repartição Geral dos Tele
grap1Ios, á medida das nee:::ssidades do sar
víço G sem augmento de despeza, inspecto·· 
r;;~ dos dispensados em 1897, cs quaes fica
rão acldido~ até haver vaga no quadro re
sp:-ct.ivo, e serão pagos pelas sobras da verba 
- Telegtaphos, liuhas, etc.- des te orça
mcuto. 

Sra.!a das sessões, 17 ele outubro de 1899.
Alencar Guimanies . -Leoncio Corrêa.-La
menha Lias. ·-Braz ilio da Luz. 

Trata-se. de uma volta ao regímen anterior 
á ccssnçãa dos prolongamentos das liuhas te
!eg ;·;1puir.as, mas com a seguinte aggr·avação: 
n ilo h::wGria constrncçi\o de linhas, mas exis
tir· i!' pesso:1l vencendo pelas sobras de outras 
verlxt::; . Alem de pouco recommendavel esse 
systema, elle vieia impedir o appa.rocimento 
de s) ldos em certcts consignaçõ~s dos Tele· 
g-ra.pho;; . 

D:.; v·cndo, entretanto, merecer preferencía 
o pG-soal a quo se refe t'e esta emenda no 
f-1' .\G•.:c ltimodo llo vugag que se deem nos 
qm.dr:'s, aprese!! ta a Co.mmissão o Reetuin te 
suh;titutivo: o 

Art. Terão preferencia no preenchimento 
de vagas que se deem nos respectivos qua
dros os inspectores e feitores da Repartição 
Geral dos Te1egraphos, dispensados em 1897. 

N. 49 

O Governo é autorizado a providenciar no 
sentido de ser concluído em um anno o 
prolongamento da Estrada de Ferro Central 
de Machado Portella á Barra da Macella, no 
Estado da Bahia, mediante accordo ou novos 
ajustes com o,s conceesionarios. . · 

Sala das sessões, lG de outubro de 1899.
Tolent ino dos Santos. -Edum·do Ramos.- Ro· 
drigues Lima.- F. Sod1·é. 

A Commissão está informada de que não 
convem modificar a situação act ual dessa 
estrada, e que meios mais efficazes existem 
para garantir a construcção da linha de que 
trata esta disposição. 

Por esse motivo, julga conveniente não 
approvar-se esta emenda. 

N. 50 

·- Onde convier : 
Art . Na vigencia do actual exet'CICIO 

financeiro, a gratificação trimestral (de que 
já cogita rt ta bel la explica ti v a para o exerci· 
cio de l 900) não poderá ser concedida si não 
·aos empregados que, durante cada trimestre; 
a. jui zo do directol', não tiverem dado mais de 
tres faltas justificadas no serviço da Estl'ada 
de Ferro Central do Brazíl e não tiverem 
soffrido a imposição de qualqner pena disci
plinar ou administrativa, não relevada. 

Sala das sessões, 18 de outubro de 1899 ....... 
lrineu Machado. -Augusto de Vasconceltos. 

Uma das disposições mais uteis das que 
existem no regulamento da Estrada de Ferro 
Central é a que se refere as gratificações do 
trimestre. 

O receio de alterar o que tão excellentes 
resultados tem produzido leva a Commíssão 
a acceitar esta emenda com as seguintes 
moclitlcações: onde se lê -tres faltas-diga-se 
- uma falta -e eliminem-se as palavras-
não relevada. -

N. 51 

Oude convier : 
Na vigencía elo actual exermc1o financeiro 

e aos empregados da Estrada de Ferro Cen
tral do Brazil, quando em viagem do seu 
interesse, pocler{t o director conceder passes 
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com abatimento de 75 o f o sobre os preços re-I Fiscal da Estrada de F&rro da 
spectivos, nos carros de la ou 2~ classe, se- Victoria a.o Peçanha •.•• , ..••. 
gundo a sua categoria. Idem da C()mpanhia Industrial de 

§ 1.• Paru. os empu·gados residentes na Seda. e Rii.miB ............... . 

7:200$000 

2:400$000 

6:000$000 
Capital e nos suburbios, serão emittidas us· Idem da Companhia C~ntros Pas· 
signaturas nomioaes e intransferíveis com toris do Brazil. ............ .. 
o ab:~timento de i5 •;. sobre o preço das pas
sagens. 

§ 2. 0 Gos:arão do beneficio das mesmas re· 
ducções de preco, quer' em viag;;m 1103 trens 
do interior, quer nos dos suburbios, as pes
soas lla familia tlo empregado, que residirem 
~ob o mesmo tecto e á~ suas expensas (art. I li 
do decreto n. 406, de 1890. ) 

Sala das sessões, 18 de· outubro de 1899.
lrineu Machtdo.-Augusr!J de V<tSconceUos. 

N. 13-0nde se lê 87:216$, leia-se 88:216$000. 
N. lô-Accrescente·se-rectiJicada. a proposta 

na discriminação rlas d.e~pezas ouro e das des
pez;as papel ; elevada a G:600$ a consignação 
para aluguel tlo casa e J'eduzitla a 5:400$ a 
consignação para conservação e acquisiçã:o de 
apparelhos. 

N. 20-Substi~nida.s no porto de Pel'oam
buco as verbas rtl.ltivas ao pessoal da dra• 
gagem pela seguinte : 

Trata-se aqui do estabelecimento de uma . . 
tarifa es:pecL1tl para determinadas classes Fér-1as do .pesso~ 1 ueccssar10 a. 

0 
.~ 

sociaes. j este servu;o ................ ,. 84:.03.$500 
Por votações succes~ivas tem .a Camara do- N!l. consignação-Material do Jrngagem-

cla.rado que, estabelec~dns em. lilt as bas~s g~- reduza-se de 2o:ODú$ 0 na consigll:J.Çiio do 
raes, a~ Poder Execuhvo cabia a orgamzaçao pessoal para officinas, augmente-se de 
das tarifas. '10· 000 '000 

Ao G'?verno cabe, portanto, providenciar ~ · ~ · . . 
no sentido da emenda. supra caso a jul.,.ue No porto de Santa Cat\Janna, onlle se dtz 
como porece, merecedora de' amparo. 

0 
' -um escripturario-diga-se-um auxiliat• te· 

Por estes motivos não dá. a Commissão seu chnico. 
apoio á. medida contida nesta emenda. 

N. 52 

Ao art. 15-Depois da pllavra-rubricas 
-accrescente-se-e a pagar por essa verba 
ao telegl'<)phista d3. mesmtt estrada Fmncisoo 
Ferreira da Silva, os vencimentos de que foi 
pri vo.do, na importanci" de 4:491$650, por 
acto da administração, postcrio~mente nulli
ficàdo. 

Sala das sessões, 14 de outubro de 1899,
Sa' F1·eire. 

Onde con. vier augmente-se do 71:280$, de
vido pelo consumo de agua, assim dividido : 

Estrada de Ferro Central do Brazil Gl :000$ 
Jardim Bota1úco ....••. , •• , , • , . . • 3:240$ 
Telegrapho3....... ... .. . .. .. . .. . 1:800$ 
Estatística. . • • .. . .. .. . .. .. .. .. • .. ..:; Oo8$ 
Correios ............. ,............ r :80$ 
Observa.torio. . . . • .. • .. . .. . .. .. • . • 0720$ 
Ins]ectoria de illumilta~.ão ••..• ,. 1:080$ 
S )Cl'etaria .. , ... , ....... , .... , . .. . 360$ 

71:280$ 
O!Vle convier : 

Art. Fica o Poder Executl vo autorizado a 
A Commissão deve apresentar no texto do rever o regulamento que baixou com o de-

projecto as seguintes moditicaçõ~s : creio n. 967, de 8 de novembro de 1890 para 
o tim de pôr as funcções do pessoal de a.c. 

Prejudicada. 

Ao art. I.• N. 5-AccJ•escente-se- e redu- c~rdo com as novas exigencias do contt•acto 
zido de 6:000$ pela consignaÇ<"i.O da verba celebrado a 14 de setembro ultimo, com u. 
para 15 auxiliares apenas. Compat1hia do Gnz do Rio de Janeiro. 

N. 6-No material reduza~~e de 25:000$ a Art. Fica o Pode1• Executivo autoriz[1do a 
consignação para tórmnlas impressas e de fazer a adaptação do proprio nacional oude 
28:080$ a destinalla para papel e expediente, funcciona o Telegra.pho em Campos, para o 
etc. fim de nelle installar a agencia dos Correios. 

N. 7-Diga-se-quota. do secretario inter· sala das Commissões, 30 de outubro de 
nacional de Berue, em ouro, fazendo-se as 1899.-L:rw·o Muller, presidente interitJo.
devidas correcçõcs. Calogeras, relator.-Aug~rsto llí:mtenegro.

N. 9-Substituida a ve1•ba d.e 7:000$ 'Para Augttsto Se~e;·o.-Se~::edello Corda.--Buet~o 
:fiscal dos contractos do Banco Iniciador de de Aruli·ada.-May;·ink.-Marçal EscJIJat.-
Melhoramentos pelos seguiotes : l Alci;~do Guanabara, 
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N. 143 C-1899 

P arecer &obre a emenda off~recida em 3• dis
cu~súo ao pr-1jeclo n . 143, deste armo, que 
auto1·i.za o Poder Execwi~o a ab•·ü· ao 
Mírtisterio da Fa;eada o credito de 
2 .978:861$44õ par,_r, pagamentn de credores 
po1· exercicios fiados, de accordo com o § 2' 
do art . 31 da. lei~. 490, de 16 de de.::e;;;oro 
de 1898 

Presente ã. Commissão de Orçamento a 
emenda do Sr. Pinto da Rocha ao projooto 
n. 143 B, de 1899, e sendo ouvido a respeito 
o Governo, roi este de parecer que os ma,jores 
reformados Manoel Alexandre Pereira de 
Mello com 606.$600 e Pedro José de Lima. 
com 300.$ se acba.m nas condições de ~er con· 
templados na respectiva. relaçJ.o do pedido 
do credito, e por nã.o t erem deb:atlo sobras 
as verbas a. que pertenciam as de.>peza.'l, 
quando correntes os respectivos exei'Cicios; 
qua,uto, porém, ao! demais indi viduos con
stantes da mesma. emenda, não 11odem ser 
contemplados visto terem deixado sobras as 
verbas a. que pertenciam as despezas, quao.do 
correntes, podendo por isso serem pa.gas pelo 
Thesouro. 

E a Commis.>ão, conformando-se com esta 
informação, ~ de pa.recer que seja acceita a 
emenda . 

Sala das Commissões, 28 de outubro de 
1899.-Lauro MuUer, prellidente.-Mayrink, 
relator .-.Augr.uto Monten(!gro.-Augusto Se
vero.-Mtrçal Escobar.-Alcindo Guanabara. 
- Sersedello CoiTea. - Ca logera's, · 

Emenda a que .<e r efe,·e o p .weceJ• supr.t 

Accrescen te-se ao nrt. 10-Do Ministerio da 
Guerra-Aviso de 29 de abril de 1899: 

Majores reformados: 
Mo.noel Alexandre Pereira da 

Mello ............ . ....... . 
P edro José de Lima . . •• ••••.• 

A viso de 3 de a. gosto de 
1899: 

F rederico G. Jaeger . • .•• • ...• 

Aviso de 15 de junho de 
1899: 

Ab.reu, Ferreira, Costa & 
Comp . . .... ~ • . ~ ···· · ····· · · 
A vise de 29 de ma.io de 

1?3\!9: 
João Freitas ............. . . . 
Augusto R. de Mello ... .. ... .. 
Jo.sé Gonçalves de Magalhães . 

606$600 
300$00() 

3:64.5$000 

13:408$400 

1 152.~942 
5 449$362 
1 55i$998 

Empreza do Diario Pop~lar, 
de Pelotas .••• . ••••• • ••..• 

Antonio José d<t Silva. . .. ••..• 
Avisos de 29 de julho e de 

23 de setembro de 1897: 
C::tlixto Alves de Albuquer~ 

que .. . .. .........•.•.. . ... 

2.270$850 
1 :5Ul$500 

2:103$344 
Sa,la. das sessões, 20 de setembro de 189;). 

...;.Pinto da Rocha . 

N. 171 C-1899 

Parecer sobre emendas offereci.das para a 3• 
d iscusstto do pl·ojecto n. 1.71., deste anno, gue 
fixa a despesa do lft1lnistcrio da Justiça e 
Negocios lrtteríores p tra o ea:ercicio de i900 

A Commissã.o de Orçamento, tendo exami
nado as emendas offerecidas para a. 3• d ls· 
cussã.o do projecto n. 171, deste auno, que 
ba 11. despeza do Ministerio da Justiça a Ne· 
gocios lateriores para o exerciclo de 1900, 
~em submetter à consideração da Camara doa 
Deputados a. sua opinião acerca de cada uma. 
dellal! , 

N, 1 

Ao art. !•, n. 8 (Secretaria da. Ca.mara) : 
onde se diz - publicação dos debates da ca.
ma.ra. durante cinca me!.;es-diga-se- dura.nte 
quatro mezes- fazendo-se na. importaneia. 
consignada. de 21~:500$ a precisa. áeducção, 

Faça-se igual modificação no n. 6 (Seereia.
ria do Senado, do mesmo artigo). 

Sala das sessões, 23 do outubro de 18!l9 .
B a1'liosa Lima. 

A Commissão não acceita. a emenda. 
Já de annos anteriores consignam os orca· 

montos a verba para pu blicação dos deba.tes 
durante cinco mezes. 

o contracto preceitua efl.'ectivamente que 
o pagamento será feito desde o primeiro dia da. 
seseii.o prepa.ratoria ; e como pa.ra. o a.noo que 
vem as sessões preparatorias começarã.o a. 
se r ealizar 20 dias antes de começar o pe· 
riodo constitucional de quatro mezes dof11nc· 
cioaamento do Congresso, a Commissão pensa 
que não convem alterar a. consignação vo· 
tllda.. 

N. 2 

Oude convier~ Aos officiaes nomeados pa.ra 
a guarda. nacional, que não tiverem pagos os 
direitos de suas patentes nos prazos de que 
trata a lei n. 560, de SI de dezembro del898, 
é permittido pagai-os dentro de 60 dias, a 
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contar do dia da promulgação da. presente 
lei. 

Sala dn,s sessões, 21 de outubro de 1899.
Ignacio Tosta. 

A rnn,ioria. da. Comnlissão é de pa.t>ecer que 
esta emenda. não deve ser acceita, pois não 
ha eon venieucia na adopção da medida que 
ella propõe. 

N. 3 

Ao n. 10-Eliminem·se as qua.ntias desti
nadas para consumo de agua no Instituto 
Pasteur, Asylo de Santa 1\Iaria, Hospital de 
S. João Baptista: e Asylo do Sant[l, Thereza.. 
-Alcindo Guanaba1·a. 

A Commíssão acceita a emenda, que corrige 
um engano ela em<mdado Sr. Deputado Calo
geras, adoptada em 2' discussão. 

Os estabelecim(lnto~ de IJlle ella trata não 
est:io a cargo do Ministerio do Interior e con· 
SClguiutementll não deve corre1· por conta. 
dt:lla. a despeza. com a a.gua nelles consumid.,, 

N. 4 

O projecto consigna para os sub-secretarios 
e a.manuenses os vencimentos que lhes foram 
arbitrados por acto do Congresso, o anuo p<~s· 
sado. Havia o Cougresso autorizado o Poder 
E:xecu ti v<> a. eq_uipin·ar os veiJcimentos desses 
funccionaríos aos da F:ccuHa.de de Medi
cina. Usando da autorizacão, expediu o Go~ 
verno o respectivo decreto e solicitou do 
Congresso o credito necessario :pn,ra fazel-o 
eiTectivo, CL'e'lito que lhe foi concedido. 

Não restava â Oommissão outra causa. a 
fazer sinã.ô consignar no orça.mento para o 
exercício futuro os vencimentos que assim 
lhe foram a.C"bitrados e nã:o lhe }larece que 
seja regular o meio de que se serviu. o 
Sr. Deputado Ba.rbosa. Llm(l; para reduzil·os. 
A pro hibiçiio regimental não alca.nça. sómente 
o augmento de vencimentos, sioão tambem 
a sua reducção. Nestes termos, sem tomar 
conhecirne11to do me"l'ito di1 medida proposta. 
e apreciando apentts a. inopportunidade d~lla, 
é de p11.recer a Commissão que seja a emenda 
rejeitada, 

N. 8 

Substitua-se o n. 22-Fa.culde.de de Medi-
Ao n. 16-Elimine-se a quantia destinada cina do Rio de Janeiro-na pnrte relativa ao 

ao consumo de agua .-Alcindo Guanabara. materitL~, pela seguínte distribuição: 

A Commissão ael!eit.a a emenda, porque o 
commando superior da guardá nacional não 
funcciona. mais em ed ificio proprio nacional. 

Impressõe~. papel, peunas,~tc. 9:000$~00 
Despeza com 15 ls.boratorws, 

lO clínicos, etc .. - ....... .. 

N. 5 
Despeza com o bedel eoca.rre· 

gad.o do S(Jrviço e::s:traordi-
. nario da portaria da. biblio· 

A?crescente.se onde convier-Para o~cor- theca. ... _ ............... .. 
rer as despezas com_ o serv1ço de exJ>ed~ente Limpeza de instrumentos .... . 
ao co~mando 5uper1or da guarJa. nae1ona.l Despe~as com 0 aluguel dos 
da Capltal Federal-6 :000$000. I edlficios .•.........•.•..... 

Sala das sessõ3S, 21 de outubro de 1899.- Idem para o asseio e reparo 
I!eredia de Sd. dos edificios ............. . 

A Com missão n bstem-se de dar parecer so
bre eota emenda por sel' inopportunamente 
apresentada, 

N.6 
Ao n. 25 . do art. 10, após as p:1laYras 

-4' cadeira do 3• o.nno-diga-so: legislação. 

Idem pam o seguro. contra 
fogo ...................... . 

l<:ventuaes, incluida.s as publi· 
cações na 1m prensa N aciona!, 
aluguel, etc .............. . 

Economia verificada ......... . 

35: 00<1$000 

600$000 
1:500$000 

12:000$000 

3:00()$000 

1:800SOOO 

4:200$000 

67:100$000 
600$000 

Sala das sessões; 24 de outubl'O de 1899.
Calogeras. 

A Commissão acceita. a emenda·. 

. Sal<J. das sessões, 24 de outubro de 1899. 
; -&i Fl'eire.-Augrtsto de Yasconce/lQs.
hinez.~ 11-Iaclwdo, 

N. 7 .A modificr~ção p1•oposta. na present~ emep-
da consiste em desfalcar.se a cons1gna.çao 

Ns. 20. e 21. S~pprima.m-se os 3:ugmcntos par<~ impressões, papel, acquisição deJ.ivrc:s, 
de vencim()ntos uos sub-secretarws e ama· etc., a!im de se conceder uma. gratl!icaçao 
nuenses. · ao beüel encarreg•~·lo do serviço extraordi

Sa.la das sessões, 23 de outubro de 1899.-l oa.rio da portaria da bibliotheea. E' effec.ti-
Barbosa Lima. vameate justo que se conceda uma grat1ti-
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cação a esse modesto funccionario, qtle, n,lém 
do trabalho (l o expedient e ordinal'iO, tem 
mais a.lg-umn:3 h nr<l.s de tro.bPJho i~ p arte ; e 
css·t grn.tiilcaç"i.o póde, Eem inconnmienle, sel' 
d:lduzid,~ dessa comi:.mação •lo nnt~rial. 
Para isso, porém, uã.o -p:l1·ccc mces.-ario q ue 
eHa seja. 1les falc<trh da l :200$, como ~ emen da 
propõe . Asstrn, :t Commi.>siio ac,}:ita a ·emenda 
com estu sub-emenda: 

Onde se diz- Impressões, p~pel, pcmKis, 
etc . • 9: 000$ - d iga-se : lmpr~~úes, papel, 
pcnnas, etc., 9: 000$000. 

ri . o 
N a vigeneia desta. lei , fica o Oi>VH'UO auto

rizado a deduzir da verb~t - Acquisição de 
livros para a. Facnl1la•le de Medicina do Rio 
de Janeiro - , n.té n qnan tia de I: 000$. para 
1\ publicação do Anmuwio JfcdicJ .Cr,r,;il~iro, 
fundado pelo bib liot hecario da rllCStn!'t Facul
dade-. Dr. Carlos Cost!L, providenciando outt·o· 
sim p am que a continuaç·ão da rerarida pulJli
eação sej;t con~ideP:~da de ordem official. 

Sala das se~sões. 14 de outuhro ll C 18'J9. -
31álaq ~<ias Gor.çalus .- Ermirio Cd•!tinho. 
Ilrlef oliSO AI vim. - Gonçalves Ramo{ -- o.~ClW 
Godo!J. -Bel'it·•rd,!s Dias. -Au:wsto ~/c 1'<!.<
cotl'=t!ll·Js .-Silva ()tSli'O .-II~lvecio Jionte . 
Dr. Cesm·io d-J Freicas. - Dl'. Al(redo Ellis .
Jose Luiz Veiga . - Casomiro d t R'JCh..t .-Bra
~ilio d t Lu~ . - Cco·los d e Novaes. - Pault 
Guimal'tíe3. - Peclro llo1·ges.- Jose AAwti
n}t J . - Augusto C~eme~tt in o.-Raul Ban·oso . 
- C<.tmpolina.- Rodrirwes L ima, - Pi.ah ei1·o 
ltmior. - A. B 1telltQ,- E ere.:lút de Sd .
GaldiHo L1reto. -Jiarcos de A1·au~o.- Pedro 
Ferreú·a .- J. A. Neiva. - Vive:ros .- Eu
!JMio Tourinlw .-l'ereira d~ L yra. - Affonso 
Cose..r. . -Tei~;cira de S(i. - Coetho Cintra .-F. 
Sodré .- Cornelio da PM~secc1 .- U ercu!ano 
Bandeira.- Cupet·ti ;lo ú.: Siqueitrt . - J. Mo
reira Akea,-G.:~stro llebl!tb . - Jlel· ,nem::g il· lo 
de Jior<..teo .-Pereira d~s Sa,1tos.-Deocleciano 
de 8ouza.-Lttcas de Barros . 

A Commissão é de parecer que esta emenda 
não seja ac-!eita. 

Não parece conv.:niente que o E sta<:lo se 
. sobrecarregue com pnblic:l.çõ~s des ta n<'tu
reza., da ndo-lhe cnracter offk ial, o que vale 
dizer assumindo a responsabilLclade della sem 
previa parecer das corporações ou funcciona· 
rios que teri u,m competencia. officia l para 
dizer na mataria . 

Além disw, a medida proposta importaria 
na ct•cação de um ser v iço cuja necessid,•de 
não está prov ada. e qne em t odo o CMO não 
conviria fosse f~ilo por este processo. Demai3 
para. que a publieação desse Amwar io sej<t 
feita por conta do Governo, não ha. mister de 
consignar a v~r ba pedhla. 

O Po:ler ExecutLYo tem competcncio. para 
orc!cno.r css~ publ icação na Imprensa Nacio
nal , ~o ll!•l p<:.r-fcei' tfU~ a ob1::1 mer€ce esse 
favor e ess;~ tlistiucçii.o. 

N. lO 

Ao n. 23 -Elim.i ue·sc a consignação paro. 
um cor,servadol·.- A.lcindtl a~w; ;abaru . 

A Commissiio acceita o. omenda. pNpo-; t~, 
em obedieucia ao a rt. 2" da l•Ji n . 4:!U, de I O 
de lle;(etnbro rtc 18\Jli, que preceitua rtue se 
não pre~nch:~m os v::.g<\:5 t!e con~ervadores 
:lti.Í a sua rcdu·~~flO a oito em c al:l. Facul· 
dnde. 

Em virtude des>a. dispo:::içiio, não foi preen
chi da uma. vag;~. de conserva.·ior da F acul
dade de illedicina. clo.l, J3;lhia. E' a consigna
çD.o pa.r:\ es.>e cn go V;lgo, que não será 
preenchido. incl uid:~ no orçamen to por Ia.pso, 
que a. emen1h~ mancla. su pprimir. 

N.ll 

A' rub<'ica26• (Gymnnsl.o Nacbnal)- Suppri
m:un-se as p:llavras-lll<n.ml~ rzuatí'O me;l!s. 

Snla das se:>sues, 23 de outulJro de 1 8~0 .
Jo•ío Lopcs .-Joii' d e Siqt!~ira.-J•Jsd .Avelino . 
-Vespasiano de Albuque'l'q ue.-S~ Preir!J .
A,Ii.;io de .1brcu .. -Arthur 1'on·es __ j [artins 
Jurzio1·. 

As emendas sob ns . 11, 12 e 13 teem 
todas o mesmo intuito: conceder a.os fo.nc
cionarios do Gymna.slo as gratificações pelos 
se1•viços extraordinarios de exames, não J u
rante qua tro mozes, mas durante todo o 
anuo, com·) r.te ngora. A emend~ (~o Sr. J<Jão 
Lope.> põe a questão franca.me rt te : manda 
eli.nünnr a~ pa.hvra.s- durame qu,•tro mezes. 
A qttesr,ão niío sm•ge e:;te anno pc:la pr-:moho. 
vez. Em todo;; os exerci cio~ <tnteriores, desde 
fios de 1892, o Governo tem peoposto que só 
se pague essa g-1-atíficação 110 :período em qu l! 
se dá o tl'a balbo exce'Pcioaal que e !In. r e
compensa, mas o Congresso tem semp;:e·or· 
denado qne o pagamento seja fe ito em todo 
o exercício. Não é S·:\111 fundamento que o 
CoUgl'e.S~O telllllSli ffi ueterminat.Jo, pOl'CJ.li<llltO 
em geral os exames de prepa.ratorios não se 
real izam dontro dos~ e exíguo prazo. Não se 
reali~ avam quando t nes €x.am~s se effe· 
ctuavam na.s féri as e todas as horas •lc cx
pedicn te lhe e1•a.m consagradas; cmo m:.ioria 
d:~ nzilo nli.o ~e realizal'ão est e anno em que 
o encerramento d êl S aulas <lo Gymnasio só 
terá logar a 15 de dezembro e h • a contar 
com os exames: de lllildurcza dos alumnos 
desse estabelecimento e dos candidatos es
tranhos ·uo Gymnasi o. com os ex<tmes da se-
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gunch époc::t e os de admis.->ão á matricula., o 
que não permittirá qu·~ os ~x~.tnes Je pre· 
pamt<)J·ios s~ c!1'•Jctue:n siHÕ.O depoi.s das 
llorn.s do cxpcdit·nt.J, isto ó: U.as :J ás G horas 
da t~ràe. Accresce que no proximo anno 
ce,s:tm os exam<=s ps.rcella<i.os e não ~erá de
jn~is presumi!:' QUl~ n~st ~.~ haverá. dU$,S series~ 
O pt'1%<l <lo tmbalb.o oxt-l'aor:linat'io não ha 
de S'l',pob, ri::;·oro~o.1nerrte fix,Hlo em qu1ttro 
mczcs ; n eomo da disposição \b emenda, que 
ó equita.tiva, não resulta aug-manto de des· 
pez~. a. Commissão julga. que elh póde ser 
<lCCGita. 

~- 12 

Dos 15:000.), votados para exa.mtls geraes 
de p1•eparatorios e mallureza, destaquem-se 
2:400" para gratificação ao director, 1 :800S 
ao "Vicc-director, 1:200$ r..o escrivão e ao se· 
Cl'ctario, 600$ a um inspector servindo de 
amanuense, tu;lo M conrormid;).de da pro
'Postr. elo Governo. 

Sa!n. das sessões, 21 (le outubro de 1899.
X avier d 't SUvei,-a. 

Esta em0nda está _prej udicad<t pelo pac·ecer 
dado á :sob o n. ll. 

N, 13 

A' rubrica n. 2G (Gyrnnasio Nacional) : 
p,1ra as despez:1s com os ex:\rnes de prepa

ratorios e os de matlureza, inclusive p~ga
mcnto mens,ü do pessoal indispensavel ao 
mesmo serviço, conserve-se a verba proposta 
pelo. Com missão, distribuid~s assim as g-ra
tific1çõcs, como no exercicio vig-ente : 2:400$, 
ao dit·octor rlo Externato; I :SOO:i; uo vice-di
redor; 1 :200$ ao secretario, 600$ a um in
sp"ctor de nlumnos, sr;t•vindo de amannense, 
e 600$; a um escrivão. 

Sala. dus sessões, 21 de outu0ro de 1890.
A Xei~a.- Sti F1·cire.-lrineu Jlacho.do.
Augusto de V(l.SCO>~cellos.- "Affonso C'osta.
E!!I!as l'!In.rll:ns.-Coelho Cinlra.-A.nüio de 
Abrw.-E. Pimentel.- Rodolpho Ali1"81!.
Carlos de NovMt.-Padl!a Re::ende.-Eugenio 
1'ourinh o, 

Está prejudico. da esta emenda pelo parecer 
dado a sob o n: 11. 

N. 14 

Ao art. í?.•, n. õ,' accJ•escent.A-s~: e :para 
:pag-nr :lO Dr. Candido Ba.ratct Ribeiro o pl·e
rnio ~~- que tem direito l>lll' um<1. obra da sua 
la.vra e respectiva impressão, cuja impox•ta.n
ci a foi j<i. arbitrada pel_? Governo. 

Sala dt\S sessões, 21 de outubro de 1899.
Púdd ro J-un iM.-'I'h eoto>1.ia de l fagallu7es.
A ll(f'"lc Clcmeacíno .- B ;·a:;ilio da Lu:;,
A.Jli:wei ·;·~ da Siica.-Affonso Cos:a.-Leoncio 
Corri?a.-Alu.tro Botelho.- Adalberlo GHima
r·""ics ,-,1Ialaqt<i~s G~mçal-ves.- B. H·anco Jt~· 
nio;· -Al·~cs de Drito.-J . .A. Neiõa.- Iri
n.~u 3I,rchado.- St! Freire.- Pauln G t!ima
riles .-A•;;gt,sto de Vasc·mcell.1s .-A1·:hu;· Pci
"-' llo .-Lcemo" r"'e;· Godof'reclo.- A.ngelo N eto . 
-Here-fia de Sá.-Artlmr Tor·res.- Alenca1· 
Guimat<7es. - .Padua Razmde. - Rodolpho 
Abretr.-Leo;wl Filho .-Oscar' Godoy .-Alves 
de Clslro. - Deocleciano de Sou:;a. - Lt\i; 
AdolpAo .-BeUsario de Souza. -Alfredo Etlis, 
-Casemiro da Rocha,- Cei!t1"ÍO de F1·eitas.
C<'pertino de Siqueira.-.Marcos de Araajo.
Pe1·eil~' de Lyra.- H81·culano Bandeira,
Jo(ío de Siqueira.-C:oelho Cixtrct, 

As emendas ns. 14 e 15 mandam abrir cre
ditas Jla.ra pagar pr!lmios a tres lentes de Fa
culdades nossas, que compuzeram obras do 
valor e merecimento scientiftco. 

Os arts. 38 e 39 do Codigo do Ensino asse· 
guram o direito a esse premio e determinam 
o processo a seguít· para a. sua concessão. Na 
conrorrnklilue do disposto nessa lei, já o Go
verno arbitrou a importancía desses premias. 
Qualquer que seja a opinião que se professe 
sobre a conveniencia dess~ disposicõ.o de lei 
(a do relator do presente orçamento lhe é 
fund:l.lnentalmente adversa), não ha na hypo
these sujeita. outro procedimento 11 ter sinão 
a concessão do credito pedido. 

Poder-se· h ia tal vez aguardar que o Poder 
Executivo o solicitasse em mensagem. 

Isso não seria, porém, sinão uma. bysunti
nice que a11enas r~tarctaria o momento do 
pagamento, pois ê bem de ver que o Governo • 
que co!lcedeu esses pNmios e lhos arbitrou a. 
tmport~LuC!a, não se r ecus1ria a solicitar do 
Congresw os elementos pa>'a. torn!l.I-os ef
fe'1tivos. 

Ne$!es termos, a maioria ua Commissão é 
de parecer que esta emenda seja a.cceita. 

N. 15 

Ao n. 7 do art. 2°. accrescente-se: bem 
como (l.brir o credito preciso para paga
mento aos Drs. João Vieira de Araujo e Jos3 
bidoro Ua.rtins Junior dos premias e gastos 
de impressão a que teem direito pela publi~ 
caçã~ dos seus livros Direito Penal do Ex· 
ercito e Armada e Codigo Pen·tl C:ommentado 
e Compendio de Histo)"iiJ Ge1·al do Direito, 
conforme o at·bitra.mcnto feito pelo Governo, 
nos termos do arts. 3tl e 39 do Codigo da 
Ensino. 

Sala das sessões, 23 de outubro de !890.
Al(;·edo PintiJ, 
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A Commissã:o é de parecer que esta emenda. 
seja acceita pelas ra~ões que expoz ao tratar da. 
sob o u. 14. 

tu to de ensino official, ou nas m~smas cadei
ras em que estão servindo, 011 em outrM 
analogas, para as quaes se recouheçam com
-petentes. 

N. 16 

Ao art. 2" n. V- Accrescente-se : 
« ••• tornando extensiva lis Fnculdadcs ou 

Escol<)s Livres, equiparadas ou que S3 equi
pararem, o que se aclla determinado em re la
ção ás Faculdades Livres de Dird to nos arts. 
5•, 6•, í•, 8' e 9• da lei n . 314, de 30 de OU· 
tubro de 1895.~ 

Sala das sessões, 24 de outubro de 18!19. -
J. 3foreira AZ11es . 

A maioria. da. Commissão é de pa.recar que 
esta emenda seja ac.ceita, como consectario 
forçado da. disposição do texto do projecto. 

N. 17 

Ao art. 2< -Supprima-se. 
Sa.la. das sessões, 28 de outubro de 1899.

Pa.ula R:.tmos. 

A maioria da Commissão é de p arecer 
q-ue esta emenda não seja 11-Cceita.. Ja em 
2" discussão opinou el!a. neste sentido e não 
tem motivo, principalmente depois que o 
voto da Carna.ra. suffragou a medida. em ques
tão·, para. alterar o seu modo de vet' • 

N . 18 
' 

Ao art. 2' , n. lV- Supprima·se, 
N. V- Supprima-se. 

• Sala. da.s sessões, 24 de outubro ue 1800. 
Barbosa Lima. 

A emenda. relativa ao n . IV, a Commissão 
considera prejudicada pelo parecer dado sobre 
o que o Sr. Deputado Paula Ramos o!fere(}eu; 
a. relativa ao n. V considera igualmente pre· 
judicada. pelo parecer dado sobre a. do Sr. Au
gus to Severo . 

N. 19 

Fiea o Governo autorizado a. reronna.r os 
regulamentas do Instituto Benjamin Con
stant, Instituto dos Surdos-Mudos e Esoola 
Nacional d~ Beilas Artes; reduzil·á uest a. ul
t ima o ensino á. parte restrictamente technica., 
só conservando as cadeiras de natureza pra
tic..'l. 

O mesmo suceederã. aos que hoje eetão no 
curso de architec:turn, curso que passará. 
para a. Escola. Polytechnica. 

S.da. <las sessões, 24 de outubro de 1899.
Auguslo Secao. 

A Commisniio não acceita a emenda. Nada 
indica. po!· ora. a necessidade de reformar os 
r egulamentos do InstitOto Benjamin Consta.nt 
e dos Surdos-Mudos. 

O da Escola de Bellas·Artes reclama re· 
forma, mas a autorização pa.ra. o Governo 
efi'ectual-a j á se acha contida. no n. IV do 
art. 2• deste projecto. 

N. 20 

Os juizes da justiça local do Districto 
Federal, visto receberem a sua. nomeaç.ão do 
Governo Federal, gosarão da e:xcepçã.o con
tida. no art. 10, u. 30, do Orçamento da Re· 
ceita para 1900. 

Sala das sessõa8, 23 àe outllbro de 1899.
Sa Freire, 

A Commissão não acceit~ est a. .emenda. 
A Constituição Federal em nenhum dos 

~eus. artigos se refere, quer i organização da 
JUstiça,. quer aos juizes do Districto Federal. 
Si actualmente são nomeado:> pelo Governo 
da União, é por força de um& lei ordinaria . 
Outra lei ordinaria, nos termos do n. 30 do 
a rt. 34, póde passal-os para. o Governo do 
~istricto. Sua. inamovibilidade só está. garan
ttda, ccmo a de qulllquer outro tuocciooario 
do districto ou da. União, pelo a rt. 74 e pelo 
§_3• do art. _ll da mesmr. Consi it!li<;ão. Assim 
oao lhes pode aproveitar de medo alaum a. 
excepção do§ 1° do art. 57, que, como a. da 
vitaliciedade, só se refere aos juizes !ederaes 
-isto e- da justiça federal. N"o momeoto que 
atravessamos, quando nem os representantes 
do . Executivo, nem os do Legislativo se 
fur ta.ram ao sa.crificio exigido pela Na ~ão, 
comprehende-se que só se e-nma.m do imposto 
aq~elles que a. Constituição expressamente 
exrme. 

N. 21 

Artigo. Ficr. o Governo autorizade a. rever 
o decreto de férias forenses, d~) modo a esta
belecer como rP.gra o seguinte: 

Os professores que estão ·actualmente 
em e :;:ercicio ficarão addiU.os, percebendo os 
'Vencimentos a que teem direito até serem 
aproveitados como lentes em qualquer in~ti-

As i'érias forenses no Distrlcto Federal 
ser~ o r eduzidas unicamente ao l apso de tempo 
que vai do dia 24 de dezembro (Inclusive) ao 
dia 3 de r~vereiro . 

Sala. das sessões, 23 de out11bro de 1899.
lose A llelino. - Sá J?reire.- Jo~o Lopes ,-. 
Atfrmso Costa, · · 
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A Commi~ã.o abstem-se de considerar- o 
merito desta emea.-la por entender que não 
cabe, em face da disposiç_ão do Regimento, a 
medida permanente que ena.encerr~ no texto 
da lei do orçamento, a. que é totalmente es
tranha. 

N. 22 

Ao n. 30: 
Reduza'-se a 4:800$ a consignaçáo de 5:000$ 

para serventes. 
Supprima·se a consignação de 280$ para 

gratificação a enrermeiros. 
Augmente-se de_ 400$ a consign~ão :para 

illumioação. 
Sala das sessões. 23 de outubro de 1899.

Alci:ndo Gudn~bara • 

A Commissã.o accei ta a emen4a, que at tende 
á. melhor convsniencja do serviço. 

N. 23 

Ao paragrapho que trata d& liibliot'heca 
NaCional: 

O Governo regulamentàrá o registro de 
livros de que trata o art. 13 da leinó 495, de 
1 de agosto de 1898, creando a taxa de 1$ 
por certificado de obra depositada; caso o 
autor ou cessionario o queira exigir e esta· 
belecendo a. publicidade mensal da. lista de 
obras registradas. A referencia do art. 26 da 
mesma lei, que, em v e:& de ser feita ao art. 22 
n. l,allude ao art. 21 n. l,seracDrl'igida 
em nova publicação. 

Sala. das sessões, 24 dfl outubro ua 1899.
Augu8lo Sc-cero, 

A Commissão acceita a emenda. A nova lei 
de direitos autoraes ma.ndou que ss 1izesse o 
deposito de livros na Bibliotheca Nacional 
como condição sine qu~ non da garantia. 
Restava saber si era licito exigir dcs autores 
alguma. taxa pelo recibo de recepcão. E' o 
que a emenda. decide. Ml\nda. tambem fazer a 
publicação mensal dos livros novos registra
aos. Ha nisso mais uma segurança para o 
autor e um bom serviço para. a bibliographia 
nacional. Por ultimo, a emenda corrige um 
lapso que se deu na. redaeção da lei. Havia 
no a.rt. 26 uma referencia ao art. 22 n. l; 
mas esse artigo, pela. suppressão feita· no Se
nado de outra &nterior, passou a ter o n . 2 I . 
Um descuido, no momento da redacção, fez 
com que nã.o se corri~ísse a referencia, que, 
feita ao art. 22, e hoJe um contraiJenso. 

N. 24 

N'o n. 3!J ..... Obra.s-accrescente-se:inclusive 
a quantia ~e 5:000$ para a. in~bllao;ão da 

illumina.ção a. gaz: acetyleuo no hospital 
Paula Candido. 

Sala das Cornmissões, 21 de outubro de 
1899.- Alcinio Guanabara.- Ser .. eãe~ICJ 
Corrêa. 

A Cornmissão accúta a emenda que satisfaz 
a. necessidade palpitante do serviço publico, 

N. 25 

Ao n. 83-Elimine~se a consignação para 
um desembargador. 

Sala das sessões, 23 de outubro de 1809.
Alcindo Guanabara. 

A Commissão acceita a. emenda. Foi apo· 
sentado o desembargador a qne se refere a. 
rubrica do lJI"C!iecto, de modo que não ha que 
consignar v~rba sioão par& 83 juizes decla· 
rados em disponibilidade por sentença. do 
Poder Juliicia.rio, 

N. 26 

Paragrapho ao art. ;,o, A rever o regula
mento da. Escola de Minas para harmooizal-o 
com as disposições do Codigo do E!lsino Su· 
perior, sem augmento de despezo.. 

Sala. das sessões, 22 de outubro da l899.
Gonçal!7es ,RrJ.mos. 

A maioria da Commis>ão é de pa.recer que 
a emenda. não seja acceita por considerar que 
o actual regulamento da. Escola de Minas sa.· 
tisfaz a todas as necessida.d.es do ensino pra• 
tico que essa. escola deva ~inistra.r e tem 
minist~ado com grande provetto. 

N. 27 

E' o Poder Executivo autorizado a refor· 
mar o re"ula.mento da brigada policial do 
Districto F"ederal, estabelecendo que os offi
cíaes aggregados do ~orpo de saud~ da mes
ma bri<>ada serão cons1derados effecttvos com 
os mes~os postos e vencimentos actuaes, con• 
tinuando a ter o nosto d.e tenente-coronel o 
chefe do referido-êorpo de saude. 

Sala. das ses~ões, 23 de outubro do 1899.
Auguso de Vasconcello$,-Xa1)ier da Silveira 
Junior.-&! Freire, 

A maioria da. Commissio não acceita estilo 
emenda., por Dão achai-a. de conveniencia pu• 
blica. 

N. 28 

Artigo additivo : 
E' o Poder Executivo a.utorizado, tl~ -vi ... 

geucia. desta lei, a refor~ar. ~ reguh.mecto· 
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da brigada policial.do Districto Federal, osta
bel~~.enclo que o quadro do~ officiaes do re
spectiYO corpo ;\c s~Utl() seni o mesmo crendo 
pelo decreto n. I. 2\.~3 A,tte I O tle fevereiro de 
18G3, e que o chefe tcril. o posto de tE-nente· 
coronel ou COl'Oncl, com tanto que nito se}1 ox· 
cedida a despeza, nem augmentuda. a verba 
votada para o exercicio vigente.» 

Sala das sessi3e3, 24. de outubro tle 1899.
IJ·ineu. Jlachado.-Josc Murtinho.- Augusto 
ele Vasconcellos.-Sà Freire. 

A Commi.ssão considera esta cmend:t preju 
di cada pelo parecer dado á de n. 27, 

Sa.ladasCommís~ües, 30de outubro de 1899. 
-Lauro Jfull~r, pre5idente lnteL"ino.- A~
cindo Guano.b~ra, relator.- Augusto Monte· 
negro.-Bt~eno de A1tdrada.-Jian;al Escobar. 
-Au,qt~sto Se~e1·o .-JiayriHlt.- Calogenzs.
Ser~edello Corrêa. 

N. 181 B- 1809 

Rcdacção p:tl\t s~ disCHSSiiO elo J7rojecto "'· 181' 
deste anr.o, gue fiXt.T, a despe:.a do 1lfinisterio 
da Gue;·nt p:u·a o exeYcicio de 1900 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.0 O Presidente da Republica é auto· 

rlzado a despender pelo Ministerio da Guerra , 
com os serviços designados nas seguintes 
verbas, a. quantia de 45.619:339!3433, 

A saber: 

I . Administração geral .••• 
2. Sllpremo Tribunal Mili-

tar e auJitores ..... . 
3. Contadoria Gero.! da 

Guerra ....•.....• ,,. 
4. lntendencia 0<3ral da 

Guerra, .•.......•.. 
5 . I nstrucção milita. r. A u

gmentada de 4:380$ 
para a. diarin. a mais 
quatro serventes na 
Escola Prepamtoria 
e de Tactica do Rea
lengo. Elevado de 40 
a 63 o numero de al
feres-alam nos. con
forme o estado eíl'e
ctívo actual ....••• , 

6. Arsenaes e de posi tos ..• 
7. Fabricas ............. . 
8. Laboratorios ....•••... 
9. Hospits es e cnfermari:~.a 

1 O. Soldos e gra ti 1icaçõas. 
A ugm enta da de: 
33:120$ na sub-ru
brica - Escola.~ Mili-

206: 952.$500 

129:800$000 

115:910$000 

~61:72ii$000 

961 : 694$500 
1. 138:425$000 
221:~71$300 
133: 952$000 
339:250$000 

tares - para soldo a. 
23 alferes- alumnos; 
65:520$ pm· elevar-se 
de 150 a 176 o nu
mero de geatiticações 
de commissiio a. c ti.,~~, 
de e n g e nll e i r o s ; 
l ::WJ$ por elevar-se 
de 50 a 5~ o das de 
oxercicio de chefe de 
com missão a. c ti v a ; 
12:4ZO$ para. a gl'a
tificllçâo de exercício 
a 23 alferes alumuos; 
5 :5'W$ para Cl'eados 
para os mesmos ofii
c\aes e 5G :700$ para. 
gratificação de exer
cicio a 105 alferes 
graduados. Reduzida 
de: 7:'200$ pordimi
n uir-se de 50 a 46 o 
numero de gratifi
cações de commissão 
de residencia.; 9:360$ 
por diminuir-se de 
80 a 74 o numero das 
gratificações de es
Htdo·maior de 1' clas
se ; 6:720$ por dimi
nuir-se de 20 a 12 o 
numero das de estado
maior de 2• olassa ...• 

I I. EtaJ)as - Elevadas de 
47:012$ para etapas 
a 23 alferes alumnos. 

I 2. Classes inacti v as ...... . 
13. Ajuda de custa: ...... . 
14. Colonias militares ...•• 
15. Ob!'as militares. Aug

mentada de 100:000$ 
pam a cons trucção de 
ofiicinas, aPmazens e 
mais dependencias do 
estabelecimento re-
sultante da. fusão do 

Laboratorio Pyrote
chnico do Campinho e 
da Fabrica de Cartu
chos do Realengo, e 
para a acquisição de 
um terreno adjacente 
a esta fabrica •.. , ..• 

16, Material-Augmentada. 
de: 3:0DO$:para auxi
lio á publicação da Re
vista Jl[i{itar; 40:000.$ 
po.ra a compro.., .con
certo c la vag€\m de 
roupa; 320:740$ ã. 
sub-rubrica. - Far
damento - por consl-

14.817:362~91)() 

15.855::-lOSSO(){) 
2. 00 I : 369$05<1 

200: OOO;!:OIJO 
97:\JDB$·nr 

1.070:000:$000 
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derar~se s. mi:tlb <le lua regcnd:J. das :::u la;.; ond.e se verificar a. oe-
220$ em V1?z d~ :<OC'$; 1 c~:< •i;l ~de 'h'riu<~ llr:s "uxíliares de ensino, p:u·a 
50:0UO:) r·ara ar;qui- I o o;;~~ ~.:.• r·,:o ':o:·:r,:;ltcil.os !1Jgo a ne b l tllcto 
sição de insll·n ~: :en- \:>e ·o~,,r . • 
tos, utc nsl! ios, a g t.:.a, ! § 1 • • Esse:; o!ocr.nt!'s em d isronibilirlado não 
tJtc . ; 5fLOOO~l P=~!'a l ~,~ r~o ~lr;::-ií.o r:?Cll~2.t1 B, se.r ~· it· c.omo co t~dju-
lllz }Ktr~. '.u:wt.eis e l ;;am·:s, (,th a 1·ez que se tra tar de ma teria 
est.ab~lecim~:n tos rni- 1 ab~~a::!gidc. u:.:. sec~)l.o a aue Del't~;.o.~er a sua.· 
l !tarcs, ek.; 51l'J :000$ ! ca<lt!J"J. o•1 a ul::i, e n a. ri;esrm; escola ne que 
( inclusivo 40:000$ 1 t<u!am pazt•:: qLt(;.lHlu furaill posto~ em dispo· 
:para material . do 'Jnibilit.ia l e . • . 
transpo:-te te['Nstre) § 2 . • No .imuerl!:wmtoou f illt a. dos doce·n· 
para. trausporte de l tes em dispon;&ilid ad~. su potlerão ser nomea-
tropa.s, ca.rgas e ba- do.:; cvn.õjavantes do ensino nos instituks m i-
gagens, cõmedo!'ias Iita.res c.s o:!iciaes do exel:'l:ito que, tendo o 
de embarque, etc . ; jre;lJ.\clilo cur so, forem propostos pela con-
500: 000.) pura va.nta- gniga<;ii.o ou ccmselho <>scclnr. 
gens de forrag~ns e § 3.0 o~ coaàjn\·antes tlo ensino, quertheo-
ferragens.... . . . . . . • 8. 008:31 0~\100 rico, <;, uer pratico, percebt•rão os voncirnentos 

' que lltt•s a ttril.;ue o xe~nbrnento n . 53G, de 
"~rt. 2.• E' o Potle r Executi vo autor> l:~ de ;>brii de 1890. · 

zacto: I Art. ·L" :Xa vi;.:é·ncia desta lei, será tlistri-
1 A rever , na. vigeucia. desta. Ic;, as ia- b~:da ~. tr:~~o5 CJ~ o:r~í:ies d.o exercito o Al
I. A TeveJ', t]a vigenciu <'os~:~ ici. as tn-1 m or:o .. '" Jiiti~ai', lle:;eontundo·se de cada um, 

bellas de gra tificação de exC::rcieio c abo;JO da 1 p~·l' ml!~t ,·ez, a importanc!a. de 2SOOO. 
ajuda. de custo ao;; officiiles de terra e Jn.tr e 1 Art . 5 .0 Na v i gt!ncia dest a lei,as cham&das 
classes annex::s, de mod;, n CO!;fo:<mal-~ eccnomi<•s ll tit'\S, t',;i tas ti custa do rancho das 
com o õispo; t o no art.85 t:Ja Gonsti tuivilo Fu· pr;L<;:;.S o ulum!:lo~ dos institnto~ de ensino 
deraJ sem aogmcnto de rle~pez,\ . · miii t.ar, ~ó p·Jdcr ,(o ser &pplicadas á melhoria 

li. A rea.liz:~r a fus~o do L:.boratorio Fy- do me;;mo ra~cllo . s~ndo -vedado custeü.tl'·Se 
::-o t echnico do C:unpir1ho e da F;;.hric<l. ce qu:.lq <~er ob!·.a .de constru~ção ou ~econ
Cartuchos do Realengo, expeJindo nO\ 'O re- . s trllc<;ao de ea.tftctus con1 a unporto.ncta. da.· 
gulamenro, pelo quat sGja aproveitado o p;;s- 1 qucl ! e~s c·coaom ia,; . 
solll ~dmini~trativo e arti~tico ,to~_,:ly.us esta- 1 Sa h da~ ~omm;s•õ3 :::, ::lO de. o::xtubro de 1899. 
belecuneoto~. conforme n.s ncce: ~1cad~s do ~ -Lf.tp;·o ";hfl<r , pre~;dentc mt~rmo, rel.ator. 
serViÇO. - .. 4-H tJU~ to ]Ú')i1ée·ne-gro. - _4_vqusto Setc;o.-

IU. A mauàar ecn~ tr uir ns officinas, ar- B w!HO r!e .'LI!ik <t•.l c. . - Ser;e,ieÚ:> Cr;rr~~ . 
maze~s c metis depecd<>.ncms que forem ne- r ~ _ , _ 
cessanos, p(Ll'a que o serv1ço do 11 o·•o es:a- :t~ • .d' - I S~:O 
belecimento se faça em Cl,n llições satisfa.cto- Auéon:, , o Po<ler Exect<tiro a áb,.iY ao Mi-
ri ns e s;m Tisco, quct· par ,i. os ed.iíicios~ quer n is!r:rio rta [,l.dt~-<!ria , Viuçcío e Qb,-as Pu-
para o )lessoal nell~s empregaclo e p :tl'<l <t IJlicas o crcd, lo a.:pccir~ de i .0!!0:000.,, 
r-opula.ção da localidatie. pa.;·a li1v.ítir1Ç I7o defhtiti •·~~ dos comJWOIIo fsws 

IV. Adqu irir o ter reno a.dj:tcente à F;\- c.?;!lnchidos co"• f! s rnmp anh.il•s d~ na1)a· 
br ica. <lo Gu.l'tutb cs, para deseJi':olvimcnto úo gaç tio !J••e !;·,,,~spm·ta1·a;;2 immigr.mtes ela 
novo estabelecimento, p:!dendo fa.t~r ;1. ;·e~pe- E !!,·;:,pa 2Jara o l)<:i= . 
c ti Vtt deoapropr\ação, de accvrdo com o rlls· 
posto no decretü n. 8 l6, de 10 Ü;J julho de A C:ommisí~C de ür>;•<l t:l<:Oto , tendo em vista. 
! 855, e no r egulament:J do 27 ue outubro d() a. <=xr~si,ç--~o. ~o,_ !'~~;lis1t'r:o. •;~ V~açd:o , ab"ixo 
ll!.3Smo anno. Jhlbl,c"a.:t, fne~~'J.'~ ao C{)u, , es~o. com. men-

V. A mandar nr.::ceder , m . Tiz encia Jcsta. ~ageg1 a~ 
1
18 t! o c:Jr:·et;to do .E:r . PrcsJdente 

Jei, aos Gitudos nec.:sm!'io; á cor.att•ucçáo ur· •.O. .~,;p u lJ . ~Ca, . e .. ~o llfO!'JIHU<.!O•Se . COm 05 
gente de uma f~1•1·o-vb oue l igue 0 E: tado fi!!1~amen~c-~ lus.J_.:cn~n·?<= ~o _ cred1t~ . d_e 
do Paraná ao do Matto- GrCS50 ;), qunl scrà r l . 0:..0 :000$ l.ilSo l <~~[W :1. lJ~ilb2.(;ao defi.ntttva 
fei. t a por pr~ç~s dos ba t<;H:.ões de _e~ genheiro~ (!~ ,, ~.~:~;~~~-P.n:~o~ ,. co:t~;~h!~~s ~1ara. ; com ,~s 
sob a d!''e"r·ao de .,ng•nnr> t"C·S •mit'"l'"!l I c. I.,, ..... ..... ~ qae ,_ an~pcita .~m lffim.gran t,,, 

• .... '"' c .a.c ..- • · .\.., ~· • "~"" .. .,. ..... ,- ..... ,s ri '1 11e., , .. ~ ...... , ·1 ;)~) ~ d" ''S ·• e J·uuho 
.A.r_L 3.11 • N~. Yige.nci?. desta l\3it 11enhum. { ~ "~~ ;:~,tliu . ~~1 ,_ l .l; . .~- :- .~ : .J..: ... :-v-. . :- - .... u 

coa•JJ uvanle c1v :I Ic0d~i' l1 ser nomc;J.d., ~rua o 1 d: .... ·. ~".~' .~ .. ~I:; ... :P'\:'~L: ~l,e seJa ..,Lloptado 0 
ensino theol'jco ou pt•a.t;co ur·,:; ~scola.;; rr.ili-j Sc;; U • . h~ l·1 '·Jc .. <v ''0 

• -
1 · 

1arc~, emqnanto bouvllr lentes, profes;cres I o Cc'ngre,;so N:<c!o!Htl l'csolve : 
(lU suustHutos em uispouii.Jidade, os quacs A!·t. uni~o . E' o r(:tier Executivo auto· 
serão aproveitadas, sempre quo o r equeiram, r izad0 a abrir ao fJ.lDi~t~rio da Inc1ustria. 

Camor~ Y . VI . . . . . ·- ·· ··-· ... . - . - - .ir.._ ... _·- ... - •. • 
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Viação e Obras Publicas, o credito de 
1 :020:000$,para liquidação definitiva dos com
promissos contrah~clos para com as CCl!~pa
nhias de navegaçao que tramportat·am tm
migr:wtes da Europa pura o paiz, nos tel'mos 
do art. ·528, de 28 de j nnlto li e 1890; fazendo 
as nocessarias operações de credito e revo
gadas as dispssiçõe8 em coutrario. 

n. 490, de 16 de dezembro de 1897, consegui 
que ficasse reduzido ao de 500:000$, e1fecti· 
vamel)te pago iL companhia vencedora. 

Vê-se por ahi quão damnoso aos interesses 
da União foi o curso tomado pelo litigio,cuja 
solução adquiriu caracter extremamente pre
judicial, passando do fôro nclministrativo 
para o judiciar·io. 

Animadas pelos e1feitos da jurisprudencia 
que, em virtude de arestos do Supremo Tri
bunal Federal, se foi formando em torno do 
citado art. 16, outras companhias que se en
contravam em situação de direito identica iL 
das precedentes, intentaram, por seu turno, 
acçii.o contra a Fazenda Nacional, cujos tra
mites teem decorrido em sentido desfavora
vel á União, presagiando novos e penosos sa
crificios para. os cofres publicas. Ainda nas 
sessões de 10 de julho o de 2 de agosto do 
corrente anno, confirmou o Supremo Tribu
na 1 Federal duas son tenças, em virtude das 
qnaes ter-se-hia de pagar as companhias de 
navegação L 'L Liya1·ia B-raziliana e Nvoiga
::iiot~e Generale Italir.r.na dous premios de 
100.000, francos, relativos ao anuo de I 895, 
cujo total, postos de parte os accrescimos de
correntes dos commina.torios di~ condemuação, 
elevu,r-se-hia a 240:000$, mais ou menos, com 
a taxa cambial vigente. 

Sala das Commissões, 30 de outubro de 
1899.-Lauro 111ii 'ler, presidente interino.
llfay't"ink, relator.- Augusto Montenegro.
Augusio Severo. -Serzedetlo Ccrrêa.- 1liarçal 
de Escobcw. 

Sr. Presidente da Republica.-Pelo art. 16 
do decreto n. 528, de 28 de junho de 1890, 
af!ançJu o Governo Provisorio dn. Republica 
o direito á percepção do um premio, do valor 
t1e 100.000 fr,mcos, ás companllhs (]e nave
gação que h ouvessem transpo1:t1do, no de
cut•so de cada anno, 10.000 Jtnrmgnmtes, 
pelo menos, uma vez que não ti v esse occor-

. rido recla,mação alguma acerca das b·:t gugens 
e do tro.tnmento dado aos mesmos immigran
tes. 

Fundadas nn. promessa que t r\l disposição 
do supra~itado decrnto encerrava, algumas 
emprezas de navegação , qne se reputavam 
com pleno jus ao premio, apresentaram em 
diver~as épocas suüs petições n, este M.iois
terio, afim de quo o re~pec;tivo pagamento 
fosse realizado. 

Ao numero das primeirus: que produziram 
suas reclamações perillltt! o mP.smo MinistB
J'i o, pertencem as companlli"f 1Vorrl-1 ~1ascher 
Lloyd, de Bremen, e 1'rcmsp01·ts 1lfar:'times d 
v, ~;ietw, de Marselh<t. 

À estas r-eclamações deixal\1ill ele attom!er 
meus antecessores, p11 los dous seguintes fun
tlamcntos: 1°, que os premios do art. 16 do 
decreto n. 528, de 28 de junho de 1800, só 
eram devidos pot• tr<tnsporte de immigrantes 
espontaneos ; e 2°, quo em ~lgnns annos e 
respectivamente r, algumas vmgens const<t
V<1m reclamações dos immigrantes. 

Recorrendo esses recbmantes da decisão 
adminbtrativa para as justiças fed eraes, 
cujos tramil0s for:1m pm• parte do Govel'no 
esgotados a.té a ultima instar:cia, obtiver-am 
que fo ;:s,,m pelos tribunaes desp!'ezados os 
fundamentos da recn~n. de pa ,~·a mento ; e en1 
consequenci<t foi a Fazsnda Nacional eonde· 
mna.da a p:.tgar á com pn.nhi r. N ordd,;·utscher 
Llov d a qu:wtiét tlo H8:880c~730, p >l' um pre
mio correspond en te ao armo do 1801, diil'e
rençn. de c:.tmbio, juros G.a mor·n, e cm't::.l~, 
importa11cia que fo i integHdmente rmbol
sa·.la ; e 9, 'l'ro.ns/)'>rls .il:Lu·itinzes a quan lia de 
71:i3 : 494$8-J.O, relativa n, cinco pr·emios, Cl.C· 
crescidos aquelles eucargos, total esse que, 
pelo prompto pagamento que estava antori
:é:<rlo a Ü\Y,fll' om vi!'tndo do dispQsto n;:t ~eí 

Na imminencia de novos revezes judiciarios 
n cons<' quentes onus, e annullados, como 
toem sido, por successivos arestos daquolle 
tribunal, o3 ur~·umentos que serviram de 
b~tse aos meus antecussores, pRra a denegação 
do premio ás companhias litigan tes, entendi 
srr de bom aviso admittir provo~tas de ac
cordo ap!'e.,eni.adas por algumas dellas, alvi· 
t.t·e que dllsdt3 logo se me ailgurou poder ser 
geueralizM1o a todas as que se achassem na 
situação juridicct reconhecicht pelo Poder Judi
diciat•io. 

Entrando, nesso sentido, em negoci:tç1io, 
procurei encaminhal-n. por maneira a obtet' 
que as companllins reclamantes uesistissem 
das acçõe3 intentadas e das sentenças já, em 
seu favor proferidas, e a que fossem redu
zidos quanto possível os encargos decorrentes 
pura o Thesouro Fedel'al, do pagamento de 
taes pr!'mios. 

Cumpre- me dizer que não foi baldado o 
meu empenilO, porquanto obtive o assenti
mento de todas as companhias litigantes, a 
sal:e1· : N avig Lz io;le General Italiana (socie
dades reunida s F'lorio e Rubattino), represtm
tando cinco premios, Stefano RepAito, com 
ignal numero, La Veloce com dous, !talo Bn~
:;ilút.;w, com tr.Js, Fr.uelli Zino, F1·atelli La· 
vare!lo fú Giubalt,~ , e La L igtwia B1·aziliana, 
com um premio cad~1 uma, o que dá um 
total de 18 premias. Estas companhias de
cls.raram estar dispostas a receber os premios 
[!. rfir.ão ele $es~c n.t(1 conto,~ ca,da um, tE)ndo ~ 
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COm jHtnhilt Srll.'itJa~[cmc ( ;CW1"0I•! llal[rtnrr <le· 
Sl~U·lo, (:111 •·c.it'UJllencia. dtJ :tecorr!n, t\n 

prcmin C"!Tespon•lt·nte ao fl.nno dP. I·S~Jl," 
que tl.eu em resultado tic:cr t'eJu%il!" ao •tu
mez·cJ ti~ 17 o totnl dll' referi.lo~ lll'••mio:'!. 

P~ra l'enl!z.açcro dos wg;tmt;itt•IS Cl iiqul
dn<;ao defin tt,t v~ do~ respectivos onc:\rgos, 
t~n·na-'e nece~sario per1lr ao Cangrr..-;so Na
~wnal abe~tura de nm crr.rl\to espe~ial, da 
m;portaucta de r!li! e vinte contos de~ réis, c. 
quanto montam os premi os de qutJ tmto. 

Capital Federal, 14 de outubl'O de 1899.
Se~erit.a Vieira, 

l'·3tn nas rn~.~mo.s ro:1díç(í ·~. po.ra. o ltur, off·~
l'€:•·f\ á t·olt~ ;,:,!ração da Cauw.ra o se~uhte 
tn·. jecto 1!1' lei: ·-

O C• .. r.:,(:p·e1so K<:cior.8l d.;crd.r:: 
At't. 1." Fkn. o Podz;r Ex;;~mi•·o nut,,l·iz;·:tlo 

a. :l.lorir o cr·;ri it.o H::JC•2S'i;tr·'o para pogament·:J 
do~ juizes ele direito j.JUC: !0r;tm nomeado~ pelo 
Governo Fe1l€!·a!, ~nJús a prrnnutga~fio da- (>:n~ 
otit!li<;üo da it.fpublic1, rotérn ante; 1b1 org;.t
ni za·~ãn .jtldil'i:ní~·. tlo respedi v o EsL:.do, a 
d,nar do Jia em que e<>.da illll c1eixou o exer. 
cicio llo cargo Jlul' f'üt'ç;t des~a ot'ganlr.a.
çã.o ~b serem ~pnsenta\lt).> ou aproveita•los. 

N. 22l-JS00 Art. 2." Rev.)grttll·3CHtsdí~po~içiio~ em con-
At!ti.Wi;a o Pvdcr E:•:cculivo a al1ri,· 0 c;·ediio trario • 

n=cesY1rio )Jara, 11:rqamcn!o r lo; j~!-i.:.·s de (li· S~.t!n d:1s c:lnlroi~~l) -:S, 29 d•· vnttt1JJlo t1e }F::!~). 
,·citd nonle(ulos Clfh.is ,r ]Wi'liiH!l'Jfl~~(;J rlt r·fJn ... !I 11·ti~1." ./1 t ,1io;·~ pl~f'!SHi•\nLe.- l~'u: J)ouoti.
~o,;ti.tuiç~!-9 rlrt 1-?.epi'!Jhc'.J., I,.?J·,:;;l ltJit~·~ rlrl !ftU~s., :~elatnJ1 ,- .. ·Yr..,·:,•,· ... ~,. Si!~c;· _, .. "T,- .·tl(n!dt:J 
n'Y'!IIfiH:; ~Ç,71l Jnrh>ia,·i(."~ rl··> ~~~~:~1,r!t'l:··o f..'~·:arfo. l'i , ,to.-.t,:rr,-,~·o Costfl, 
' ' d.(!Uu· r_! o d h~ e .n rp~(~ ,. ui r1 ·r! m r.h ~· .. ·n ~" r; ] 

e:r-crcic!o do ca;·,,o y·.·fi;,T,, ,/,·,.:m '''''/''•li- lf~ "'~~·. li~ t•e;>.;~d<··n i:t'- 0ião ],a,yentlo 
znç~ ;o) c~tJ serc)J~ opo3t:;·!a't"os Ol: (J);j~ot:ei-ln~:.,la. Jn:tis a tra.Lu\ dC'Signu p;trn. ~Jll:Ulhi:L a 
l•.ulu; sr;;u:nte ot·dun do dilt: 

0 Dr. Fmnci~CJ ua Cesta. /.hht füi :;ome<tlo VuÜl<,'ã'J dns S·"g'Uintes mat01·hs: 
juiz de rli:·eito lln. comarca de ,\pody. no Es- Do projeclo n. 20:1 A, :],~ 1899, com p:weccr 
t;ulo do Rm Gr•ande do Not•te, por rlerrr,to so b:'o as e:nm.las oíl'tr·~cidas para a ;;.a clis
do Governo Fedrrai, de 7 de agosto ,1e 189l. cussio do pi'oj e c to n. 203, r)::~stl) nnno, que 
Nilo t~n1lo s'do aproveil.ad0 n••· oq;émi7~lçii.o fixa n despem do !llinisterio rh evr,~riniJa Jlar•t 
judiciaJ'ÜJ- tle~se Estccdo,dJe pclle ao Congrcsoo o exercido de 1000 (2'' d 1:;c u~si\·8) ; 
qtw autorize o Poüer Executivo acoas\dernl-o D;1s o:nentfa.s rio· Senado ::os prCijcctos 
em llbponí1Ji!ttlaàe p!lra os elfeito~ de direito, ns. L'!l D c 151 E.de 189\), qtte ri::!:a n desp~·zo. 
vi;;to não ter si-lo ;tssirn comíd0ra lo peLo liC i\Iinis(<w!o das [{t.)Jttç;iJos l~XtBricres .:;um o 
fado de ter sido Sl.l;.t nomcaç~.o posbdor cxercicil> de l~Oo (Jíscus>ão ;;nica); 
á lil'omuJg,lçi\o tla Coostitnição dn. J~epv.- no pro,j2.cto n 1(].1 G, ,v, !F!J:J,. em rirludo 
blica. dof·trt. 1:53 dn H.egitn~nt.rt lnternn H l'l)!atiYO 

l!~nten:l.:l a Commiss1o d.e Constil uição, á t\menc]a app•o•;nuo. na 3a •ti~cus>üo do Jll'o
L--:g-is1ação o Ju3tiça qne si a, nomeação do jecto n. JW, deste D.nuo, autoriz;m,Jo o PGtler 
}leticiocario foi realmente feita a.nós a Exccutiyo a u.brír no Ministerio daJuEt:ça c 
promulgação da Constituiçao, fel·a tôda via N ugocios 1nterbr12s o crul i to rr8ccssario par:l. 
o Go-verno Federal na exercicio c1c uma pC~gamento ao l''rlte catlteélraUco da Facul
~ttr-ibuição Ioga!, p:Jr isso que ainda não dade de ~le•.licin:;. do Rio de .Taneiro Dr. Hi
~e «chava OPg·anizado .o.quellc E~tad o a esso l;uio So:::.r<:ls (!e Gou vb. Jos o1·d~nltdos que lhe 
tempo. são dGvidos tlm'ã.nle o lt•mpo em rtue esteve 

Ccn~erv:1ntlo t"cté cnt~o o Govcmo Fecleml pri vo,cto do e:;:€l"ckio bl" ~uas faocçõcs, por 
a. faculdade de no!ll'.J:tr j:;izcs para esses E:;- :wto cio GDvcr·ao, pc.,lel•iormcntü annul!ado 
tallos, p:n.,ce inneg·avel o direito do peticlo· (nc••:1. db·;us;ii.u) ; 
nario a viblíci~dad.e inhercnt;;; ao r:argo ,{,~ !lo pw·jeclo n. 170 A. d•l 1899, r.:•m varecer 
juiz de direito, e dio se; lhe podendo desco· soL•re t·S emen,L;,; oJier . :c:r1~s tta 2·' tliscussi'iC\ 
11h'"cer a. vitalicie•'ade, cssistG-~hc di;eií;> ú IJo proj<~cto n. 11::, d·"~te anno, que lixa o~ 
di~ponibiliJa~~c ~:ttC SC.!' :~pG-)Gnt:;.d.o o t! apl\J-j ver~ci.J!lcn-:..os ,Je. ai_? uns fun,c~!;ona r·ws da Dr
YeJtado. ;·ccr.oT·r<l G-el';:l tte S:1u.d-e PU IJHca o crca n.t-

E t~ll1t<l mrd;; nssím par.:cc (·~. Cornn1j~~ào j g-ur::.- log<lrús lH1 Ine.s1nll~ rtpet.rtição (ili.;;eus:.3ão 
quo, seguntlo all·'€0. o compro,·:~ o petk:o -

1
llnk;.t); . 

n:.11~k~, diYer·s,Js ,juizes:non·;t:a .. -~(lS c..._m·_) elle d.c- Dü r~qucr·itn :~Lifn dt) St,. Ba.r1:o~ Luna., 
))ois de 2~l 1!e fcver·eiL"o En··~)m c!ee-:~~ra•lcs c-n1 lp~;.r .. t Ql:c s~~-a rcincttido_ ú. Cg;rnni.s~ã.o _Espe
disponibilir.!a.Je. leia!, incnmlnua d•t orr;amzaçu.o da JUStiça no 

Niio distioguintlo :~. lei entl'e juizes com o Di~!d•cta Fcd~r;ti, _o projEcto n. 77H, do 
mesmo tilulu de nomeação e mllito monos 18G9, cre>1Jldo no Dtstncto Federal nm.1s c:lo"l:s 
entre pessoas, .th::ns:t p, Commís>ão qu:) C.Sõi1 oflicios de tubellilícs de notas, com a Jenomt
medi:la deve fl1br<W$~l' todos CJ.U:J-lltOõ ~e acha· nar;~o (1ü 0' C 1 Oo; 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 16 06- Págtna 80 de 80 

772 AN:NAEB DA CA~lARA 

no 11~·rjrdo 11. :?OI, do 1~90, co:n pt1rcccr eJ.rgo de inspectot· do 1" tlistricto dt.:s portos 
~(~brí~ a:' P.:,:cn ~·l:1s Ctllet·e(·i,i:t'\ 01n ~:· d113e!t~sri.D Inar·itirn::s (d!~cu.::~rro untca): 
do p:oPj ·etu n. ~1·5, d,~ lS~'~. qn'' nHto:!n o Do pn·}~·~!l) n. Jn.!, <'o ]8\lD, :tutnriznndr o 
(~(~ T'~ ~l'lH) .it, ma1>!~n· pa~ar ;tns Des. Fr.:no::i~c~ Podet· Excl:ntivo a e ... n<:edCJ' a ~'Iê.tuo~l Jm\
Antunc~ :·.1: c< l c .\rt\·u!' Autctncs ;\lad~i :t 'Ftim Ft,JT~;ra, po~·tci >·o addido da cxtincta. 
qnnnra de :-~ "·:;~·-o~~' ~m i_1:-,1·t:utt·i~'~ <l.J .~aJo i ins-;1ctroi·ia de: FI::cal1zaçüo de E~trLtd(1S de 
,·;:~t.!Utn c c:·1n1llar· h•r·~1ecr-!u êlS fütç:ls l<';::~.!S! Fe:-ro1 um. 2nno do Hc"'nca com ordr.nado 
,~Uril::lú O rt't·ie.io l ' ~~v,dt:t:~ona.riu do lt'.U:3 ~li p:-,trf~ t!·alt..':nf.Cit(O 1te ~a.uüe (Ui~cussão tlíÜC~l); 
1 sm O:tCn!;~ÜO <Jn\•:a): 1 l),) p:oje~to n. 195, de 1899, anloriz;lnuo o 

Do pro,iecto n. 1:w A, .Jc lf''JJ, cnm pnccer i r~·u•iei· Exct:utivo a a!,rit·. ao. i\finiste\'io ~b 
>:obr~ ~s cmend:.s o:r,·rPc:,l::s JJu ::~ Lli~c::-.~-iio b uerra "cre>•1ttu extraonlm:•l'JO c e l :566$006, 
d0 pmj;·clo n. l :lO, 1!c,;tc armo, uutodzo!l.!tJ P."ra p~gat ~s venciffi: ntos a:o majot' h ou ra.
o Podct· Ex..-c•lLi,·o :~, a\,dro :t<) ~,finistei·io tia r:o Ü\J ~~el'<:lt·', prole~,;cr ua E::><.:ola ji1l11:n 
Gl<el'l'a. o cn:•l i to c-xll':>t.I·,!ín;trí<J tia ~utr.m:t. •.lo l3t·;,ziJ, k:to Bernardo C:c Azeve io Coilll· 
1~er.~s~,·.1'•a; on. P"g~r ::o ntpil•ío de rm~;>~ü~ ln a (\i,ct.Hãr.> uu;c,•); . 
J\il'l'"'ln P.u~n,;to do Lirw. BarT,~. (';<filiiü- Do P":JCCtor:. 19:t. de 18!!11, autonzand? o 
1onr.nte Jo:io t.i:u~milinnr• Al~-:"~'·mon S1·dnor PLnln1· F.xeeultvo :1 l'~ve:i.~r para o seT'VIÇO 
Sdlit!kr, m~jor .-\J.·X:tlltl ~. C:'rl' s P<•Ti·,.t,,;,~ n·~~ín da rtrrnadllo~apiliifl·lenénte rotor·m~do 
l" tei!Cnte da .. rrn:l•in. Thcmí~Vr.!r·~ :'~'ir"''it\t .. , af• Au~·u~to Dc•lphlln l'rrelt'll (2• d!seus>:1D); 
~:tVIU fiS VI'I\Cl!Jl(:nlcs i!Jtpgrat'~ qn~' dP:\.l- :-~~\ di;-;t~l1S~:1o rln p!'~Jjrwto 11. t;;}) A, de I~VV, 
ram r1e rcc<'.bcl' llO lJ(:ri<~:lu ('llffi~Jtr'heL 1 ln~r~ rl'-'l'lat·:tndD li v!''-~=' do i agamrtibl de qtt:rc~qnr!l' 
(ntre a data. d~ ~:õa5 t!tJt!tiS·,jrs de pt·of:. "'"'''S •.li::t"itu.' n:t Alf'Jild,•;!:t d<1 Captl;ol E'e:!eraJ nu 
•lC' Cnllrgio Miii tal· e <L tio suas reí:Jl,·gt·.,,;.-,<:.i n:L ,J,; :-1a:.Los ~~ '"''l!!!lHl" f1.'i ·l c:vntcom 11:11 
(<!iscu,;s:i:o un'c::.); r• gnl;\ !tH' 1"' lJht:(• d~~t1~1a.do "tone <la malnr, 

D • t , ]''' íJ h JS()") t · 1 J,, L<.H··mlu ; J prorec 0 1.. Uv • , l,l! , :, UU O:"IZ:tn•.O ., ,. - 1 r ·e~t n r·- d 18G,.., 
oPD•ler:Ío:xeclltivo :c ahÍl' liü Mir,bt.c:riotl:t ,· t._!,;~::s,;:to t. o P •1.! .. 0 . • 'J?, ~. ~:J, 
.Ju~tçJ. c i'P:.:uci••> !nt•:l'i., 1 ·~ ;; 0 'Túf:i~o rxtra- a:no:·rz:u~'lo ~' Pctl•)r ~xl!eutn•?a oJ:;pensat·u.; 
ordin"rio do 4 :?CO:):. r. o camb:o do 27 d.,! d1re:Los 1.0 J~npot·ta~''\l' tle •. 4i:ltl ton~la,Ias tlo 
p:.tm pl'ernio :!o lrac·t.arel .k ~é Augu,;tn B.•t·- m;ll~·t;l:,tl ~tn: ~~ll1~o ~;~. g~npre~a. l_ara!l);l ,:1. 
nto tlc l>l~ll0 no~· h:•, dü ;tr·cordo com 0 \\a,: ·r, Lornt.an~,. r.cotln.tdo, .to ·~IJU,lt,C:
:<~·c. ~;S do 1•ec•e!o n. I.lS9 dc 3 l:eue- ·~l11EIJ.>J.uea.~!HtdarJdau:: d:<!<J.t':lhyoa;. 
~:eml.t'"':~· lS0:2 (n 0 _.,1 di;c··s,fi,,);' CO~Jtlllll•W,u? th 2a dJi'C'.lõ~:ltl d•J 

1
proJCCt:J 

uo pl'oíeci•J :l·. ~10, rlc 18\l~l, çoncedcnrlo a n. ~:..do I o.->'-'•. 1 eor~:mtzan1.1o o Pr)t.<H' .Jud1· 

Al ,n·;H't!(e fl' \ .,.; 0 R"U 1 Sam~a 1· 0. v1• .. 1111 " 1 c;arw no DJstrJCtO l•et!erül, e dando outras 
.-~·~ ~.. ~ .... I ... •"' !-' ""' _\h [JJ'O\'Idenetd~· 

pnqleg·to I,OJ• tO :.nnüs,.l:-'3.1':1. o. cqn;;üucçao, 3" discu .. ·sci;J do projecto n. 46 B tle 1899 
u~·o .., g •. ;so de l\tna. estra1l::t Li& fetTO :.le b1t1Jl'~ · ' " t' fi d• ' 
rk nlu rr.Hl'(\ que. li'H''iuüo do Sant:lrcm, no ~no CXJ.::c qt:e ... s ó~n .'·:m~:·S naes a comp1l· 
l'orú. \:\.a cuynl á, co1:1 um !":uftal p:u a ;J. .eucia r\o Snpre;no f~t~unal FeJeral .e qaan
Cronlt•ir.l llc,li,·i:m<t. c cá. outras pruv.r:enc.as d:) e~~e J:tl_~ue collecttvameu.t(', na f?rma dn. 

(
·)a 

11
., . <-~ . ' Ct,n~trtlll\'8.0 o das lets Clt\ Vtgor, Se).atn pr'ü• 

.- _ •. J .• C\l~_v.O) ' . , , . _ I reritlas r:Ollt a pre~ença tle dez, pelo menr.s, 
tJo p··~ .. iedo n _ :!13, de tB!,9, autonzantltl ~_, dos 1·uiz•·s de<inr>ed\tlcs daquella tríbullal e 

P d l• · 1 t" · ' ' I ' o er ·.x.ecn~l'"O a c,·n~ercw no p~\J·ma;e_u .:co dú Ot\tras pro•·ídencias; 
:rdJUHto <~o J:>.xerc1to. J,ut);c:lnn Lonc.e:ç:.w da :i" discuss::i.0 do prQjectu n. 157 B, ·de !899, 
~lal"J ,tr<s meze~ ch~ l!c.2nC<t, scrn .-e;Jeltt!ento~, •lo s,nado, 1 eguhwdo as promoçõe~ ao posto 
para tr;tt:tr de sua s:muo on,lce lt.c convier ele alten;~ do cxel"cito · 
(Ji~cmsã? nnlca) ; . . Di,cus.-ã.o uni ·a. do p[trecer· n. 83, de l89G, 

~o pr·O.JI'Cto n. 188, tlc IS!:l.J, antor:t:J.JJtlo o indeferindo o re'l''erimento em que D. Bcl
Pnll.el' Ex:etut1·ro :t conceder ao 1'' . orfic;n.l miJ'a. Amalia rlo Valle Bt·ito, mii.e r ~ curadot•a 
u.•lrl:oo cl.t ~cc:r·d:trin. da tfltlmt:·i:t: \ ".iação Q de Luiz Jos.\ de Brito, telegraphi.sta de 2·' 
Ql.J,as l'll\.;l;c,:s .-;uto:uo ~!arwc! Xn·rcr D1t- clas~!3 da. Estrnth de Ferro Central do Brazil, 
terlC<·llt't t:m a.nno de l:c~oça com o;·den:ld,>, pede um unn(> de licença. com vencimentos 
])::r:;. tr<:tar c~c S!l:1 >au;Je OlllLe liw co:lVle1' em s~u ra.vot', pa.ra pcder tr·atar de su::1. 
(tl!scus~ao umca.) ; :>ande; 

Do pr(>jccto u. ~·o~, de !S;\J, autorizan.to o 1" óiscus::ão do projecto n. 183 A, de JS!J9, 
Poder l\xeeutivo <L mruputat· todo o tempo m;tndo wlo con r.~ rir aos ofiicíaes alurnnos da. 
de sei'viço pr·e~t<<do pelo eng;;nheiro J\ugusto E:sc:·.Jla. Mi\it;u U.o Brazil.. que concluirem o 
Teixetra co.m brn em dt,·us; ~cc;mmis~\~e!i r.0s curso ele C!lgen!l:~.ria p2!0 actual regulamer!lo, 
Ministerios da lnduslria •J F<'zendn., paN o os nw .. mos tituloa s~ientiticos pa.>sillo: aos 
eifeito 1l t fix;:çii:o uos ,·eucimentos de in- que o fizerem pelo regulamento de 1874; 
activhla<b do mesmo e'g~nheiro, n.pos~ntado 1~ di~ur:são do projecto n. 203, de 1899, 
por l~ecreto de 12 l~e fcver.oiro de 1895, no aut'.lrizand.o o Poder Executivo a contar ao 
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tenrnt·\ 7\fo.no~l J<J 'íl <\im Macluvll\, }lnra 
todt>S o" C':r,·it0;, n t·'!TI[tO '1'te lll<> t ·n~~ ;ir.lo 
de~c:on!;vlo o:n vil'ttll•! ela co-)l:'.l't~cip~ç;i,.,r:o ! :·, 
n. l'{;Vul t:-t de G d~~ ~r tcrn lJro (,~o~n l"( ,t (J em s-J 
pa :·<Hlr1) ; · 

Discu5slo lln:ca do pro,iecto n . ](~? . ,] .. ) 
18~9. conc.,denrln iL "Yiuva. d-J .jurisco;JSUH<"I 0 
ex-Senarlc-r Jo:HJUim Felicio <lé•s S·.tnt<·S a 
pensão mensai de 500.~00í) ; 

l ~ rliscustã.o do pl'o.lecto n. 174 A, de lí\UO, 
autoriza.ndo, dentro ele dous nnnos <la llata 
desia lei, a c'mstituição ti.' soeieiades ano
nymas de credito rural nas co:ld içõe> g_ue 
e5tabelece ; 

2• di~cu;;s:Io · rlo proj~cto n. 156, ele lf.\~l.l, 
con~.e iendo a L·)urcnço rla Sitvn. e 01\v~ira, 
ou i e111prc~a qne onmniz:\r, o <iiroi(o ele 
con,.truír, e!n nm:t d:1s ilhas do littora.l desta 
ci-L,dc, um trapiche rlcRt.inn.t.lo <e re~ei> er, 
durante trinta ani!D>, in!l·;m•n:J.vois, cxplo · 
d vo:> e c ·.rr.:;;ívc>, IH;; t'.ll'DJo; dil prup,sb 
qne aDr<sentolt; 

2• dis~u~sã.o do Pt'' '.Í~clo n. 182, de 18>19, 
n.utorizllu· :o o GDvcrno a. appl!car a obJ'il i 110 
~al;io <lo expediente úa. A1!';tm1ega. (h C<lpit·;. l 
l''cderal ; ~ q ua.ntia de 30:0 iO$, a qnc se 1'il 
(er·e a sub·comignn.ção -Conservação àos 
at·mnzcns-da mesma alfandeg.1, (1o n. :;2, 
õo at·t. 53, dit lei n. 5lí0, de 3l de dezemko 
de !898. 

Vem a mesa ns seguintes 

DECLARA ÇUllS 

Declaro que votei contra a reJucçã.o fin~l 
do projecto que est••belece o proces~o para a 
arrecadnção dos impostos de consumo. 

Sala das sessõ3s, 3(} de outuhro de 1893.
Go.lc<io Canal!~? l. 

Dechwo qlte votei conl r a. o -projccto que 
altet•a várias disposiçõ,~s da.s ta.rifa.s das nl
tandegas e mesas de rendas. 

S'l.\<\ d;\S se5SÕ.~s, 3 J d e outubro de 1899.
Ga le:Zo Ca,·vallw.l. 

S:'l'V :1:;·.r, ,- Ri~Jnd;p.;irr. Co··prf .L,- I~ in<·u. ~lftt ... 
c/v~tlr) . 

Dccl;l fO qTl'J Yote! f!. f;_tn'H"' (l !l. : 1.rnr~nda n. l~ 
~1;, r~:·i.J,jcc:f/l 1L 177 G ~ (1e i S~i~~ ' d·~mir1uin1o o 
i .:lp~;str.: :- obr (! o í:.1~ 1> de5ti :dü. 

S~h di\S :iC'SÕa;, 3 ') :le :~:.l lubro de 189J.
"i'liCI"O fl:Jtelfto . 

D8cl 1l'::).mo3 que ''otã.mos contr:\. o prnjecto 
n. 177 C, de lSOD , que est,,belecc o processo 
p<n'<< a. ;,rrcro.'laçiio dJs irn rostos de con~ 
<>n no. 

Sl la das ~es>Õ:s, 30 ele ontubr:) de ~819.
F,·anci~co fili~er.'o.-D,i:; kl,lpho.- C:alc17o 
Ca,·~allo·!~.-Ltews de 1J !l'l'v'. 

D:1dnramos te:• Yotado con~ra o p:·oj ·cio 
n. 177 C, de J.~ [) ll,s·)br-efmpo:;tos de corBU:IIC1. 

Sal:t 1!as se:;sõe3, ::lO de oatuhrü de 1899.
.1 lva,·G lJ Jt<:lltO. -Ca lil [!Ol iaa. .. 

Lavan la.·se a s:s,ão ás 5 h•)ras tl.t t:.\t·Je. 

134 1 SESS,Í.O EM 31 nE OUTUBRO DE l8lJ;} 

Prcsirleacia ebs Srs, Va.::- de Mello (Pre>i
d e!!te), Anr1cto Neto (1'!iecJ·.;ta1·io) c Carlrs 
de iVowxes (f' Sec-·c:co·io) 

Ao meio-dia ()roceJe-se à Chi)maua., á qual 
r<:.s por.llem os Srs. Yaz de Mello, Carlos de 
No•:aes, HcreJ ia de Sá, Angelo Neto, Eu~e
nio Tourin!,o, Aug-usto Montene.;ro, Serl.e
d~ Llo Corre<\, Luiz Domingues, Viveiros, 
Gu-!dellt:t liiouri'í.o, Cuuh:t Mai'tius, Anizio de 
Abreu, Henriqu~ VJ.lh1dares, ilfarcos de 
Arnujo, Pedro Bor;;e.ó', Augusto StlveiO, Ta
vares (le Lyra, F1·,, ncí>co G1n·gel, Eloy de 
Rnnza, T!·ínclade. Ermirio Coutinho, AIT.1n~o 
Co5Ll, He!"e:.Jl:l.uo Bawleíra, Mulaqu i:1s Gon
ÇQ tves, llarbo,;:t Lima. Come li o da Fonseca, 

Declaro que votei a f<~.vor das em~!ldas ~r- Juvcnc'o ele A;;-uiar. Joã0 cte Siqueira. Arro
madas pelos Srs. Paula Ramo5 e Vlctarmo x:P.lla~ (i,ll.,·:lo, Ja:vrne Villas-Boos, Seabrn, 
Monteiro, a pdmeir·a, autorlza.ndo n. !l.'imbsão \lilton, Tosta, -!\,ristioles de Que\ r , r.. Manoel 
do DL'. SeJ'zo!cllo Cort·ê:· uo. serviço do~x:Jr- CM til.nO, Paula. Guimar;1e3, Amphilophio, 
cito, e a segunda, n. utonzan·!O a. r~ve1~~"o d_ol J oão Oantns Filho, Adalbe:to Guimarã.:s. Pi· 
Sr. general reCormmlo Graça. Jumor a acit- nhciro Junior, Xa-del" da S\l '7r:ira, Tom<Jtlleo 
viuadJ. · .ta Cosb, Augusto de Vasconccllo;, Alves de 

Sala das sessce>, 30 de outubro de !SW.- :<rito, Sit"v<t Cao;trn, D.locifci:mo de Souza., 
!1-i:leHMachad o. Sul'(tS Franco Junior, MtyJ'ink, .Juã'l Luiz. 

Occlaramcs br rota.2o con tra, o art. 23 elo 
projecto n. 177 C, do I 899, na p:\rte e111 li <.:c 
l\ilt-Jrizl:. o exame rclos fL;aaes dH 1mp;stos 
de consumo dt< e;cripta gel'al dos fabricMt\es. 

Sala ehs sessões. :~:) d e o•üubro de 18!19.
J.f,r.t:iilS .lHnior.~Al(redo Jl i. rtto ~-Xr~t:icr :1.-:r, 

Carvdho ~Iotn'it'J. Monreiro •ic Ba.rro~, Gon
çalves R<1ffi'•S. J;iCOll da Pa.ixã:), Henrique 
·v·a,7., FL'<HlCi~-c:) Vci;a~ !\l[redo Pintu, i~h .. a.ro 
Botel\10, Leo:~d J;'_iih o, l~oüotpho Abreu. 
Eclua.rdo Piinentel , Oleg«rlo ~I;1ci .. _~, G~~;eão 
~arvaUtrd, Domi~t.~ac:=; c}e C:tstt·o , Pin o Rn en('· 
l~!i:l9 l'::tust.o, Ce::>a1io ((C Fmit ~~, ~· lmltarl<l do. 
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Fonsc~&. L u i;; :\dolpho, C;.w:~ c;ido, B:·azilio' Hoatem, pnr:•.m. ajnnt..1. o orador, r ecebeu 
ll<• L:.lz. L~) 1:ro ;·. ínller, rau!a n.~~n!o5 . 1';~:1- um tol·"FJ':.4mm:\ •.l•> honmdv ;_~o v< :rna•ln· ,\,J 
cis"u To!en.l i!!O,l'f•<li'O Fcn.:ir:>-, ~[rll·ç:~ l Es.~"- :\lin::s, explku-;Jo pcrJ',: itam~~l te o seu aclu, 
b:~ 1·, Gampvs C:\!'t i ~•· e C;;.s;;inH•.> <h> t\ ;ts·~ i-~ de onde !:ú c rHonci' qne u :ll'lstrc. Dcpu ta·' o 
m.::nto. vo:· S.P<ln!o,., quo s•1 l'l' I'.:riu no com ·:<:o,fr.i mal 

·\.1)~ -· -S"' ., c~'<'\~ inl'or nP.d•;. e (]U0 o benem· ,rito g,, v,;rnn.dor elo 
- '_- ~ ~ ··· ~-~--- · • . . fu turos" Est,lcb de :>.!il'!lS procedeu com a. 
De!:X:n.tn de ~,.lmpa-1'<-~C.rl' !·=._orn c:us'l p;1rt:: .. :- lllil1ima corrêcç-ã.n. E, pois, S. Exa não 

-pad:t o~S:·s. Stl'l'a :\Iartz, ~th·er·to N·•ry, CB.r- s u.;pcw!eu il ici, r1ã.o a•liou a. expedição do 
los :\IarcellinQ, Pcdl'o Chcrmont, T!Jeotonio regut~mento ; no contrn,rio, obedecon(lo a 
de Brito, M:atta B:lccl!ar, Rt?drigues _:Fernan- suggestões de alto p!\triotism(), S . Ex. ngiu 
des, Edu•w,lo de Berre.lo, Ebas :-.rartms, Ma· períiJihment8 dentt·o da propl'ia. lei em 
rinho de Andrade, José Peregrino, A ppollonio ca usa. 
Zena.ydes, Coelho Cini.ra , Telxeira de Sá, 0 SR . RODOI.PlíO ABREo- Ar t.l7 da lei. Pedrc) Pernambuco, Rocha Ca.valci\nto, Eu
clid0s )!alta, Araujo G0es, Cie:niniano Brazil, 
Ro:1ria:uc·s Dt>l'io., F:•ancisco S.1dró, Vergne 
fle "\hi"Cu, Paranltos )font<'ncp·o, Towrw.tü 
Moreira, He !i~;:r io d•) Sou za . El'i~o Co~! !to, 
.r:rnesto Brazi! i o, Bern:uoJc:; Dia;>, Cr1:;tno 
Marcou·le;;, P~u!ino d.e Sonza Jnaio t', ll.Je
fouso Ai vim, Tel:c~ de l\1etlC7.<:S, Theotonto 
ue ) !ag:.lbães . .:\Tattn. Machado, \lil!lO<lt Ful
gencio, Lind .. Ipllo Caetano, Ln.mar tinv, Alva
res Rubitio, Olive 'ra R1~1git. Gnst aYo GoJoy, 
Alfredo Ellis . Paulino C~rlcs. Artlltlt' Dicole
richscn, RojoJplto Mir a.nrl a, HCl'II!ell~g ilrlo de 
1\íor:J.es, Alves de C' astro. L<::opoldo Ja.r,lim, 
:Mello Rego, Plin.io C!tSn.•.lo, .App)ricio ~Ia
rieo~e, Aureliano Barl!OS:I, Pinto cta Rccln, 
Py Cl'espo e AzeYedo S01lré. 

E ~em causa os Srs. All;nquc:·qne Serejo, 
:Frederico Bo;ges , Pereira. de Lyra, l<'ellslJel!o 
Freir e, Castro Robel!o. Raogd Pest<tna, Al
meida Gome;;, Cnpertíno de Siquei t~t , At'
thur Torres, Rodolpho P:\ixü.o,Luiz Fluc.1ucr, 
Cascmiro da Rocha, Pl'S::itlonio da Gunlle. e 
Rivadavio. Currêa. · 

E' lida e pos ta em diS<:llSsão 3, acl<t. 

O SR. Stm:a.:uELV:> Cor..RÊ.,- Perle licençil. 
:p:1ra ler :\ Camara o tcl·cgra.mma a que se 
referiu , o qual, respondendo ea.'balmentc ao 
nohre Dep•lt:<do por S. p _.ulo, d ocumenta a 
<-orre·~ç•}o <hl procedimento JO'l!lCi le itlust.re 
:,:,)vürn:.t·! 01 '. 
· · Diz o tdcgl'~unma de S. Ex. : 

,, Uc;Jttl rfl, Se•· ;c•,l,·l/'1 - !iii.o s uspendi ex
~cuçiio ch lei sof;.ro o imposto tr:·rrit0ria.l o 
nem ~di e i cobrança. . Pelo n.rt, 1 i de:::sa ki, 
ao gon;l'no do E~tado compete determinar a. 
époc:\ da cobrança.<kssc impo.-to, c essn tanto 
pri t!c ser fe ita. no primci l'o como no sezundo 
semestre do oxercicio "'rhnilo :·,:;g;m tempo ao 
CongreiSO, que v:\e x·eunir-se, p<:l,x'a pronun
ciar -se wltr" reelama~ões da lavout·a. 

:\gi. portan to, centro 1\a. bi. - S ildano 
B1·aad ,iJ • ~> 

Nada de m:1.is corrrcto, conclue o orad<H\ 
nada de ma.is pr.}vitlentc tlo que esJõe proce
der . . 1poiacl<;s g.~;·(!(J.<.) 

E ara cl'lue ti ,~ha a dizer ,sobre o incidente . 
(.l!;dro bem, mei!o km) 

O §1· . 1Fa·::u:~c;,;;;co "'\"'ei ga - SI'. 
O ~h~. Serzedclllo Corl.'t~a tem Presi.tent.e, npEma~ um"- decla.l'<:Wi'ío me tra.z á 

NlCCSSi,lade de fazer UIDil. t:ec la raçãO Ó. C"- tr ibuna, :\ lJÔ3 as O ]J3al'í'ações fei taS pelO nobre 
m~mt . Dcputa,lo pelo P;.;rá. 

Ha. dia.s, rcspon1!endo a um di..>cun:o do i!- Como V. Ex . e a Casa est~ rã o lembrados, 
l nstre represen taníedeS. P aulo. oSr. Gli- q ua!l!loemumadasultimas sessõ~s oravao 
cerio, em ref3rencia á lnfor mar;ã.o de S. Ex. illustre De:pntado por S . Paulo, o Sr. Fran
dc que o honrado governador ele E;to.d.o de cisco Glicerio, no momento em que S . Ex. 
1\liua.s l.tavL\ suspendido a execução da lei, ref.;riu·se ao?aeto do governador :de Minas,que 
ou d~ nme. parte da. lei so'bl'e co!:rG.'Jç,l do iln- S. Ex. qua!ilieou do suspeu:sã.o da execução 
posto territorirtl, re~p~mdendo n S. Ex. de· da lei que creou ali i o imposto territori al, 
chn·ouque a !lito e:x:ecuçio tinha. s ido do uma imrne,lia.tamente, sem pcrdad ~ tempo, muitcs 
part.e da lei, que não se t:';l.t~va p't'Oprin.-j dcs Daputa,k•s da b ·,ncar!a mineira pl'otest<t· 
me~,to de s uspemao, e sim qne não lll\v i 1. s ido I ram energicame nte contra. e «Slt asserção, 
expe·Jido o ri'.gula mento pava. a execu~ão tia ((•poiad os da b:wçcu(a mineiro), e eu pedi ve
ld, porQue o honrado go~"er-na-.lor de Minas, nir. a. S Ex . pa:-a, Gm apar te, rectil'lcur a 
tendo recebitlo gr .. cJJde nam.er, r1e rec!amaç0e5 \-el•,!ade dos factos. 
da lavoura ele vnr!os pon tos tlu Es~a•lo, jul~ Enti\o, d isse DO illustl'c Depubt.do per 
gát'a de melhor p:\triotismo espee;u• que o S. Paulo que e! te como j urisconsulto que ê, 
Congre;so, a reunir-se d.:::::::;. tro em l:Jrc-vn , de- não tiuh<t o direito de qnaliticar ele suspcn
liber.u~ e a respeito, ]l:tl'<l ent,"ii) expedi r o são de lei o acto p t•aticado pelo illustre Pre
regulamento . si•ientc (l•) i\Iinas, pois que, <t suspensi'io,como 
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e. palavra o diz, imporb na interrupção de 
alguma cousa, cuja execuÇão já tenha sido 
iniciada, e a lei, de que se trata va,não tinha 
tido ainda comeÇo de execução, nem podia 
ter, não só porque dependia de regulamen · 
tação, que ainda não fôra decretada, como 
porqu e, em ·seu art. 17, dava especialmente 
competencia. ao . presidente do Estado, para 
julgar da opportuniclude e do modo m:\is 
conveniente do pagamento do imposto. 

A S. Ex. cabia o direito de marcar a época 
deste pagamonto. 

0 SR. ALFREDO P1NT0-Acto perfeitamente 
legal e patriotico. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA-Desde que se tra
tava de uma lei, qne só devia ter execução 
no futuro exercício, depois de devidamente 
regulamentada. e qne, segundo a determimt
ção do legislador, carecia. ainda de actos 
complemeLitares do presidente do Estado, e 
attendendo a que o exercício ai nela não estava 
iniciado e que no seu primeiro semestre SA 
reuniria, ordinarülmente, o congresso mi
neiJ'O, é evidente que o honrado Presidente 
de Minas procedeu, como sempre costuma 
proceder, respeitando a lei e contendo-se na 
orbita de suas attribuições com inteira e com
pleta .correcção. 

O SR . ALVARO BoTELHo- Não apoiado. 
0 SR. ALFREDO PINTO - Apoiado; quem 

não reconhecer isto, quer fazer politica, 
0 SR. ALVARO BOTELHO- São desculpas. 
0 SR. FRANCISCO VEIGA- Demomtrarei ao 

nobre Deput<1do que S. Ex:. é injusto e que 
não são desculpas mas uma demonstração 
leal e verdadeira do que occorreu. 

Peço a attenção da Camara para os termos 
da pt•opria lei, que felizmente tenho-a aqui, 
neste momento. 

Vou proceder á leitura do art : 17 desta 
lei, onde se encontra a confirmação formal 
da pd:neira 1)arte da t .. inha asserção, isto 
é, que a lei, para ser executada, dependia 
tle regulamento e que conseguintemente o 
presiden te do Est<tdo de Minas estava no seu 
direito escolhendo a opportunidade mais con· 
veniente para a expedtção desse acto de sua 
excL.1siva attribuição .•. 

0 SR. ALVARO BOTELHO- Trahindo Ore
gimen. 

O SR. ALl<'REDo PINTO-:- Não apoiado. 
· 0 SR: FRANCISCO VEIGA- , .. desde que 
S. Ex. para expedir o regulamento, preci
sava de estudos preliminares e informações, 
que effectivamente está procedendo a esses 
estudos e colhendo essas informações . 

Diz o art. 17 da lei, sobre imposto territo
rial. « O Governo, no regulamento que expe
dir, para execução dest.a lei, determine1,rá a 

fôrma do lançamento, a época do pagamento do 
imposto,., 

0 SR. AUGUSTO SEVERO - Isto está bem 
claro. 

0 SR. FRANCISCO VEIGA - . , . podendo di·• 
vidil-o em prestações, bem como estabelecerá 
a porcentagem a pa.g-ar aos encarregados da 
arrecadação, fixando o valor das respectivas 
tinanças.» 

Ora, Sr. Presidente, si o distincto Depu
tado por S. Paulo, cujos conhecimentos jurí
dicos nós todos reconhecemos e apreciamos, 
tivesse conh?cimento desta disposição termi
nante da lei do imposto territorial de nosso · 
Estado, com certeza S. Ex., espírito lucido e 
calmo. como é, não teria, inexacta e injuri· 
dicamente affirmado á Camara que o llresi
dente do Estado de Minas havia suspendido a. 
execução de uma lei. 

O meu fim, vindo á tribuna, foi mostrar 
que, em tempo , já havia reclamado contra ns 
palavras injustas do honrado Deputado por 
S. Paulo, cuj a ausencia, neste momento, eu 
lastimo; e tamanha importancia havia dado á 
i·eclificação, que fi.z , ao discurso de S. Ex. e 
tão benevolamente me · a ttendeu S. Ex. 
que eu não tomei a liberdade de pedir-lhe o 
especial ob3equio de quando revisse o seu 
discurso, corrigir tambem o meu aparte ; 
poi;; que, tendo elle sido um pouco longo, e 
dado em momento que se cruzavam outros 
apartes, era bem possível não tivesse sido 
bem apanhado pelos Srs. tachygraphos. S. Ex. 
prometteu-me assim o fazer e estou certo 
que, com a lealdade que o caracteriza ha de 
attender-me quando publicar, na integra, o , 
seu discurso. 

Como estarão lembrados os meus illustres 
collegas a summa da rectificação que tive a 
honra de fttzer, outra cousa· não era sinão o 
que está perfeitamente resumido no tele· 
gramma do honrado presidente de Minas, e 
que acaba de ser l ido pelo illmtre represen
tante do Pará, a quem agradeço as palavras 
de imparcialülad•3 e justiça com que corro· 
borou a demonstração, já não contestada da 
inteira correcção e legalidade com que se 
houve o digno president9 do meu Estado. 
(Muito bem; mnito bem.) 

O Sr. Paula Guhuarães sente 
não ter estado presente na occasião em que 
seu illustre amigo o distinctocol!ega por Per
nambuco, Sr. Barbosa. Lima, amamento desta 
Camara, occnpou a attenção da Cas:t, tra
tando do m·çamento da Guerra, nem ainda 
quando, hontem, a proposito da acb, refe
riu-se a uma coutGstação que, sobre os seus 
discursos, foi publice1,da do Jornal do Com· 
meroio, 
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O orad.or confirma o que disse o honrado 
Deputado por Pernambuco em relação {t con
ferencia que teve com o illnstre chefe do 
serviço sanitario do exercito, mas não póde 
deixar de recordar que. nus discursos, como 
foram publicados, S. Ex. foi menos justo 
quando attribuiu ao citado chefe a elevação 
dos seus vencimentos. 

Si augmento houve nas gratificações, a 
culpa não cabe ao general Ba.yma, mas sim 
ao Congresso, que votou a lei n. 463, de 24 
de outubro de 1896, que crea o Estado-Maior 
do Exercito,dando ao Poder Executivo a attri
buição de marcar os vencimentos dos funccio
narios,e ao Governo que organizou ns tabellas 
não poclendo.o orador acreditar que seu dis
tincto amigo e collega, que tanto conhece os 
processos administ1·ativos, empresta~se a um 
funccion:uio qualquer uma attribuiç:ão que 
pertence ao Ministro. 

Creadas em janeiro a Direcçilo Geral de 
Engenharia e a de Artilharia, só em março o 
foi a Direcção de Saude, regularrient>\da,como 
as outras, por uma com missão presidida pelo 
actual Ministro da Guerra. A tabella da Re
partição Sanitaria foi feita inteiL·amente de 
accord.o com a que já havia sido approvada e 
publicada para as Direcções ele Engenharia o 
Artilharia, não sendo curial que hou ves::e 
augmento ou diminuição de geatificações em 
uma ou outra, uma vez que equiparadas fo
ram as mesmas repartições, sob n, rubrica de 
-Estado-Maior do Exercito. 

Deve lembrar que, como rehtor do Orça
mento da Guerra, em 1897, muito contribuiu 
para que se tornasse umrt realidade a lei ci
tada e que, po1•t:.mto, está de aceordo com n, 
sua regulamentação. 

O que o clirector geral de sam~e fez , se
gundo está informado, foi promover a eleva
ção dos vencimentos do pe<soal ci vi i uc oU:t 
repartição, equiparanr1o-o.s aos ch Contadori a 
da Guerra. E'Si.l P' oposta, por6m, não foi 
acceita. Não foi, pois, esquecido, por qu:•m 
de direito, o pessoal subalterno lla r eparti
ção. 

O orador accrescenla que Hó pelo cotejo do 
que se gastava com as repartições extinctas 
do Ajudantc-Genei'ai e do que se clespende 
com as novamente creudas paea o E,;t.D.do 
Maior é que se póde saber si h ou v e augmen to 
ou diminuiçã.o de despeza. 

Depois de outras consüleraçõe~ , diz que 
convem que fique bem chro que ao dieector 
de saude e ao:; seus auxili>1res da re twl'liçií.o 
respectiva não coube nem mais nGrn menos 
do quanto havia sicio ma.r~a(lO nnte;·ior mente 
11a1':c as outras reputições de Esta,Jo :M:1io~. 
Hão podendo de modo a!gum :>cr :tcoilr:adrl de 
praticar um acto meno,; ciigno o ho:Jrado e 
conceituado chefe do sel'viç:J s'lnitario, 
accmaçi\o que ni:ío podia estar no poma.monto 

do illustre Daputado por Pernambuco, que 
havia decLwado não ter revisto os discursos 
que proferiu no Orçamento qa Guerra. 

O St•. ll'leredia de §á-Sr. Pre
sidente, pwli a pal avra para fazer uma de
claração, que r1esejo fique constando da acta. 

Nii.o pude comparecer hontem á se~são por 
motivo de molestia; mas, si pudesse fazel-o, 
teria concorrido com o meu voto em favor 
ela emenda, que mandava reverter ao quadro 
do exercito o nosso illustJe co !lega o Sr. Ser
zedello Corrêa. , 

O §r. PJ.•esident.e- A declaração 
do nobre Depntado constará da acta da pre
sente sessão. 

Em seguida é approvada a acta da s·Jssão 
antecedentJ. 

O Si~. Presidente- Fica sobre a 
mesa durante o prazo de tres dias, conforme 
determina o regimento, o projecto n. 181 B, 
de 1899 (Orçamento do' Ministerio da Guerra), 
para recebw ns emendas que os nobres Depu
tados quizerem propor. 

Passa-se ao ·expediente. 

O §Jl•. 1 o §ecretario declara que 
não ha expe!liente sobre a mesa. 

O SP. Galeão Carvalbal-St'. 
Presidente, obedecendo ao3 dictames da mi
nha conscienc ia. deponho nas mãos de V. Ex. 
o cargo de memb1•o da Commissão Especial 
incumbida da refor•ma eleitoral. Aproveito 
tambem a opportunidacle,que se me offerece, 
ps.ra 3gradecer aos meus honrados collegas a 
Ulta <listincção que me conferiram, elegendo
me presidente de tiio importante Conimissão. 

Quo.ndo o Sr. Presidente da Republica· 
êln.borau a sua mf' ns tgem, que foi lida no 
dia da abutura solemoe do Congresso, for
mulou os seus desejos em referencia á legis· 
lação eleitoral nos seguintes topicos, que é 
conveniente relembrat· iJ. Ca.mara e ao paiz 
inteiro: «a legislação em vigor coiltém defei-

tos geavissimos, indicados pela expe
riencia, que devem ser corrigidos 
quanto antes. Além da revisão geral 
elo alistamento federa\, substituídos os 
actuaes il iplomas por outros, que .tra
gam o cunho de anthenticidade, parece 
indisp cm~a vel uccretar nma unica lei 
sobro o sorviçJ eleitoral, tendo· se em 
visb, entre outras necessidades, que a 
vossa obsm•va çiio descortinará : íacili
t3.r a Ol'ganizuçfio elas mesas ; estabe
lecer o modo pratico rJe verificar com 
segurança o comparecimento dos elei
tot·~s ; remover as causas dos abusos 
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praticados na distribuição dos titulas ; 1 sophisma, é o repudio de um passado inteiro, 
espaçar· o tempo para o compareéi- sacrificado aos interesses do momento, quando 
menta dos eleitores, tornando o pro- a causa da Republica está reclamando .are
cesso eleitoral extensivo a todas as união de todos os elementos republicanos, que; 
horas tle trabalho durante o dia ; ti verem sinceridade nas suas convicções e~ 
tornar efficaz o dil·eito de ~-epresenta- patriotismo e elevação moral nos seus prc
Ç(ío da mino1·ia, pensamento culminante ce.ssos de governo. Quem poderá acreditar 
no regimen vigente como garanth1 em promessas governamentaes~ Que valem 
complementar da livre manifestação de as palavras solemnes elo Presidente da Repu-
tudas as opin;ões. blíco exaradas na sua memagem ~ 

E' indispensavel, é urgente, a bem S. Ex. diz que o processo eleitoral é uma 
do pr.estigio moral do sutrragio, con- vergonha, é uma immoralidad.e, e quando a . 
vertel-o em uma realidade por meio Camara dos Deputados se apparelhava para 
de dispo3ições previdentes e efficazes, corrigir os vícios repttgantes e os abusos cri· 
que eliminem dos processos eleitoraes minosos, desde o alistamento até ao voto, eis 
os vícios repugnantes e os abusos cri- que uma intervenção directa no seio da 
minosos, que ahi se teem introduzido, Camara annuncia que o projecto não será 
dando facil accesso á fraude, desde o convertido em lei. 
alist:=tmento até ao :V? to, em manifes!o O partido pessoal do Sr. Presidente da 
detrimento da leg1tzma m:1.mfestaçao Republica formou-se da fus:'ío de todos os 
da vontade popular.» elementos, que nos Estados teem os seus go

O paiz inteiro calculou immediatamente 
que o Sr. Presidente da Republica, com a 
maxima energia, empenharia o seu prestigio 
para conseguir do parlamento uma lei elei
toral, regener"c1dora dos nossos costumes poli· 
ticos; a Commissão Esp:3cial desta Camara, 
acudindo ao appello do Chefe do Estar:lo, pelo 
orgão do illustre relator o Sr. José Mariano, 
velho batalhador p:Jla causa da verdfl de elei
toral, confeccionou um projecto de lei, que 
procurava quanto possível evitar a. fraude, 
e garantir a representac-ão drt minoria., ~e· 
gundo a disposição muito terminante do 

'.art .. 28 da nossa Constituição. 
· Apresentado o projecto á consiríernç:io desta 
Camara, e defendido brilhantemente pelo 
honrado Deputado por Pernmnbuco, o Sr.Josj 
Mariano, os interesses da coll igações eleitor,1 és 
protegidas pelo~ governadores dos Estados 
impediram a sua approvação, e o que é mais 
assombroso ainda, dizirt-se neste recinto que 
o Sr. Presidente da .Republica não queria re
formas eleitoraes. O f;~ cto tristíssimo é que 
a ul t imn, hora é approvnda pd;1, C;unara umn 
reformn do regimento interno de accordo com 
os desejos do Sr. Dr. Campos Sailes, medida 
excepcional para garantir a veri ficação de 
poderes dos eleitores ela fl'aucl e , dos processos 
eleitoraes com vícios repugnal!tes e com abusos 
criminosos, como se exprimiu sinceramente o 
Sr. Peesidente da Republica na sua men-
:sJ.gem. . 
· Duvidei sempre que o cbnfe do Estado 
fosse o joguete do conservatorismo hy po
crita e r eaccionflrio que está dominando 
quasi todos os Estados da Unifío ; pon sei qne 
os amigos do Governo n.uxiliassem a execução 
prompta do seu pz·ogrJ.mma publicado na 
mensagem. Enganei-me; o proge~tmm:t !la 
mensagem é o programrna da mentira e do 

. C amara V . VI 

vernadores; a rep!'es~ntação da minoria, pen
samento ctllminante no regimen vigente, vae 
ser garroteado, porque a omnipoteucia do 
chefe do Poder Executivo tudo póde, menos 
ver realizado um dos idéaes, que S. Ex. an
nunciou em sua mensag-em. 

Como é dolorosa e critica a posição de um 
estadista, que procurou debalde substituir a 
antiga fo rmula-r;overnar é p1·ever-pela for· 
mula-governar é qv.e>·e1· ! ! Será esta a pro· 
fissão de fé que S. Ex. pretende desdobra-r 
ante a. Naçio? 

Desta tribuna tenho a honra de enviar ao 
Dr. Campos s ~dles os meus sentidos pezames 
pelo naufragio de seu programma,.as pala
vras da mensagem vão ser archivadas, como 
uma meruoria, como um documento, como 
uma prova do valor dos compromissos con
trahidos solemnemente perante a Nação. 

Porventura o regimen republicano será 
está mystificação completa de tortos os prin· 
c i pios políticos' O Dr Campos Saltes traba
lhou durante toda sua mocidade por um ideal 
para vir depoi:::· presid ir a uma Republica de 
rotulo? Um governo alicerçado sobl'e ambi
ções pessoaes e sobre interesses eleitoraes não 
é certamente o gover·no destinado a salvar o 
paiz da enorme cris~ q1oral, que o está avas
salando. 

A Camam me perdoará estas expansões, 
que são sinceras. Eu não faço parte do côro, 
que entôa os canticos tio applauso a todos or; 
actos do Sr. Presid3nte da Republica ; con
servo-me afastado, f,1zendo os commentarios, 
que julgo conl'enientes no estudo das ques
tões snbmettidas a consideração da Camara, 
e assim procedendo conservo o culto aos 
principio sé :is ideas, que teem constit;Ãido um 
verdadeiro enlevo para o meu coração de 
republicano e de patriota. 

IJS 
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. ~it~s :sta~ pal:l.\'rr;, que_ r:~ jnl;r,w·i nec~~-~· de ~!~Hl.C'Om!L í:>•ii ·), nem '> l:o>.n q"l' em rr.Jst l) 
S.l.r :a..~ p .. :.r .. t .}U~t tfi,::Lr iL !l) l:: Ja. d{.~ ~: !.:;~r::. c; : .. ) :~oo ~ ' n·sJ .ttJ il1r.J ,l:· n .. •õ rl t l.J I Í ' •:I CPJP ~ Ex n ·";u 
a.ía:·::·.o :\ _V- Ex .. Sr·_ l'res1 ~0atu, que ~:fü~ t12:::~ cuL~n ·n·;.i,J; r;· ~~,; t :. ·,~n·.:~·i ·\~~r·~~ .w. '- • ... - ~·. 
:P '·~~:-= r! Cúti l:uuar lt fo:i.(~ t· f[J.l 'lC r:~ l !:TJ :.l c :, IJl · I (J ~·· -~·. , . ., .. ,.r . ,·. ~ - ~ ~ -- . ,- , .. ,) .., .. ,, . . 
m!-::sa o '!.lllillllad·l ( •[Jl SC"l' i·J•ni'"OS '(~1 · ' ;}'") I I ... 1, . . ... .... • .JL .... ·· - ~ .::;.! I."~r. t: ... . ~--.) • j ,Jy r..__..ü!-; ·J f....i. 
t ulA•;ãà .~}r , CX·l~i t~ .. i-;tro _,0· .. ·~-·o' l:, .~. ( 1 ~: .. "'

1.·=· L( c :-:.f:I\ t li LCi:n, nü·~ ro: ~ p •.l::tlo dr. (l:; jq:::; ... ;io c!o u J t .i, .. J .oVt..,nt () f( ··e ú rv · · · I ~-. ... • r. '(.,"~ 
l!ca.:ltc da ~ (;X Í!.!" r~nd n.) d e:-; _,..,.c;\' Cfn;.l/ vre ;, c•t/ li .. ~ ,u , · ~l -ua. ,or, .! ,i' ... <t :q.:g~t~~~ u.o ;_,~r:, . .• J:':. 
(Ta!li' " p :!l'il 0 t ~a.11·'t l lto ,~ 0 ~l "'' 'la"O ·1: ·, ·· · . !e:t·t ,,,,, nv:n, l>r;;., U.e~l;t C;! ~a . 
o ·-- • .. · - .... e 1 r ::s 11 1I'Ç:l.S 
IJ ue ha.o de acc!~tma:• o !üturo 1 •reside:.l te da O Srt. G.\ I.F.Ão C" n. \'.\ I.HAI.-~ií.o !Jo. um~ 
Reptthlica. só p:\J.tvm tL!-!gnJ;;;iva, absoh ta.mentc. 

Prevalecerá :t p::.litica actual de indh·iduos o ~R , .A,,.,·E l' n \ !'::JL· · 1- 1~p, \ Isto n~··t· 0 0 e nil d · d ' 9 •• •• · '- • ' ~ • , • • - • ·' " 0 e 1 eas' come• niTo fu! e.,te o oõ.íectivo q~c meA t rouxe 
Todos os b:->ns republicano.> estão apprehen- à tribuua, r esta-me diz<;r quo :1. m:tterht a 

si vos, e na veruade a situ:J.ç;·,o actual fSiit 'JUC o projecto, que v e nho a p:esentar , pro
pro,·ocando a nttcnçiío imrncdia.ta. de todos j cura pt'O\'~ t· e rc;ul:u·, é de n:ttu rez:t . ~Qm 
~~ltelles, que ainda confiam no futnro . . Desde •lilvida alguma,:\ dellpcr l..l; r o m&ior in ter~;:se 
.la, eu cumpro o meu lle ·..-er, con•id:tudo 0 Sr.J e a provccar o mair:r dc"s':f,ilO, J1<•l'O ne uellc 
Dr .. Campos Sallc.s a as;J?guraJ· a órdem m:t- se cotJtêm r ig\H'O:-;<.J!I1•" r.te ~odo;; os ·.r"dos o 
t er10! f:J a r entiznr no r,çovemo o itle:il , qne eie.nJeni{)i dn uc;;.:,) problerf!a e~:t>nomico e 
trouxa o Jll'•)nun~hrocnto or~an.i7.ad<> >}c·•· pelo '"···n•.S, c1 :1 ~u1J :< i.;wch . ~c ad 1a irl! nli.-,r. <l i<, 
Be:Jjamin Co!l::tant. (.ih!if,J /;~"' · O onrcl~.- d t:ellt: o p~ind11d ..:•J c!ic: i•:· !l'(; d~: n.·;:~a \ i.i :L li-
cwnprim cn to.do. ) 11" 11~cim . 

O Sr. Xnvict' da ~Hveir:t
S_!. P~e::;ide.nte, levant0 ·me e tomo a. pala \'I';' 
tao somente para s.rrcsentar á com:ide!'ac;ã.c> 
dn: Ca~nnr<l dos Deputr,dos um prcjecto de 
lü1, CtlJO assumpto, por sua al ta r eleva.ncia 
c l:(l'avidade, ~em pteoccupado mnlto justa
mc~l te os cs~tritos c tem sido oh_jecto úe es
pecial atter;çao e apu rado C!.5t.ur.lo m·r p:•rtc 
de grande numero de iliu5tres memlÍrcs desta 
Casa . 

A_utes, porem, rle fa ~er a apresentação U.o 
PI'O,Jecto, julgo quo; me s.:::ni. Ecito, neste mo
mento, levantar um protesto contra as pals.
v ras que acaba. de }lrorer lr na tribuna. o 
bonrar!o Deputado por S. Paulo. Sr. Ga.leCio 
Carvalb.al. que, esquecendo ate a s afinidades 
moraes que o rleviam li::ra.r '-'OS cornnauhe ii'os 
de hontem e a solidariedade que odciver:i. vin
cular :t bomens public('s que nunca peetea
c~ram e nunca suullerar;n pertencet· a. par
tido~ pessoaes, e a p1-etcxto c1a opposiç-fio que 
faz ao Sr. Presidente da. Republica. <l '"'Te
diu de mo lo violento e iniustifica.vet' n e~ses 
mesmos homens, a cujo· caract~r alins e 
c~os sen t imentos tinh a o dever rle re~;pl!itar. 
Nao lhe era dado, por t:111to, negar-ltJes ~ jus
t~ça que lhes n6gou, í:~,:endo crer na exi~kn
cJa. de um partido pes::o~! , no oual , roem;~ 
do que cum pliceo;, es>: \B hcmens figuram l)~mo 
simples rnateria pr·inn. 
~ Entre tant_o a. renli zação flessa. politJca r1ue 
::s._ Ex. conr.iemna, para todo o pa.iz,no con· 
ce1to geral ào publico, é a mai~ pateiotica 
que no momento póde ser pr-"-ticad:t. 

A estJ·aul.leCLa que em todos cau~ar<lm (iS 
pahtvras proferidll~ .. . 

0 SR. GALEÃO CAP. VALHA L - Não pO(li::t 
cau~a.r estraohcza o meu pedido de demissão 

O p •njed o que YO:·!:i"" :l l• r-c·:u:t-'1' 'Pl'<JYi· 
denc!;;. :-;.JI>r e au x:lio'; á la.,·ot:r;\ c t.JUt t·as io 
dustri ~i:-i que Uw :~ãt.; pi 'OXi l T~ ~~.~ t 

,\ im!:t In I'Ol!C<•:-; di a~ , i<Jrmnl:\.n•!o nm 
pn.rccer ~r;l.lrc inqmt· t.o.n tief:ii:n o e llr.m ,,slu
d:J/!o pr(Det;.t.O QU'! :1 pr1t"':.: (:nr.·..JU ú. C4Jn~it.l e:;rcH~·.fio 
da Cn.mn~: t o iHn~tr~uio e l:l.ie: t t tr:~- ~ Lk'Dtl ta • ~o 
po1• ~ - P o.n lo. o Sr . Cinei11:1.to H•·;t!.'a, JÍ:tN'Cf}l' 
qnc tí l'e (I U€'~'iil 1J ('C Í;r:{•li!O c1Q Y~f adop!i.!Ü.O 
pela C0mmls;;üo de Co:~,; ti tui•;iio, LE.>gislitr;ão 
e .Ju.;t!ça , c pr"jccto, cujo pensarn'!Ut<.' 
se a.jnsta c ~e b.:u·mouiza :\ • iwiravelm·~nte 
com o d::tr!U::l le fl.lHl YC!lliO apresentar; fo r
muJa.uolo es:::.c !):trc~cr·.d izi=- eu qllc,na. pres8nte 
il!a<te cccnu11icn do E:-azil, os I:: v:·a.rlores são 
o:; grandes opi'r-tníos cb r !qitezn. pubii ca e, 
p Ol'l;mto, OS fact- ,l'CS por· ilXCC!lCncia de 
no~w ::rrog;'es~o· eco;v1mi c:o , E ntrçtantG, r,;; 
condiç-C'\0<', debaixo das qnaes se r..chám n este 
momento a inúustL-ia agricoia e ;1s mtds iu
dustr ias connexas, urro lhe.> pct-mitte m 'l. is 
a acçã.o at·; ago1'0. cxernid:~ em nos;;o mr::io
e, n!iús, não reoutt nm rJe um ac.:!iclente occs.
sioDal e trnnsitorLo, senrlo, ant-:ls , :.~. r·evl.'\ l:tçiío 
de um e~tado de prorun•lo e ln.rnent:tvel 
abatimento, ra.züo pela. qual solicitam os 
cuidadas de quo tem sido o'Qject.o por parto 
dos qne teem a rosponeal.Jílit1atle e o exer·c!cio 
tlo poúer pubEco. 

P;·eciso ci iz!\r ciue em dou trina tam-
bem sou partidario !lo Est 1d0 ncntro a, por
t~.n to , cont1·ario em p-:';ncip!f, a qnalquúr in
ten·onç·ilc llc•s porl r es pu bf;cos ~m a~snmpto 
~la nt\tureu <br; uel les a quo: se ref.,rc o pro
J€cto que vcnbo traz~r it c-:>nshler a.c,-i:i.o da. 
Caro ara .• 

O SR. A1;G~STC' CLE~t:E:o\TINo-Em r .?gra. 
0 SR. XAYI~R. DA SILYElRA- Si é ver

da<lOi l'O c pr-incipio, em r~gra, com bem oh-
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serva o no.bt•e Depntado pe:r :llín::~. não me-' d(,felto!l 11 lo.cunas que o mesmo projecto 
:10:; Cllrto e que f:...!hce ncllc (, r.a.rn,:teristi<!rJ li contém e des;;e Jlre~t.i"io ,, Pó uc lil) , confio o 
' ' U , . .... 1 I . 0 , 

t;: . . ma n.pp.:c::.ça? ~: ;su.nta.. IT!'Jrme.nt'; em exilo de,se mesmo pro,iecto, j, t o é, a sua 
!):tiZ. c~mo (l_ Br;:Z!l v:;t ·!c, de tt tn rcg •rr.cn lle con ver~ão enJ lei da. P.•:pu\;l' ca. ( M><l l ·' !,~;;~; 
ndm l~i~l.ra.çao fin~nr.r•ira q uo> i p<'Lt.darr.hn 1. muit 1 lmn.) 
Al1~rn úc qt:e o paiz niio e.:;ta appw.,llw.•lo 

3;n,rn. onvô1'~·1~r r~:sohltar.J cnto no r;a.minlw O §1·. Pre!'l~dentc-0 projccto fico, 
n a. novi!: pol~ttca , c1my•:;m, notar !Jlle essa po- sobre a mesa o. te ulterior delil!t1ra.ção. 

- llt:ca nao pode ser JniCl<'!.!hl c·x-aln· •!Jl!'' sem 1 , : . , 
gravíssimos damnospara importanteS i!lter- Comparecet am ma,s os ~rs . .Urba._no Santos, 
esses ma.tl'l·iaes da Republ ica, Interesses que J_ullo de Mello, Amcr1m F.g~etra, Enéa.s Mar~ 
na~ceram, foram acalentados, llP.senvolvc- tms, _Tl!Om•.•z AccJOIY:, Torr,~ Portug;l, Jose 
ram-se e í\cresceram na. a.tmosphera creada ~ velu~o. l~defonso _Lima., Jo,to L~pe., fran
peln anterior -política. financeira; e, princí- c.sco de S_a., Hel~~c:to ~t?nte, Coe!.10 Lls~o~, 
palmente,convem notar ainda que os desastres J~sé _Marta no, Jca<;> VIe.ra_. Martl!l~ Jumo. , 
pelos quacs tem passado a iodustria. agricola ~~o~e1ra ,~lves~ Arthu r ~etxoto, .Nmva, Leo
llo no.;so pah,nestes ultimas annos, resultam v.Jg • ld~ Fl lguetrns •. Rodr1gucs L:.m~ : Tol~~
m enos de culpa e defc<ito da clas$e dos la- tmo to OS . Sa~-~os , Eduar~o Ramo::, M.,rc~lwo 
vradorcs tlo r}ue de erros funestos e gravis- Moura_, D10ny~w 9erque1r.a, ?•tldino Lo1;to, 
si mos d:t admini~traçi.i.o publica. a.o tempo Jero!l)· mo. Monte1ro, .Jose ~.11r t1 nl1o, Q,car 
em qt1c campeava •liscrici•l.:J:tr ill mente a po- Godoy . . lrmcu ~_f:l.cha<lo, A,lctn:lo Gu~n.nbar~, 
li tica da intel'Venção c da. protecc;ão, e em Ralll 13.trroso. S,\ f-rem~. _r er:1ra dos Santo:;. 
quo, por vezes, imperava. tnmbem !li~cr iciona- . Fons:1~:1. Porl~lla.~ IIo ~cç.mh .. ,LIJon.elLor~t:J , 
riam.·ní"e :1. p ulitic<L do socialismo t!o Estado Agostmho Vld_al •. Ju.ho. S.•nlos, C.•mpo!J?·'• 

E por eatas razões que exponho. parece-m~ Caloger~s • .Jose Honlfacw, ~nt~ro ~o~el.;o, 
que n~da mais justo do que inclinar-me, La.:_noumer God?fredo, Anton iO.Z.l~har~o":. A;U· 
como me iraclino, a pezil.r ue parti,hrio do {:W~to Clem~ntJno, ~adua Rozen; I e, i\! o. etra. 
Estado neutro, neste momento e nesta. ques- ela Stlva, Co.tll. Jumor, Bueno uc A.nd:nda, 
t ão dPa.nte da nece<sida.rlo de urna. sol - Adolpho Gor~o. Lucas ~e Ba!ros, Cmemo.to 
que' seja. (i~ inicíat Cva dos podere· p hl~a~ B_ra~a, Fra.nctsco GLH;ct•to, ~v1d ~~ Abmntes, 
constituído;. ~ u · tco,. Xtn'Jer do Valle, ,\_lcncar Gmm~l'a.~ , Lamenlla 

E :1ccresce mais uma. razão que mil it:t. for- Lins. I_.eoncto Correa, Gu.t.llon ~ D10go For~un:J., 
teme nte em favor destn. intervenção ex- FrancJ.~co Alencastrro, V 1ctormo Moutc1ro e 
cepcional , cuja. necessidade proclamo, a. t.le Vespn.stano de Albu luerque. 
ootr::t.l' a. União simplesmente como força. r e
guladora. 

Para o effeito tlo di ssipa r du vidas, escru
pulos ou hesitações que porvr,ntura pudessem 
aind;t pair ar no meu esplri to, acer ca da ing-e
rencia dQS poderes publicos_na crise actual cta 
lavoura, milita do hlcto a con~ideração de 
q ue,além do sys terna de compensação no pro
j ccto estabelecido, o Tbesouro neuln:rn sacri
ftcio farâ, ticanilo me~mo a salvo de quaes
quer riscos futuro~. mesmo os mais remotos, 
como a C;lma.r;t vet·ificará. pelo estudo do 
projecto, sinão simplesmente pela sua lei· 
t u ra. 

Ditas e5tas palavra~ c resel'vaodo-me para 
em tempo oppor tuno defender, como me 
cumpre , o prcjecto que venho tt'azer á Ca
mo.ra, peço a. V. Ex., Sr . Presidente, en
VitUidO·o á Mesa, que se cligne de submettel-o 
a os necessarios trJmitcs regimentaes. 

g aproveitando a occasião, ouso desta tri
l)Ulla. dirigir um appello aos Srs . Deputarlos, 
especialmente aos rP )reseotan tes dos gran
des Esta.dos agrico~ ~s lia Republica, paro. que 
p restem o concurso de suas luzes, de sua 
competencia e prestigio ao mesmo projccto, 
porque dessas luzes e dessa competencia con
fio o :prooncl.limento e correcção das fa lh:ts, 

ORDEM DO DrA 

O S r•. Presidente - O Sr. ca.s
siano do Nascimento pediu demissão da Com
missiio de Orçamento. 

Os senhores que a 
lflvantnr-se. (Pcwsa .) 

Não foi concedida . 

conccdeln qucir::t m 

O Sr. Cass iano do Nasci
m ent o (pcl•t ordem)-Sr. Presidunte, a. 
Cama.m desatteota. como se acha, hou ve por 
bEm não conc~der a exoner ação que pedi de 
membro tla Commissão do Ol";llmento. 

Eu venl:o, portanto, Sr . Presidente, rei· 
t crar, 1:erant<J V. Ex . e perante a Camara. o 
pedido que fiz em uma das sessões ante
riores . 

Circumstancias imperiosas que não convêm 
relembrar a Camara neste moment o me im
pedem de continuar a fazer parte dessa 
cornmissão; u ma dellas 0 o traba lho que 
tenho neste recinto, o que impede de me 
achar presente â. Commissào. 

Rogo , portanto, a V. E:t. qu e haja de 
submetter· novamente ;i. consluerac!'io da Ca· 
mara o pedido que nC~;te momento reitero. 
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Co mnltndn. (le llO>'O a C:.\mara. nio é cou· deverá reuresenlal-o em todos os actos o cu-
cedida a di:,:pen;;u. pc•llda. ''i ar 11.0 Tiicsouro u m infcr:r.e e r.xtracto ge1·nl 

:-;rro e ignalmcnt,; co:>.::'?.·ii•l;; a Jispensrt ee· (1 o.s,docum~ut•lS de e:i11<t cmpre~tlm_o (!ue se 
rlidCl. pcl•1 .Sr. n:~b'inC;, r,·n. il !!t.l ,Je m~ml11·o u~t r~~a,IzO:r, conte_n,lo torJ;,s o.-,; md~c:1 coe~ rel;l· 
V.)lllJnissão E~lJ.:cial 1!:: }':; f'1•rma clúito:·al. tiVC\S a oper·açao. •le wo•l' ' a Jw.lnlltar o rr.es-

E' · · 1 · 
1 

l t · . _ 1 rl!O Go,·crn·) R ccnheccr com segurnn~o. das 
•· 111 o ~.)~ ;:R<? _o '.)t:cto _de rlchb~raç~IO e conü!•;ü~s do crnpr·<::;timo. 

~nH,:do ~L ~o::llm>SlO de Orçamentry ! o se - :::1 7. o Os b:mcos uão poderão. em c uso 
tíUm,e algum, f1zer emprestímm, cuja i tnplô>rlanci:\ -/ 

l'ROJECT.:> 
exc&.la tla terça par te do ·valor fixado pela ' 
avali!lçito da propr-iedaile hypothecalla.. 

§ 8. 0 As proprieJndes bypothecadas dtl· 
verão lõer annualmeote s ubmettidas pelas ad

p1.0flidencia sabre auxili~s ci l r.tDotwa e in· minist!'ações elos bancos respectivos a uma 
dt~Slí·ias a1wax"s 7istoria ou rev1~ão destinaàa a. determinar a 

N. 222-18'J9 

O Congresso Nacional r~solve : 

Art. I. • E' o Gon~rno :111torizado a emit" 
ti r, qnm1do e comoju!g-;u· cotn-en ien!c. :~poli 
Cf"S d~ •li --ç~,la. nubl!c:t •lo valor nem n::\.1 de 
I : 000S (u nt COil ío de réis) car!:. u m!l. q ue >en
ceriío j uros de G "/.ao ann0 c serão amortiza
v eis •kntro do prazo de 30 annos. contados 
da Cat.a elas r-e~pH!iYaS cmi;~teS, :tt,·, O. im
portnncia de IOO .OCO: OOO$f.OO lct•rn milcnnt0s 
de réí;). pnra o fim de auxiliar a lll.voura P. 
indnstrias counexas. 

§ 1." Essns aroliccs serão entregues ao 
:par e á e~cclha do Go,·erno, aos bauccs emis
sores de letlras ltypoth.~c<: rins que gosarem 
de garantias de juros Je 6 ~' ou rnuls e de 
direito rl~ ~mortização concedido pelos Es· 
tados da União que p:1 r a esse fim tenham es
pec!a.Imenttl de~tinado a x:enda elos impostos 
de c x;portação . 

§ 2. 0 Ern troca das npolicês que entregar 
nos banMs, o Go>el'no re.,eberá, em plen;t 
proyriedade ou em cau,ão, lettra:; hypothe· 
car1a.s dos mesmos bancoa, em importancia 
igual :i dos npolices entregues. 

§ 3 . Q Os bancos poderi'io, em qualquer 
tempo, resgat-ar no TlH•sourc1, parcialmente 
0u na totalíd<Hie, il.S lettr as que boun~rem en· 
tre~Ut•. nos termos do ~ !• do art . 1", por 
mfic de pag~mento, ern mced:~ corr~nte, das 
mesmas lettrus pelo se.u va lor n Clmin r. l Clu por 
meio t.l e ~'[101 c0s ue emi~sfío autcrizada pela 
pl'esente lni. 

§ 4.'· O Governo farã. entNga das apolir·es 
aos bancos. em quantidade nunca excedente 
da iruportancio. de !.000:000.) (mil contos de 
réis) da cada. vez para set•em empl'eg-a.das em 
emprestimos jit r:l:J.Iizados ou resol vldos. 

fi 5.' Para gosarem dos favores da presente 
•lei, os bancos deverão e rnittir a.s suas lettr<1S 
-na .conformiflade dos d·~c:-etos ns. I G5 A, de 
:17 d·:> _jaa·,iro de l 890, e :!70, de 2 de maio do 
mesmo .anno. e das modificações expressas 
,neste. · 

§ 6.• O vo>crno~omear:i.junloucc:td:l urn 
.dos bancos com (}tte contractar nm liscal qu e 

su• ~ comervação ou depreciação, e grão 
desta. 

§ 9.0 Desde que qualqller dos b\ncos con
tractan tP.s dr;txar de p:~ga. t• c::11n pontualid:tde 
os j u ros e amortizeçã.o das Jcttras emiti.itlc.s, 
o Governo r Pscindiril o contracto celebrado 
com e."sc insti tuto. dei :xa.n:lo des,.le logo de 
receber em troc;L ou cançfío (§ 2") ou t r as Jot
tra8 delle, e exigindo do Estado garuutidor 
a. etr,-,ctividndG do p"gamento em mera . 

§ 10. Quamlo o3 bancos rc~gatarcm as suas 
lettrns em moeda. corrente<, o GoYerno por seu 
turno applic?.rà immediatamente t odo. a 
somma recebida no resgate de npolices emit
tidas, na conformidade da presente lni, po· . , 
dendo, pnra esse fim, sor!cal-as ao par ~ 
quando estiverem cotadas no mer ca do acima 
do seu valor nominal, ou adquiri! as, por 
compra. no c~so contrario. . 

§ 1 I . Todas as despn as de fisca.liza.cão quG 
o c;overno houver de fazer correrão por 
conta dos b:~ncos contrac;tantes, os quaes, 
para esse fim . depo.>it1rão previamente no 
Tbesouro as importancius nacessa.t·ias. 

§ 12. O Go>erno polerá, di:opor, p_or vencla, 
das lettr.~s de propriedade do Tliesouro, np
plicando, porém, immediatamente o producto 
da venda· no r esgate de a polices emittidas, 
segundo esta lei. 

§ 13. o Governo aca.utela.rá. con venien t·!· 
mente os interasses do Thesauro, estipnl:lndo 
e fazendo inserir nos contractos que celebr·ar 
todas as clausulas que lhe parecerem neces
~ari as para a !agurança doa mesmas con
tractos . 

Art. 2.• Os contractos com os bancos qne • 
emittirem leth•a.s serão feitos pelo Ministro 
da. Fazenda. ouvida uma grande commi:;são 
composta do mesmo :viinistro da Fazenda, 
como preoidente, de deus Senadores, Depu
tados, um membro do Tribunal de Conta~. o 
Presidente do Banco da. Republica. do Brnzil, 
o director do Co:ltencioso. dous directores do 
Th.~sour.), oito a.:Jministra.dores de bancos 
dc5l>\ praça, entre os quaes poderão set• in
cluídos os ,!os fil iaes de banco3 estrangeiros, e 
tres administradores de bancos de cr·edito 
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real que estejam nas condições do art. 1", l de tomar e!fectiva a responsabilidade dos 
§ l" da pre;;ente lei. Esl<P!os, q 1lC concer.lerem garantias de juros 

§ 1." Excepto os Ser.n.rlores e Deputados, aos bancos que c"ntr~cta:cm como Thesouro, 
que serão nomca.rk s l'e:a.s ro•l'p<;ctivas Cama· conforme v;.:.c acim :~ disposto , o tia. l iquidação 
ras até o d ia. 30 c e junho de <'ada anno , e o dos b:J.ncos fJUC :: c tomarem insolv&vei;;, o 
presi<h~n te co R~nco da R0publ'ca r1o Brazil pro(·esso da avaliação d.o;; immoveis, o modo 
e o director do· Contcncio~o. que fazem pat·.te da rc·alização d ( s é<mprest i:J:os e en t rega da 
da. commí~siio, em rar.ão dos seus c<~rgos, cs impor tancia destes. bem c(•mo da sua. effe· 
mem r:ros dessa comm;s:ão <-xerccJãO a;; re· cti v a applicação ás propri~dadcs r uraes, .::ue 
spectivas funcções p or• espaço de sc i~.lmnos e forem dadas em garari.tia, o t~·po e emissão 
serão nomeados por decreto do P1·esidente dn das lettrag hypcibecarius e escripturação ,]os 
Republica . Iavmdures, a tiscul i2:tçâo e ü mais que néces· 

§ 2.• Deixarão de fazer parte tl:L commi~ã.o sario seja p ara. cumpl"imento e efficacia da 
o:; que por· morte, r enuncia. ou ou tra causa pre~entc lei. 
deixarem o exor c!cio dos cargo~. que tenham Art. 8. • Rcvcgam-õe as disposiçjjes em 
n a. admin istração publica, na do Banco da. Re· ·contrario. 
publiect ou na d os íirStitutos de cred ito que o Sala dos seSEõe!!, 30 de ou tubro de 1S\l9. 
Governo preferir e designar J:;ara na mesma Xc~ât:r da .Silvei1·a . _ Raul Banas o. - Osca1· 
commis<iio tet·cm representante. Godoy.- A.rll<ur Peixoto . 

§ B." Essa commiss'1o reunít··se-ha ordino. · 
riamr.nte uma v ez por tr•ime;tr·e, e extt'<l· E' sem debate a.pprovada·a redacçüo final 
onlinnriamento toda~ as vez;s que for con· do proj~cto n . ! GO D, de l b\:19, J·aro sor cn-
vocada r e!n .\linbtro da Fazenda. <'iado ao SP-nado . 

§ :::.• Será. d~i!de logo organizado um rn~;i 
ln<.>n t·J in t~rno lJar;·t mel ltor C:l'l!e;n d0S tra· 
h;dh,:s 1.la rom!r; is~ ií.:l e para regular o pro
cesso do exan e " que deverão ser sujeitos 
os assumpto < pt·esen tes á m<'sma commi~são. 

Art. 3." Tücto~ os cotJkacto> celet,rado> n.o 
regimen tht pre~eutc~ lC!i par·a auxilias á la
YOUr<l e indnstria;; connexas llcarão sujeitos á 
oxclu~i va competencia da jurisdicçã.o com~ 
mercial. 

,".rt . 4." 0 bn.nco qnc contra.:::t.u· com o Go· 
''erno Gm virtude desta. lel ficará isento dos 
impostos f~d eraes que recahem em estabeleci· 
mentos dessa natureza e em actos e operações 
bancarias. 

Tal isenção ficará sem etreito si o banco 
contt'actante s~ entreg<1i'' tambem a outras 
op;•raçõ~s bancnrias est rim has co contracto 
celebra<.! o com o Governo e ao olüectívo de 
prestar auxillos á lavoura o indu strias, con
nexas, caso em que a isQnção prev<1lecerà. tão 
sómente em relação ao& actos e operações que 
tenham e,so objcctivo. 

,\rt. 5." O Governo designarú. a. época. do 
pag-amen to dos j :Jros das apolices emittidas, 
de ·accordo com [). autorização d esta lei. em 
ordem a cotúbelecer u m interva llo nunca 

. menor de tres mezes entre o vencimento dos 
juros das ~polices e o recebimento anterior 
dos juros das Jettn1s hypothecarias emittidas 
pelos bancos contrsctantes. 

Art. 6. o o Ministro da Fazenda apresen
tará annualmeute ao Presidente da. Repu· 
Uica. um r elatorio especial das operações 
realizatlas, o qual serâ. publi·~a.do no Dia•··io 
V fficial. 

Art. 7 .• No regulamen to e instruCçõesque 
o Governo expe<:lir para execução da presente 
l ei serão determinadcs e regulados o modo 1 

OIW~M DO DIA 

E \1nnonciada. a volaf;:i.o do projecto n.203 :\ , 
de IS'J9, com IJar~cel' sobre as em~ndas offe
recidas para a 2" discns;;ão do proj P.cto n. 203, 
deslo aun o, que fi:s:n a despezn. do :Yiini>terio 
ria Marinh a para o exercício de !900 (2' dis
cussão). 

Posto n voto~. são ap?1'o•·ados em 2" cl i ~cus
sã.o (salvo as e:!!ond:lS) os seguintes nr tigos 
do 

PROJEGTO 

N. 203 A - 1889 

O Congresso Nacion~ l t.lecrcta: 
Art. J.u O Pce!;idenfe da Repulilica <i au

torizado n. de;; pend er com o:; dive1·sos servi· 
ços a carg-o (l o Ministcrio da Marinha, t!u· 
raute o exercício da 1900, a qunntin. de .• • .• 
distribuída. do ~eguinte mo1.b : 

I. Secretar i<' de Estado : 
Augmentada de 365) peln 

consignação da d iaria. de 
1$ a urn d os t res correios 
do servjço da Secrebri:t 
que deixou de ser con· 
templ;ulo na proposta .... 
2· Conselho Nw~l : 

Reduzida !1. v~rba da. pro· 
posta de 5:700$destinadas 
ã. Secretaria. do Consel ho, 
que não tem cr eaçã.o le· 
ga.l . .... ..•. ..• .. . . . .• . ' 

155 : \Ji5$000 

46: 000.$000 
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4. Qullrtel General: 
Corno na proposta ....... . • 

4 . Sur•remo TriJ,unal Mi
litar: 
Como na. proposb. ........ . 

5. Contadoria: 

Como na. propo!>ta ......•.• 
6. Commisoariado Geral 

da Arm;:da: 
Como na. proposta •........ 

7 . Auditoria : 
Diminuída a proposta. de 

7 ::!Otl$ por se have1· reti
l'a•lo a consignação para 
um auxíliar ele auditor . . 
~ . Corpo da Armada. e 

Classes A nnexas: 

Menos 50: 000$ por ~c lta ' 'el' 
rc•lnz.ido ue 117:7i){l$ a 
6i:750$ a verb:\ destinada 
ao paf,r<~mento do solC:o 
dÓ> o!Ticiaes que forem 
transferidos para a reser
va ou tiverem de se1' pt·o
movltlos no correrdoexer-
cielo ........•........ . • . 

9. C()rpo de marinheiros 
nacione.es : 
Como na propo~t.l ..... . ••• 

10. Corpo de infantnrLt d o 
marinha: 

A\t'"mentada de lO:CO~pa.ra 
r;rúamento de mais 5U sol
dados, de a tcordo com a 
lei de fixaç;.'io de for.;as 
de ma r . . .... . .. . ..... : .. 

li. Arsenaes : 
Angmentada do 75:0008 

para pagamento nos ope
rarios exlranumera.rios 
qu~ . t!'!nham direitos :td-
q lll!"!d.os ..••.••....•••.• 

12. Cn pitan i as dt. pol'tos : 
Cr)mo na. proposto. .....•... 

13. Ealis:~mentolle:,JI)rtos : 

Como JHt pl'<lposb ... ...... . 

1·1. Força n::n·nl: 
Diminuiüa <1c 50 :000.~, p or 

se l1aver ''ugmenta.•.lo 
f1essa. ímportancia a quan
tia a abater-se no cal-
Ctllo •• ••. •.. . . •. , ..•• •• • 

ANNAEB DA CAMARA 

1 15. Hospitaes: 
!)0: ?3 1$000 ' Diminui!la do IS~SOO JlOl' 

se haver red;Jziclo o nu
mero de serven tes rlo hos

26:040$000 

l ll2 :070$000 

4:) :760$0.10 

]5:300$000 

pit~llle rnarinb~ de 3il a 
20 e o d'' enlel'lnari(l. de 
Copacab:tna de 0 a. B, i\U· 
gm en tathl;; ns tlhrias do> 
me~mos para 2)000 ..... . . 
10 . Repartição da Carta 

Ma.ritima. : 
Como na proposta ....• .. . .• 

li . Escola N:n al : 
Augmentaf1a de 21 :000$ pela 

consignaçii.o da. verba par :-. 
a es~oln. de macbínist,,s, 
que contiuúa a funccionar 
n o Ars<:nal da Mar inl!a. 
th\ Capit a l. .......... . .. . 
18 . Re fbl'mados ·: 

Como na. pr·Jposta ..• , •• ... •. 
I 0 . Cvmnunllia de Inva· 

litlo.,; '· 
Como na. proposta .......... . 

20. Armamento e equipa· 
mento: 

2.GOG:9oo;.ooo lüem, idem ........ .. . .... .. 

1. 309: 400~00 

21. Munições de bocc;\ : 
l lem, idem •.. ...... .•• .•... 

22 . :~ítmiçües naYn!'s: 
ldem, idem .. . . .... ... ..... . 
2~1. J>L,t e!'ial ti•J con:,tru

cção naval : •.. 
Idem, idem .• .•.. . •.••• . . .. 

06•&>0() 24 . Obras : 
280: ~.1 - d 'd I em, 1 em . .... .. . ... . , .. 

2'5 . Combustível: 
[dem, idem .• . ...••....... 

26. Fretes,passagen~. aj tt· 
da,: de custo e comis· 

3. 753: 13•!,)050 sõ::s de saques: 
Idem, idem •.............• 

364 :ôi9~000 ~~. Evt>.ntuaEs: 
Idem, i :.1em ...... . . 

335:22õ$000 ~ 

58G :3\12:::000 

itl3: 181$108 

S2: 000$COO 

lO<J:000$000 

soo; 000.~800 

. 800 : 000~00 

210:000~0 

Gtl : 000:)000 

300:000$000 . ' 

200:000$'J00 

50:000$000 23 . I 02 : 0 ·15~754 

§ 1.·• Vigoro.i il dur~.nt.e o exercido tle IÇ·()O 
1\ ;nllor·ir;:tção contida no :~.rt. 1 '', n. e, tia lei 
n. 4iS, rle U de dezemLro de I S9i . 

! 
§ 2. • Continú~ em vigor tl. org~m íz:~çfi.o ch 

brigada. tl e artífices ante.rior <to r egulamc!l to 
3 ,o;~:001~'7 !lf• e-xpedido pelo decreto n. 3. '234, de 19 do 
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março de 1899, por ter este excedido a auto
torização legislativa, augmentando a des
peza. 

§ 3 ._° Fica revogado o art. 18 da lei 
n. 3.018, de 5 de junho de 1880, na parte 

O facto tia serem opera rios, em vez de serem 
amanuenses, em nada importa. 

Foi :por isto que chamei á attenção. da Ca· 
mara, a titulo de éncaminhar a votação. 

que prvhibe o Governo de fazer contractos O Sr . . Augusto Severo (pela ar
por tempo excedente ao anno fino.nceíro, dem)-Sr. Pre3idente, quando V. Ex. de
quando se tratar de alugueis de casa, illu- clarou que o parecer era filvoravel, eu pe,di 

. minação de fortalezas, ilhas do Ministerio a palavra, porque estava equivocado no mo-
da Marinha e construcções navaes. mento. . , . 

Art. 2.° Fica o Governo autorizado: Realmente eu, na qualidade de rQlator, dei 
. a) a rever os regulamentos das repartições parecer contrario á emenda, e tive a honra 
do Ministerio da Marinha, sem augmento de de ser acompanhado nesse voto por dous 
despeza, creação de emprego oueh=ivação de illustres collega.s da Commissão, os Srs. Al· 
vencimentos; observando no da Escola Naval cindo Guanabara e outro. 
as disposições do codigo do ensino; Depois de · debatido o assumpto no seio da 

b) a vender o material reputado inutil, Camara, outros distinctissimos membros as
aproveitando o producto da venda. nos repa- tão de pleno accordo com a conservação da 
ros do material fluctuante; verba, de modo que temos maioria. 

c) a . i'!lportar dir~cta!Dente do exterior o o SR. AuGusTo MoNTENJl:GRo-Assignaram 
combustlvel necessano a esquadra, arsenaes nove membros 
e outras repartições da marinha, mediante · . 
contracto por concurrencia publica; O SR .. AuauSTO SEvEr:o:-_Accresce amda_. 

d) a reformar a Contadoria da Marinha de Sr . Prest~ente, _que. a reJ~lçao da emenda e 
modo a uniformizar 0 serviço de contabili-~ uma ru~d1~a de JUstiça, p01~ que esses homens 
dade, pondo-a de accordo com a lei da orga- te~m d1re1t~ a esses venc_Ime1;1tos, e apro
nização do Tribunal de contas. vmto o enseJo para an~un~t.ar a Camara que 

Art. 3.o Revogatl.asasdisposições emcon- alguns _desses_operariOs Ja teem 46 annos 
traria de serviços e sao em numero de 45 apenas. 

· Baseando-me nisto é que resolvi · chamar a 
E' annunciada a votação das emendas. attenção da Camara para o caso, no sentido 
São successivamente postas a votos e rejei- de ser rejeitada a emenda, pois que trata-se 

tadas as emendas sob ns. 1, 2, 3 e 4. de um pagamento que reputo sagl'ado. 
E' annunciada a votação da seguinte .Posta a votos, é approvada por 57 votos 

emenda, offerecida pelo Sr. Augusto Monte- contra 49 a parte da emenda ao n. 11 do 
negro: art. 1°, supprimindo o augmento de 75:000$; 

Ao n. ll do art. 1°: 
Supprima-se o augmento de 75:000$, para 

pagamento dos operarias extranumerarios. 
Ao n. 17 do mesmo artigo: 
Supprima-se o augmento de 21:690$000. 
Supprima-se nas tabellas ns. 20, 22, 23, 24 

e 25 a. discriminação entre despezas feitas 
pela Pagadoria da Marinha e ThJsouro Fe· 
deral. 

Supprima-se a lettra d do art. 2". 

O Sr. Barbosa Lima (pela. ordem) 
-Sr. Presidente, V. Ex. vae votar as emen
das sob os ns. 5, 6, 7 e 8, submettendo a 
votos, em primeiro logar, como é natural, a 
emenda ao n. ll do art. 1°, que manda sup
primir o augmento de 75:000$ para paga
mento aos operarias extranumerarios. 

A Commissão scindiu-se ; um dos seus 
digno.; membros deu parecer fi:\voravel á con
servação dessa consignação, que importa no 

paea pagamento dos operarias axtranume
rarios. 

- E' aonunciada a votação da parte da emenda 
ao n. 17, do mesmo art. 1°. 

O Sr. Augusto Montenegt•o 
(pela ordem)- Tendo a Commissão dado pa
recer contra a minhu emenda, que diz o se
guinte-«Sqpprima se oaugmento de 21 :600$» 
venho pedil• a V. Ex. que se digne consultar 
a Casa si consente que ella seja retirada da 
votação. . 

A Camaru, sendo consultada, consente na 
retirada da emeuda do Sr. Augusto Monte
negro. 

E' annunciacla a votação da seguinte parte 
da emenda do Sr. Augusto Montenegro: 

«Supprima-se nas tabellas ns. 20, 22, 23,24 
e 25, a discriminação entre despezas feitas 
pela Pagadoria da Marinha e Thesouro Fe• 
deral, 

pagamento d_a uma divida a funccionarios O Sr. · A..l~~l;JI!itQ ~everQ (pel-1 
ql,le te em ffi!J.lS de 10, ~o e 30 nnno$ ge ~ervjço, j Q"l"(krn) - ~r f Pr~~I{lent~, ~êta emendft, tem 
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voto, em sepnrado, contra, e assignado por 
mim. 

Essa discriminação refere-se a verbas de 
material e imvorta dar melhor organização 
a.o serviço de pagamentos, visto que ha pa
gamentos que são de natureza urgente e 
outros que não o são. 

Alúm disso , esta medida já se acha consi
gnada no Orçamento vig·ente; foi votada no 
anno passado e vem de novo nas tabellas pro
postas este anuo. 

O Sr. Augusto Montenegro 
(pela ordem.)-Sr.-Presid~nte, o anuo passado 
ficou esclarecida a regra geral de que 'tis pa
gamentos a que se -refere o nobre Deputado 
fossem feitos pelo Tllesouro, exceptuando-se 
as despezas urgentes a fazer por cm tas re
partições publicas. 

Essct disposição está em pleno vigor. está 
reforçada actualmente no Orçamento da Fa
zenda, que se acha no Senado. 

r\ão e justo que se faça esta discriminAção 
no Orçamento da. Marinln c não no Orça
mento da Guerm. 

O Sr .. A.u~usto Severo (pelá 
ordem) - Esta discriminação é solicitada 
pelo Ministerio da Marinha em sua proposta 
e o Sr. Bernarrlino de Campos, quando Mi
nistro da Fazenda, solicitou i.am bem esta dis
criminação de verbas para ragamento de 
material. 

Trata-se de uma medida até economica, 
visto qne, sem e !lu, uquel!e fJUe tiver de fazer 
o contracto de um serviço que poderá custar 
4:000$ ou 5:000$, natur8lmente o fará por 
maior preço, attendendo ás dilficuldades no 
recebimento da importancia. 

O §r. Lauro :rtl!lüllet' (pela ordem) 
-Já que o honrado relator do oeçament.o 
reproduz aqlli as razões que não convencernm 
1:1 em cima a Commissão, peço ven ia para 
reproduzit• as razões por. que a CommisEão 
votou contra S. Ex. 

As despezas de caracter urgente existem 
em todos os ministerws, não EÓ no Ministerio 
da Marinha, e para todas ellns ha uma dis
posição no Orçamento da, Fazenda que auto
riza a que ellas sejam feitas independente
me nte elas condições quo S. Ex. quer esta
belecer. 

Não é de bom alvitre estabelecer em c:tda 
verb:\ de cespezas aquellas que são de cara
cter urgente e aquellas que não o são. 

Submettida a votos, é approvada a parte 
da referida emenda do Sr. A. Montcnegro. 

E' annunciada a votação da seguinte parte 
da emenda do Sr. A. Montenegro: 
Supprima-~e a lettra d do art. 2.• 

n Sr. Aug usto Severo (pela 
onlem)-Sr. Presidente, ainda esta emenda 
tem voto favoravel; refere-se á autorização 
dada ao Gov3rno, que seacha concebi-danos 
seguintes t ermos: (LG.) 

Não ha, me parec~, uma autorização mais 
razoavel; nã_o é desconhecida de nenhum 
dos nobres Deputados a balburdia que vae na 
escripturação de diversos ministerios. 

A Contacloria da Marinha está quasi que 
desorganizada., tal o augmento de serviço, 
que se verifica. · 

Trata- se de uma autorização solicitada 
pelo ex · Presidente da Republica, em mensa
gem ao Congresso e renovada pelo actual, na · 
proposta que fez. 

O §r. Augusto 1\'lontenegro 
(pela o1·dem)-Sr. Presidente, no Orçamento 
da Fazenrla existe uma di~posição geral que 
abrange todos os ministerios e que permitte 
ao Governo não reformar a Contadoria, mas 
sim o systema da contabilidade publica, de 
modo a pol-a de accordo com o regulamento 
actual do Tribunal de Contas. 

011 a proposta do nobre Deputado se refere 
uni carrente á reforma da Contadoria, como 
tem sido instantemente pedida e a Camara 
tem recusado, ou se tr"'ta da reforma de 
contabilidarle. 

Em um caso, a Camara deve conceder o 
que pede o nobre Deputado ; no outro caw, 
já está previsto. 

Ainda mais, o Governo remetteu · uma 
mensagem a respeito da. reforma da Conta
rloria da Guerra e a Commissão de Orça
mento, ouvido o proprio Governo, resolveu 
deter esta mensagem, afim de que passasse 
a autorização geral do Orçamento da Fa
zenda . 

Nesto sentido, a ppello para o nobre Depu
tado pelo Pará, o Sr. Serzedello Corrêa.. 

O Sr. §ea•zedello Corrêa (pela 
ordem )-Sr. Presidente, no Orçamento do 
anno passado, passou uma autorização para 
que o Governo fizesse a retorma da Conta
dorin da Guena ; este anno, esta reforma 
foi remetticla ao Congres~o em mensagem do 
Sr. Presidente da Republica. 

Tive necessidade de ouvir S. Ex. a 
respeito de varias pontos elo regulamento. 
que se remettia par·a approvação da Camara, 
e S. Ex., nessa occasiiio, pediu-me que deti
vesse a reforma, que não désse parecer, 
apezar ela, mensagem que havia enviado á 
Camara, porque tend0 passado, na lei da 
deS).Jeza do Ministel'io ela Fazenda, '\}ml1 auto
l'izaçilo geral para rever o serviço da conta
bilidade era preferível que o Governo o fi
zesse sob a direcção do Ministerio ela Fa
zenda a esiar parcelladamente e fazer refor-
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mas o!'a na Contadoria ua Guerra , ora na da f 
Marinha. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fie:\ o Gov<>rno :tutorizado a íàzcr 

Cont1rmo ns.sim as decLwações do nobre 
Depu tado pelo Pari~ . 

Posta a votos e approvMh> a relerida 
pa.rt·J da. ome')nda. do Sr. Augu;;to Monte
ucgro. 

E' approvada a seguinte e menda sob 
n. O. 

Accresceute-se onde convier; 
Art. A etapa tios in validos da. p:ltria. da 

m arinha, &erá a. mesma dos il1validos da pa· 
tria do exerci to. 

São successivamente postas a. Totos e rejei 
tadas as emenitas sob os. 10, 11 e 12. 

E' approvad<\ a seguinte emenda sob 
D. 13, 

Ao n. 17 do art. 1° : 
Em vez de-Escola. de Ma.chinistas, diga-se: 

Curso de Machinista.s . 

E ' ccmsiderad>\ p rejudicada pela votaçã.o 
anterior a emenda sob n. 14 , 

E' approvada a emenda sobn. 15 : 

Art. zo a) Substitua-se pelo seguinte ; 
A rever os regulamentos ·aas repar tições 

do l\llnistnrio da Marinha, ~;em nugmento de 
desl)ezn, creacão ou suppressõ.o 1le empreg!IS, 
augmcato ou diminuição de "·encimentos 
obser vando no da Escol;o, Naval as disposições 

- do Codigo do Ensino. 
E' considerada prejudicaria a emen·la sob o 
J?· 

.w -approvade. a. segu iute emenda , sob 
n. 17. 
Accr(~scente-se onde convier : 

Augmente-se de 49:93l$, p:rovenien~s do 
cousumo de a g ua assim distribuído : 

Secretaria de Estado ..... . . 
Arsenal de Marinh<t., ....• 
Ilha das Cobra.w e das Enxa-

das ....... ... .... .. • .•.. 
;· For taleza de Villegaígnon .• 
.) Ilhi.t da Pomheba.. ·-· ... ~ ... . 

Bibliot heca. da .Ma.rinba. . .. . 
Obsei:'vat crio d u. Marinhtt . _ 
Aguada dos na vi os da 

Pennas 

10 
400 

300 
50 
40 
! () 
27 

26~ 
14:400$ 

10:800$ 
I :_800$ 
1:440$ 

360:;; 
972~ 

1 everter. na Yí a-encia des ta lei, ao quadro 
r;xt raordinario à:t armada. os olficiar-s do 
corpo de engenh eir os nava.es, occupando na. 
escala o lognr que lhes compet ir. 

O Sr. Bnt~bosa Li.ma ~laordem) 
- Sr . P resi!leote, esta emenda ~u·ma o 
Governo com urna dupla. racul<lade: de re
orga_niza.r da melhor maneira um determi
nado serviço da. armada e de realizar uma 
ecoiJomia, sol1 a. fórma facu ltativa, por isso 
e !.la parece que podia ser a pprovada. sem 
perturbar o plano que a. Cam<n'a tinb~ 
adoptado nos orç3-mentos. 

Posta a votos,é l'ejeita da a. referlda emenda 
do Sr. Coelho Cintra.. 

E' posta a votos e rej >i fada a. emenda do 
Sr. Barbosa Lima ao n .' 28, relat iva ao ma
t er in.! de construcção naval. 

E' approvarla a. seguinw emenda do Sr. 
Barbosa. Lima. 

Accrescen te-se onde couber: 
Fica o Governo autorizado a rever as ta.

bellas de -venc\mento do ]Jessoal docente e 
administrativo da. Escola. Naval, de modo a 
pol-as de accordo com a nalog,,s tabellas rlas 
escolas do exercito, r eorganiz;mdo para esse 
lim aquelle instituto de emiuo. 

E' considerado. prejudicada a emenda do 
mesmo senhor a lettra. d do ar t . 2• . 

E' annuncia1a a votação da. séguinte 
emenda do Sr. lrineu ll!ac11ado, sob o n. 21: 

Art. O Go verno fica autorizado a abrir 
o credito necessario para P<'gar a()S operados 
extraordinarics disp:~nsadcs d:-~s officinas do 
Ar;;enal de Marinha da Caoital l<'ederal a 
d : ITerença. provenieote da 'descla ssificação 
que soffreram em seu s salarios nos dias em 
que ainda tra.balhar•un. c!Ul'ante o e.xercicio 
de 1899. 

o S~. Augusto Severo (pela 
ordem)-Sr. Presid~nte, no começo do :pre
sente exercioio fot-am despedidOi! do Arsenal 
de Marinha desta. Ca.pital, cerca de 700 ope
rarias, por havei' a. Camam na sesaão IJaS• 
sada r ecusado no Orçamento da Marinha. a 
verb:l de 1.040:000$ pnrn. c pe>ssoal ordi· 
na rio. 

;;uerra ... . . · . . ..... .. .. . ~50 19: 800:'; Essl'l pcsso:1l não pôde ser despedido sinão 
---- por pa.rt(lg e assim o dit•aetor m~nteve parte 
40:932$ em a!~uns dias do começo deo:te anoo, des

cla sstficando do Jogar que tinflam; portanto, 
da seguinte foi um duplo ca.st!go e para. compensar esse 

1. 387 

E' annunciada a votação 
emenda do Sr. Coelho Cintra. 

G:unar~ V. VI 
mal foi a emenda apresent ada. · · 



Câmara dos Deputados- Impresso em 25/05/2015 161 o- Págma 14 de 24 

0 ,; Opet' Rl'Í OS tia. :i> cl:iSSt', l~H' CX•!Jnp.lu, 
!or,,m r~baix:nios para. :t l\ .. ; roi, CO!IlO 1li>Sd, 
um •IU 1•Iu ca::: ligo c :1.1111 uão ,., petlc. ne•u :1 
re1·er>iiO p .ra n ~ ua.rl r ·o .~o ..\r~en:>l , n·•m 
acces~o de posto; pccle- s~ o rtue e de wtla a 
justiça; o pagamento U.evido <1. e.;;~e pessoa l. 

0 SR. HEREDU liE S_.\.-Do contrario c um 
furtiJ. 

O Sr- I-larbosa Lima. (pelet o,-dem) 
-Sr. Presidente, quizera chamar a attenção 
da Camara para e.sa autorização ao Go
verno para pagar o que é devido a esse pes· 
soai, que não esta em coudiçõ~s de r eclamar 
por vias j udiciaria> . (--ipoia<t •s .) 

Creio (!Ue post:~ a questão nesse terreno, 
a. Camara, que não quer augrnentó de des· 
peza, n&o pú<le recusar-se a pagar o devido 
;~ quem não põde ir aos tribunnes. 

E' sob esse aspecto qne cal loco a questão:;. 
(liiuito ~em . ) 

Posta a voto~. ~ approvada. a referi•.la 
emenda elo Sr. Irineu Mach:Hlo. 

Post<• a votos, ~ rej~itada a emenda sob 
n 'J'> 

E' o projecto assim emenda rio approvado 
em 2• dí~~uss:ío e enviado á Commis<ão ele 
Orçamento pat>a redigil-o para a 3• dis. 
cus são. 

E' annunciad:. a vo tação das emendas do 
Senado aos projectos ns. 151 De 15 1 E, do 
1899, fJ.ue fixa a de.speza. do Ministerio d11.s 
Relações E:tteriores para. o exercido de 190:> 
(discussão unica). 

São successivamente postas a votos e ap
provadas a.s seguintes 

EMEii:DAS DO SEl1A..DO 

A' verba. 2•-Legaçõês e Consulados-Sup
primam-se as consignações de 7:000$ pa.r<1 o 
consulado de George Town e de 6:~00$ para 
um "Vice-consulado no Japão. 

A' verba. 4"-Ajudas de custo-Supprima
SP. a consignação de 2:000$ para o consulado 
de George Town. 

Ao a.rt . 3•, paragrapho uníco. Su pprima-se. 

E' o :projecto enviado a Com missão de Re
dacção, ottician:io-se ao Senado do oc~orrído . 

E'annuuciadao. -votaç.'íodo projecto n. 1030. 
de 1899, em virtuue do art. I33 do Regi
mento interno e1•e!ativo á emenda approvadn 
na 3• discllssão do pr ojecto n. I 03, d.:ste ann0, 
autoriza.udo o Pud:~ t· Executivo a abrir ao Mi
n isterio .da Justíç3. e Negoeios Interiores o 
credito n ec.Jssario ]!tU'a p~g~meuto ao lente 
cathcdratico da Facu ldade de !\fediciu,.t do Rio 

< 1~ Ja nci:•• ll r' . lii l·r·i·• Snar·"~ de c;,JUY ÚI. tlus 
ol't.lr•tJ.IIl: · . ..,. q11 ~· !h,, .c.;iq dt'\ i~ Ios tlu r.trJte o 
l·•rnp.l IIJJJ •f ti L' r · ~t . , .,. fll'tVol olu o!q t·xerc:ido 
da~ :o- Uíl;" iiH J L',;Ü f'.~, j ll 'l' lld :\ " ''. fln\' f'l'll ll ~ pP~
terrOl'llkll ie n.:rnu tl:(•fv ( rH•r.t .f t -.o·u ~,Ji,l . 

Po~to a Yo)t o;:, e :tpprul' :tolu <'111 1!<1 \':t dis
cussão o ~eguín te 

P R O.IECTO 

N. 103 G -18\:lO 

O Coug-r€s5o Naciona L rosolvc: 
Art . I .• Fica o Poder Ex.Jcutivo autori ~:. t

d? a abri~ ao Minist~rio da J ustiça e Nego
CJOS lnter10res o credLto nec('ssario p3 ra pa
gamento ao lente ca.thedratic:> da Facu hlade 
de Medieina. do Rio de Jane iro Dr. Hi hlrio 
Soa:es de Gouveia, dos Ol'denados que l he são 
tlendos duraote o tempo em que esteve pri
vado do exercício tle suas fu ncções, por acto 
do Governo, posteriormente a nnullatlo. 

Art . 2. o l{evogam-se as úisoooiçl>es em 
contrario, -

E' aununciada. a votação ào pr Cijecto 
n. 170 A, de 1899, com parecer sobre emenda 
offerecida na ~" discussão do projccto n. 170, 
deste anno, que fixa os vendmentos de 
alguns funccionarios da Direct•Jrin Geral de 
Saude Publica e crêa a lguns l<'ga.res oa mes
ma. r epartição (d i>cussão u nica) . 

E' approvadg, em 2• discussão, s J.lvo a 
emenda., o segu inte art. I o do prvjccto . 

N. lí0 -1899 
· i 

O Congresso Nacional ~ecrcta : , __ ,. -

Art. r.• Os funcciona.:rios e 01:1 pregados 
sem nomeação da Dil'ect9ria .Geral Je Saude 
Pul>lic,\! ele que trata este art igo, perceberão 
os segumtes vencimentos, sendo divididos os · 
daquel!es em 2/ 3 de Orllenado e 1 /3 de <rrnti-
ficação: ' • 

S , Paulo 

inspactor .......... _ 
aj udante ...... .. ... _ 

8 :400$000 
4 :soa;:ooo 

Rio Q;-anrlc de. Sul 

P~ssoal sem nomeação : 

1 patrão de eEca.Jer. . . . 2:,00$000 
6 rema dores a 1 20~men-

:;aes .. .... .. ... ...... 8:610$000 
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G remadol'es a íO men-
saes .. . .. . . . . . . • . . . . . 5. 040$0CO 

2° DISTR.I CTO 

Per»a?llÚHCO 

ins'pector.. ... . . . • . . . . 8:400$000 
a.j nda n te . . . . . .. .. . . . . 4:800$000 

Pessoal sem nomençiio: 
1 'Patrão de escaler . .... 2:400$000 
o remadores ra 120$ 
mensaes . ... . . .. . . • • . . 8:640$1lOO 

inspector ....... . .... . 
ajudante . • ...... .. .. . 

3" D!STIUCTO 

1 iJ!spect,oi' . . ... , .•.. . .. 
1 :.l.JUda,he .. . . ....... . . 

8: 40MOOO 
4:800:':-I( )Ü 

8:400~(00 
4:800$000 

Pessoal Súlll nomeação: 
t3 marinheiros a 120$ 

mem:tee .... .. ....... . 8:640$000 

Ama;onas 

n. . ·tor-.. .. .... .... . 4:800$000 
10'.' 

O ~L .narbo5õa Lima (pela w dcm) 
requ~r veritl <!ação àa votaÇ<\o do art . 1• do 
projecto. 

Procedendo-se á v-erificação, r econhece se 
terE'tn vota.to ~ favor 63 Srs. Deputados e 
contz·a 3i. 

O S r . Preêõi dente- N'<íO ha nu· 
mero. Vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se â cllnmada. ver ifica se terem 
se n.usent:ldo os Srs. Emhs Martins, Anisio de 
Abreu, F.rancisco Gurgel, Jo~é Mariano, Ma
Jaqnias Gonçal ves , Aer·oxellas Gal vii.o, Jayme 
Villas Boa.s, Amphilophio, João Dantas Fi lho, 
Rodrignes Lima. E•lunrdo Ramos, Carvalho 
Mourão, Henrique Vaz, Moreit•a da ~· il\•a, 
Galeão Carvalhal , Cincinato Braga, Ovidio 
Ab:rc~o.tcs, Luiz Ac!Olpho e C:~.racciolo. 

O Sr. Pr;-esid en"t.e- ~asponderam 
á chamada ! I f> :srs. Deputados . Ha., portanto, 
numero para se pros.,guir nas votações. 

J E' aonunciada d!l novo a vot:-.ção do pro-

[
jecio n. 70 A, de lR99. ~om ~arecer sobre 
emendit o:trere..:tda. na 2" d1scus~ao do J?rCJecto 
n. liO, deste a nno, que fixa os vencimentos 
de alguns fuoccíonarios da Directoria Geral 
de Saude Publica e crea algu ns logares na 
mesma repartição ((liscus~ão unica) . 

O Sr. B a rbos a Lima - Peço. a 
palavra pela ordem. 

O Sr. P r eside nte -Tem a. palavra 
o nobre Deputado. 

O Sr. D a•·bos a Lhna (pclaO!;lem) 
-Sr. Presidente, o projecto que v·. Ex. vae 
s.uhmetter i\ app1·ovnção da Camara, alem· de 
erC<Ir al•nns lo!.rares na. Directoria Geral de 
Saude Publico.,~ augmcntn. vencimentos lle 
va.rioD dos funccionarios que aili servem. 

:\as condições excepcionaes da actualidade 
concebe-se que se nomeie, que se estip~ndie 
rle maneira. m<~.is genero::a esses funcc1ona· 
rii)S e outros; segundo autorização que o 
Governo tern de ser vir-se da. rubrica do Orça
mento do lnteriOl'- scccorros P ublicas. As
sim será um a despeza de caracter extraor
rlina.l'io, transitorío ; ao :passo que com o 
pr•ojecto que vae votar, torna-se perma
nente esse a.ugmento tl ll despeza, elevando-se 
vencimentos de funcciooario~ publicas em 
um,\ situação como a actual que não aconse· 
lha. propriamente isto. 

E' pa.ra este aspecto da queslão que eu qu!z 
chamar a attençã.o da Cama.ra a titulo ele 
eoca.minb:l.r a votação, como fazem diversos 
Srs. Deputados. 

o Sr. I ... au.r o 1\"lüller {pcl <t ordem) 
- Sr. Prcsi1lente estando ausente o relatot· 
desíe p:rojecto, cabe-me o dever de dar as 
explica~ões, derois de ter usado da palavra. 
o honrado Deputado por Pernambuco. 

A Comrnisl;iio de Orçamento- a Cam:1.ra. vê 
- e a tooo momento a.ccusada. de ser de
masiado sev0:ra., ncs pareceres, que dá, pela 
preoccupaçã.o que tem de ev itar despez;;,s . 

O SR. BA.R:BOSA LIMA-Menos por m im. 
0 SR . LHIRO Mi.iLLER- No entretanto ha 

despezas a. que e !la niio póde negar ~ssenti· 
manto, tal li a de que ora. se trata . 

Nós temos, no qu,1dro dos portos . creaclo, 
por ser ne<:essa rio, o logar de sjudante de 
~aude do }:()rto do Santos, maEI o venci
mento e de tal .ordem que até hoje nã~ se 
encontrou nm medico que o quhesse exercer ; 
a. mesma oou sa succede em Manáos, onde o 
vc•ncimento de 250$ é ínacceitavel. 

Eu não duvido, depois das considerações 
do nobre Deputado, eu nã.o dnvído que, á, 
sombra desses a.ugmen tos imprescindíveis. 
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ou\rQs ~xi ~tnm, 11n pl'<>.iect<J, qun l1:"to sr •.::~u1 1 Pn>la. a ...-oto~. é r<:j r· it.,.•la o. em on<.h (lo 
tão iiDJ-'r~'~cinclív••is qu;t nlo c:;tc ,·.. .. Sr. 1\••íva. o outrr>.~ ::~o me~mo pt•ojecton.liO• 

0 Sa. BAHllOSA Ll )tA-E' certo. de ri: ' 'CI'CÍ!'U rle 18!1\J, qne pa:>sa Ú. 3· üiS
CtJS>iio. 

o Sn. LAul:o MiiLtER-••. deõue já <le' 
claro que, si a. Cnmarn npprovar 0 projccto• E' annuncíarla. a vot1ção do requerimento 
em segunda discus;ão, como está e elle volt<tr do Sr. Barbos:t Limn, pedindo que o projecto 
á Commis::ão de Orçnmento e houver emen· n. i 7 B, vá com a~ r;menrlas á Commis~o Es· 
dns, n Commis:;ão está prcmpt.'\ a colla.bora,· pecial. incurnbi·h do. r~orgauizaçâo d<' j u~tiça 
com o honrado Deputado, para o fim de rc- federal. 
duzir onde seja possível reduzir. 

Ma s o que ó certo e que o pt·ojecto e ne
cessa.:-io, porque (lá provimento a. servicc.s, 
qne 11e deixa de fazer, porque o v .mcimento 
vo~do não encontra quem o queira acceitar. 

Submetiido a vote~, é conside1·ado appro· 
vado o 1 eferi•lo art. l o do projecto. 

O Sr. Ba rbo.;;a Lilna (pela or· 
dem)-Sr. PrC\sidente, ven ho perlir a V. F.:x. 
que se digne do proceder á vcrific:J.ção da 
votação. 

Feita a verificação, se reconhece que o 
rer~rido art~ 1 o do projecto n. liO, de feve
r eiro de 1899, roi ap provado por 86 votos 
contra 24. 

São successivamente postos a votos é ap
prol'ados em 2·• di::cussüo os seguinte;; artigo~ 
do mesmo projecto: 

Art. 2.0 1\<t, mesma tlicectoria ficam creados 
o~ se g-ui!ltes logar.es com o~ vencimentos que 
vao abatxo espec1ficados. 1gualmcn te divi
dido~ em 2/3 de ordenado e 1/3 de gr:J.ti· 
fi caçao: 

Pe,·nambuco 

auxilinr . . .• . . . .. .. . . . 3:600.~0 • 

Bal!ia 

auxiliar .... .. ....... . 3.600$000 

3" DL>TRICTO 

am::iliar . • . . . . . . . . . . . 3:600:[;000 

Ama;onCts 

n,iudante do inspector. 3:000$000 

Art. 3." Para ns e.ffútos rlosta lei fle:t o 
Poder Execu tivo ;mtorizado a abrir o' neces
sario credito • 

• '\t•t . 4 . o Revogam ·se as disposições em 
contrar io . 

O !Sr .• João de Siqueira: (pel~ 
o,·dcm )-Sr . Presidente, conforme está redi
g!d:\ a. ordem do <lia, parece qae vae-se votar 
o ruq\terimento rlo nobre Deputado por Per· 
namhuco e não o projecto, quando a Com
mís~:ão de Legislação e Justiça jii. deu :parecer 
não sú sobre o projecto, como sobre as emen
das offe:-ecidas. 

Quanto no projecto n. 221, cliJ•e i q ne a or· 
dem d<l dia com relação a e !te ron tém outra 
rc·lacçiio. 

-osr. I>residente-Orequerimen to 
<leve !'ier vota elo; porquanto o pr(ljecto terá 
mesmo de voltar á. Commi;sã.o, por isso que 
lhe ro.~am o1ferecidas ementlas. 
Qu~nto ao ou tt•o projecto a que o nobre 

Deputado se referiu, a Co!JJmissão já deu 
parecer , e por isso ú que a reJacçito da or
dem tlo dia. é outra.. 

S!tbmettido a votlls, é rejeitado o requeri· 
mcnto do St·. Barbosa Lima. 

O Sr. :tlar colino l'l:loura {pela' 
ordem)- Venho pedir a V. E:.:. que se dignEI 
de mamlar proce:det• á verificação da. votação. 

Procedcn·lc-sc 11 verificação, reconhece-se 
que votf\l'3.m a f,wor. 32 e contra 71 , 

O S r . Pre.-ide nt:e - Não ha nu
mero; vae-se proceder á chamada. 

Procedendo-se à. chamada , vcritlca-se terem 
se au;:entado os Srs . Arnorim Figueira, Au
gusto Se'Ç'ero, Trindade. João Vieira, João de 
::;iqueira. Tosta, Ar istides de Queiroz, José 
:\Iurtinho, Timcth <;o da Cost.a, Aug ust o de 
Vas~oncellos, Raul Barroso, Sá l~re l re, Silva 
Castro. Nilo Peç.anhll , Antero Bote-lho, I<'ran· 
cisco Veiga, Lamounier Godofredo, LuC:J.S de 
Barros , Alencar Guimarães, Br~zilio da Luz, 
Larnen ba Lins, Guillon, l\Iarçal E~;cobar,Dlogo 
Fortuna, Francisco Alencastro. Victorino 
Monteiro, Campos Cartier e cassiano do Nas
cimento. 

O ~r. P••esidente - Resuonderam 
á chamada \!8 Sr. Deputanos. • 

Niio ha numet'O para se p t•osegu ir nas VO· 
t nções, ~assa· se á materia em discussão. 
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E' annuncio.da a. 3" discussão do projeilto 
n. 138 A, de 1899, deciarMH.lO livres rTa. pag&· 
mento rle que:>quer direttos na Alfandega. da 
Capital Fetleral ou na. dr~ Santos os volumes 
que conteem um re_gulador publico destinado 
á torre da m· triz oe Uberaba. 

Vem á. Mesa, e lida, apoiada. e enviada a 
Commíssão a seguinte 

EMENI>A 

Ao projecto n. 188 A, de 1899 

AccNscente-se: bem oomo para os volumes 
contendo camas de ferro e trem de cozioha, 
importados pela mesa administrativa do Hos
pital de caridade de Floriano~-<Jlis-em Santa 
Ca.tha.rina, para uso do me;;mo hospital e que 
devem ser despacnados pela. respectiva al· 
fan<lega.. 

Sala. tla.s sessões, 31 de outubro de 1899.
Paula Ramos. -Lauro _ilfuller. - Francisc' 
Tolentino.-Pedro Ferreira. 

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

E' annunciada a 3• discussão do proje~to 
n. 155, de 1899, a.utorizantio o Poder Ex· 
eouti vo a. dispensar os direitos de importação 
de 450 toneladas de material mehllico da 
empreza Parallyba Water Company, dest!· 
n~.do ao abastecimento de agua. da cidade da. 
Pa.rahyba._ 

Vem á Mesa, é lida, apoiada. e enviada, a 
respectiva. Commis;;ão, a seguinte 

EMENDA 

Ao projecto n , 155, de f889 

Accrescente.se: e igaa.lmente para o mata
rial de ensino importado pelo - Collegio de 
S. José - de Lages, no Estado de S:l.uta. ca
tharina. 

Sala das sessões, 31 de outubro de 1890.
Lauro Muller . -Paul' R a mos . -F,•ancisw. To· 
lextino .-Pedro Feneira. 

Ningnem pedindo a pala.vra, é encerrada. 
a discussão e adiada a vot11ção. 

E' aununciada a continuação da. 2• dis
cussão do projecto n. 8Z, de 1895, reorgani· 
za.ndo o Poder Judicia.rio no Districto Fe
~eral, e dando outras providencias. 

O Sr. Amphilophlo(continuando) 
vem prosegu ír no seu discurso, interrom
pido pela. hora, em uma. das ultimas sessões 
e sempre tendo em 'Vista., es:clusivamente, a. 

jnstificação dos pontos capitaes de sua. diver
gencia. com o projecto em discussão. 

Hojo, como então,no i nteresse de não creat• 
delongns ao pronunciamento da. Cama.ra, 
manterá inalterado o proposito, que a si im
poz, de não fazer um discurso doutrinaria 
llobre o assumpto, que é alias tão vasto no 
seu objecto, tão complexo nos seus elementos 
orga.nicos e tão multiplo nos seus aspectos •. 
quanto diversamente entendido e praticado 
pelos povos mesmos que são apontados OOIIl() 
os mats adeantados, de nossos dias, em eivl
lizaçio e cl!ltura jurídica.. 

Quer com isso dizer que é este um B.S
sumpto em que não se põde á priori d~clarar 
que tal ou t&l outro systema seja. o melhor 
ou o ma.is perfeit<J ; os bons resultados depen
dendo, em grande parte, d&S circumsta.n
cia.s infinitamente varia veis de povo a povo; 
suc~deodo até, e tal ê o caso da Inglaterr a.. 
que uma organização judicia.ria. que menos 
perfeita parece, pela ta.lta de princípios e 
systema uniformes na organização, como pel& 
de freios lega.es, ostensivos, directos, contra. 
o arbítrio dos governos no provimento dos 
magistrados, seja, no em tanto, a. que llla.n
tem o admiravel e inimitavel ragimen de li· 
herdades e garantias de direitos que fazem 
do povo iuglez o mais livre e o m,ais bem go
vernado!le todos os povos. 

E foi, certamente, diz o oradol', essa. con· 
fusão apparente e essa. falta de uniformi
dade nos princípios e systemas das institui
ções inglezas, o que suggeriu a Montesquieu, 
esse profundo e s~bio observador. estas sen
satas palavras, tantas vezes por outros re
petidas : < lZ y a, eu effet, de~ :4ees d'u~i· 
formite qui saisisrent pa1· {ois l\ grands es
prits, ?llliÍS qui {rappent in{ai~.,.-· .. ~.ent les 
petits.:. 

E eis porque nada. dirá do systema. do 
projecto no ponto de v ista dos princípios . 
abstractos, considerando-o pelo aspecto pu
ramente pr,,tico, como ~em feito, mas 
tendo sempre em vista o bem publie() e 
o interesse sociill, guiado. pela. experiencia. 
que pôde adquirir no seu longo passado de 
j uiz. . • . . _ d '"-

Mostrou Ja que, s~ a. onussao e prece1ws 
legislativos sobre o processo a. ea.rgo d&s ju
risdicções creadas pelo proj,cto significa uma. 
delegação de poder, pa.ra isso, a.o Presldelj.ta 
da Republiea., tal delegação e, no seu pen~a.r. 
uma. inconstitucionalidade manifesta, por si 
só ca.paz de inutilizar todo o projecto ; como 
m ostrou ainda que,no toca.nte ao provimento 
dos juizes membros uo Tribuna.l Superior de 
Justiça., instituido pelo projecto; não foi por 
este deviria.mente consultada. a. essencial con
dição da capacidade dos juizes. 

Veio a tribuna sómente para. expor os mo
ti vos de s:.1a di vergeocia. com o projecto, mas 
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no ponto de vista u nico. exelusi\'O, <lo b :m l blicn., habito;;, sentimentos. preyencões, que. 
publico c do interesse social, oomo disse, nada absolnbmente, niio são co:npati~·eis com (tS 
lhe interesoamlo, no ponto ;!e vistél. do pro- qualidades moraes exigidns de um bom jul
veito pessoal dos magi~tr·ados, n::; m aiores gudor; com a sua. calma, com a sua ímpar
vantagens de uns em relaçã.o a outrús. Di ri!.. cialida.<ie, com o seu modo especial. recto e 
todavia, que não se harmonizam com os ín· consciencioso, de encarar as questões; com 
tuitos de uma. boa lei rlc Ol'gan iz.tção judi- as v ir·twles, em summa. d~ maí~sub lime das 
daria essa dcsigu:-tldade ~ essa injustiça, quo protissões sociaes, d;1que!la. em que a. crea· 
o projecto otr.;r·ece, no tocante il remune- tura mais sna.pprm:ima do seu Divino Crca
ração dos jnizes d;os diversasjurisdiccôes, dor. 
que, no seu system~. con~títuem a primr.ira A tudo isso accresce, entretanto, a consílle-
josta.ocia. v:italicia. ração, que por si só set·ia sufficiente para a 

Compara. os proventoS' dos juizes criminaes condemnação de~ta. pMte do projecio, a con· 
com o& dos juizes privilegiado~ das jurisdí· sideração, diz, de que no exercieio de cargos 
ções accumuladas, de orphãos, ausent~s e do ministerio publico, como este se acha 
provedvria, e d iz que. a despeito do seu tm- ainda cooslituido entra nós. sómente o di· 
perfeito conhecimento •lo actual Regimento reito e o pt•ocesso criminal s ii.o estudados e 
de Oust(!.s, é levado a presumir q nc a grande praticados; o q 11e importa dizer que o;; pre · 
t.lifferenço. e demasia d.l proventos, em favor cerlen tes de indiviuuos tirados dess:1. profissão 
dos ultimos. não terú. correctívo satisfactorio de modo al~u1n os habilitam para membros 
no maior vencimento llxo dos primeiros, na. de um Trtbuna.l Superior e de 1\evista, do· 
razão úe 2:000$ aoouaes n.JJCnas, segundo a tado da mais ampla c:ompetcnci a. em todas o.s 
tabs!la annexa ao J>l'Ojecto. Jna,terias de natu::ezrt judíciaria. 

Affil·ma que assim seri.l no r egirn.en das A separação deve ser a ruais com pletn. en-
l eis de custas judiciarias <lo seu pm;~arJ.o de tre a magistratura (!.ssise o a m;tgist l·ature. 
magistrado singular; não lhe parecendo de qui pou,·suit, d iz um distincto publiei9ta 
valor parao caso a partilha, por tre~ juizes, rraucez; e assim pensa tamhem o orador . 
do cooj une to daquellas jurisdicções reunidas; ~ ada. t em a oppot·, no to,...an te aio1la. á con
porque, si tras são agora os juizes, na época dição essencial tia capacida.de, ao coojuncto 
a que acaba de a.lludlr, ha dez annos passa- de regras que o projecto estabelece pal'a a 
dos, outros tantos eram elles, ne~te districto, primeira investidura dos pret,ores e suas ui
contados os dous da ju risdieção dos or phã.os teriores reconducções. 
e ausentes e o privativo ela p~ovedoria., tendo Não e dos qull attribuem á prova do eJ>:ame 
esta ultima jurisdicção perdido apenas, de- ou concurso, sobt·e :pontos abstractos do di
pois da separação da igreja do Estado, uma. reito e doutrina, uma inf1uencia Oll valor 
pa rte dos acto.s e negoc!os que por ella. cor- decisivo, como a garantia de u ma distribui
riam pt·eccdeotel!lente. . çiio de juHiça esctorecida, honesta e ze!o~a, 

Com todas as vé1·as de uma convicção pro- que é o que se(leve ter em vista n~ elabora· 
fundamente ~incera, é contrario tambem ao ção rle lei s desta especie; mas .-ê n i!.!IO, como 
accesso, para. o Tribuml! Superior de Justiç.'l, não póde deiJ>a.r de ver, uma. pro v:-. da. illus
de indivíduos tirados do rninisterio publico, t ração e capacida.de intellectual dos preten
seja qu~.l fôr a. graduação a que tenham elles dentes á investidura judicia.ria., e tanto b:tsta 
eheg<ldo nessa carreira. para. n. justificação do seu voto em favor Jo 
. Bons j:1izes ~ão .s~ improvis~m ; e a capa- projc~to. nesta parte. 
ctd~de n e.ssa dJfflc1hmn profisao não se afere A culta Allemaoha. a exige, como condi.;.iio 
umoamente pelos estudostheoricos do direito, do provimento de juizes vitalícios, e n. id,·~a 
sinão tamb.lm, em proporção, pelo menos, foi alli brilhantemente sustentada, nos fa
igllal, por eúuca<;ão do esnirito e um con- mosos debates que precet.ler(l.m á suil grau1le 
JUncto de qualidades moraês especiaes, que, lei r~deral de organização judiciaria. 
absolutamente, não se devem esperar daquel- Sua divergeocia. porém, subsiste no ponto 
les que só roem exercido a sua actividade in- de vista ainda da · capi\cidade, no toca.nte á 
tellectua.l na. funcção de descobrir crim es nomeação dos juizes v íta.licios da primeiro 
ioi.ciar e acompanhar o processo criminal n~ iostancüt. 
interesse da aecusação, e accusa.r os suspei· N~o concorda e m que sejam elles t irados 
tos ae oriminaliú:tde _ do ministerio publico, pela.s razões qne já 

Nada mais contrario á. tuncção de bem jul- expoz, e ainda porque ó dos que enteudem 
ga.r do que a fun cçiio de accusa.r ; e e:sta, que o mioisteriopublico deve constituir uma 
quando exercilla por um largo esp~ço de carreira especial com accessos regu lare>, não 
tempo, ha r.Je deixar, neCGssaria ~ fatalmente exclnioia. a parte de clisct·eçã.o que ao governo 
no espírito, na a !ma. e no coração dos qu~ deve caber na cspecie; oercnda. essa c.lrreira 
com ella se houverem identificado, no } OU· de garantias de independencia e de estirn.ulos 
vavel emp~nbo de bem servir á causa. pu- r1ue a façam ambicionada pelos capazes que 
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a. e !la que iram confiar o seu fu t uro, no ser 
viço da patt·in. 

Menos cr-, ncorda ainda. em qne rulvo~tlos 
ou indi1•iuuos de 011tra proflso ií.o sejam escc
lltidos pn:ra cargos de m:~gistratura vitalícia. 

A vitaliciedade, si é uma nece~sidnde im
posta p~la condi<;ão 1la independencia do j uiz 
o tnmbcm um grande e extra.orr1ina.rio pri
vilegio, capaz r!e produzir males enormes, 
que só ter·íi.o o correctivo ut\ sancçíio penal 
(que totlos sabemos quanto ê inefficaz neste 
assumpto). des:le que a regra àa a ntigui
dade asseg ura, como deve assegurar, a os 
juizes o a pt·i mr~ira. i ostancia a certeza. do 
accesso á instancia supet•ior, termo final da 
canelra.. 

Conhece 0s precedentes em contrr,.rio de 
outros p:t izes, sobretwlo os da Inglaterra, 
po.iz qne ,·~ ohjer:to de um verdadeiro culto •i e 
~ulmiração, de sua p:1rte, em tudo que sere
laciona com as ~aren t ias de que aq11elle 
povo, extra or .linario a tan tos re:!peitos, s, be 
ccrca.r a justi<;11, a libe•·dade e os direitos in· 
dividuaes U t\ gr:uHle fra.cção da humanidade 
l'Ujeita a.o seu govel'no. ás suas leis e aos in 
imita.veis executores destas; mas o B1•azil 
não e a loglatarra, e a investitura juriicíaria, 
que e alli considera(1a o maior premio confe
rido ao saber e c.os mais l'elevantes 8erviços 
á. patria, e por isso mesmo remnner[l.da com 
v a ntagens pecunio.rias que n faze m a mais 
ambiciouada das carreiras, essa. investidur a 
e stá bem longe de ser isso entre nós, della 
fugindo, em regra., como ning uem ignora, 
aquelles que se sentem com a ca pacidade 
precisa para a uferir da advocac ia proveutos 
maiores que os oJierecidos pela magistra
tura. 

O advog-ado nota.vel, de gmnde clientela e 
reu;ta segura, este absolutamente, niio que
rera. t roca.r as grandes vantagens da sua 
ba nca. e da. sua liberdade pessoal pelos venci
mentos limibdos, respr>nsabt!idade rnora.l 
enorme e fu t uro de pobreza. da c ar rei r a. judi
ciaria . 

Serão os noveis. os incapazes. os protegi
dos dos governos e dos homens de presti;~io 
político, serão esses sómente que, conscios 
da. propria inca pacidade p:t ra esperarem da 
'j)rofiss.'to os grandes resultados que só a ca
pacidade o póde conseguir, serão esses só· 
mente, diz, os que virii.o pe la mão do patro
n.ato politico solicitar um log-ar DO quadro da 
m agist!'atura. 

Não os quer', n ilo os deseja abi. 
Sua idea seria., como indicou á. Commis!ão, 

que dos pre tores sa.h issem os juizes vitalieios 
da primeira instancia, com a ampl iaçã o, na 
tural e j usta , dos juizes vilalieios. ora em 
disponibilidade, por força do preceito consti
hcional. 

Quanto. a vutrcs- a.dvogaclos, membros do 
minís terio publico, prolessorcq ou repr·"
scut<\ntes de profissões d.ifferentos, e os pro
prios me mbro3 das magistr(tturas cstaduáes, 
para todos estes, a regra do accesso como 
pr·etores, si quizerem ser juizes vito, licíos, 
com as mot\iftcações ou re.>tr-icções especiaes 
que um estudo ma is demorado deste pl<1no 
pude.'.lse sug-gerir. 

Va.e a gora considerar e apreciar por outro 
prisma. a s deliciencias do projccto, com r e
lac;iio ainda{!. condiç:ão da cap~cidade, que lhe 
parece haver sido tão pou.co a ttendida peia. 
illustrada ma ioria da Commissão; ma~ aqui 
denunciando logo, pot' ser:- impossível não 
fazei·O, o plano de organização que teve a 
homa de submetter â consideracão de seus 
illustres collegas, na phase da ehlbÓr•1Ção no 
projecto. 

Devendo, como entende, s er tirados do:> 
pretores os juízes vitalícios ria primeira in· 
stancia. quereria. ainda que fossem os p:re · 
tores aproveitados na. collabora~:ão dos leitos 
jul~dos por aquelles juizes. 

Niío I) nova, em a nossa legislação, a. excel
tente idóa dessa co!laboração perm3.nente do 
juiz tempora.rio com o j uizvitalicio ; este era. 
em principio, o systema da. n os:>a organi
zação judiciaria, que a RepU~Jlica. encontrou 
produzindo os melhores resultados na admi 
nistraçã o da justiça, por todos os pontos r1o 
paiz, sendo a C< !la bora ção do juiz tem pora
r io obr!gatoJ•ia, de 500$ em deaote, nas 
comarcas geraos, que consti tu\am a. qnasi 
totalidade do torritorio nac ional, e facult:~o
tiva sômente nas comarcas especi:1es, que 
eram séle de Relações ou proximamente 
ligadns a e~tas. 

E~ta mesma. collabot•ação tinha lagar nos 
processos de instrucçã.o preparatoria. crini
Dt1l, ate a pronullcía , nos processes da com
petencia rto jury, as:>im como em todos o;:; 
feitos ll.e natureza. a dministr ativa e, parti.· 
cularmente, uos pr oces:>os dos juizos di vi
sor·ios, reservadas para os juizes vitalícios 
as sentenças deli nitiV<1S e as iuter locutorias 
míxtas. 

Quanto aos prvcesso> criminaes denomina
dos de alçada policial, ne!les a collaboração 
se dava apenas nas comarcas especiaes , sendo, 
nas ge1·aes, prepa.rarlorn e j· lgadores os ma
gistrndos temporarios. JOID L\~curso s de sua.s 
decisões para · os vjtalicios . 

Deve informnr á Camara que este systema• 
exce!IP.ote em principio, como lbe pnrcce, nã.o 
foi invenção llOS~:J,, mas tra.s l3.fht<.lo pt>lC's 
nossos leg-is ladores de 1871 de tegi~lacão que 
em Portugal vigorava de&-!e 1841, e que ,;, 
ainr1a ho~e •. no seu conceito, co.mo no de pu
blicistas, criminalistas e jurisconsultos emc
ritos <le outros ]l<\ízes, um dos monumentos 
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le~isla.tí vos que mais se impõem ao respeito Falta-lhe tempo p::~r<\ occupar-se de out ros 
dos competentes . nssum •tos, rla. maior lmportancia alguns, 

Em tudo o mais sel"à Portugal uma naç;."i.o liga.dos ils disposições do projecto. 
a.trazada; no seu direito, porém, como melhor Si o seu estado de saude lh'o permittir, 
de que o orador sabe a Camara, nenhum voltacá. á tril.Juoa para dizer o que pensa a 
outro povoencontra.ril motivo justo pa.racon- respeito delles; mas não a deixa.:rá, sem 
siderar-se mais progressivo, nem de maior um appello á. ca.mara por alguma providen; 
cultura jurídica. cia., que, trazendo para os juizes uma com· 

Attendendo-se a estes precedentes,suggeriu pensação a. que teem direito, para diminuição 
á Commissã.o, mas não teve a fortuna de ser ele seus proventos actuaes, extinga quanto 
nisso attendida. a idéa de serem os pretores antes e para todo o sempre o condemnado e 
os preparadores de todos os feitos até 5:000$, desmoralizador systema. das custas judicia
por direito proprio, e d<~bi par<t cima me· rin.s, tão pernicioso para o fôro quanto o é 
deante delegação do juiz julgador; ficando a. para a sociedade o jogo ou a loteriil . 
este o julgamento dos recursos emanados Reservando·:se para dizer em outra. occa.
dos autos do preparo. a.ssim como o direito sião o que pens<l. sobre certas dispôsições es· 
de ordenar rectificações, quando tr,lzidos os peciaes do projecto, mórmente ns que são 
autos á sua conclusão para a decisão final. rererentes á suppres.~ão dos tribunaes cor· 

Quanto aos proc.•s sos criminaes, distincções reccionaes, ao jury e á. constituição do 
seriam estabelecidas, segundo as circumstan- Tl•i bunal Superior e suns respectivas attri· 
cias espe~iaes de cada typo de processo, buicões. termina suas considerações de hoje 
aproveitado sempre, como principio basico corn os votos os mais arde ntes do seu coração 
da. organizaç:io, o da cooperação permaneflte de brazileiro pela reha11ilitação do nosso di· 
do juiz temp11r a.tio. reito, mediante o restabelecimento da. sua. 

Este systemn, de execução simples e facil, unidade de outr'ora e reha\Jilit:u;ão de nossa 
justifica-se pelos motivos seguintes : justiça, mediante a. unidade da sua organi· 

1. • Seria uma. gara.otia effica.z de capa- zaçã.o; t endo esta. por or gãcs juizes que 
cidade, porque habilitaria 0 Jlretor com a. sejam dignos da missão sublime que o seu 
pratica. e os conhecimentos jurídicos, minis- dever e posição lbes indicam, juizes que se
trados pela. sua collaboração quotirliana no ja.m a propria.lei fa.llando, na feliz expressão 
processo dr·s feitos; 0 pretor devendo ser, de Cicero, e devidamente pt·eparados para. 
como entende e como disse, 0 futuro juiz vi- o seu grande ministerio por um syatema a 
talicio. q~e possam ser applicadas estas palavras de 

2. o Seria. W.mbem uma garan~ia do o.cer to Beranger: 
e justiça rla.s decisões e sentenr;as do juiz vi- «L 'admission aux 2litls capables ; l ' a ,an
talicio; porque, libertando-o do trabalho do cement aux plus digne~; l'indepenàrr.nce par· 
prepar o, ou da maxima parte deste, propor· to1lt. » (l!luito bem ; muilo bem. O orador d 
cionava-lhe assim mais tempo e descanço cumprimen tado por todos os seus collegas pre
para o estudo m editado dos feitos pendentes sentes .) 
do julgamento. Fica a discussão adiada pela hora . 

E, si as decisões devem ter prazo limitado, Vão a imprimi!' os seguintes 
com sancção etncaz para. os casos de trans- P 
gressão,e si os julgadores devem ser bastante ROJECl'OS 
escrupuloso~ para não rubricarem ou assi- V N. 27 C-1 899 
gnarem, com a declaração de presença real e _ • • . _ . _ 
real percepção de custlS, actos de preparo Redacçuo pa1 a 3 ducus~<O do yro;ecto n. 2.' , 
processados na. sua a.usencia, bem se compre- r[ este anno, q11_e rr.uto~r;a o tioverno a rem· 
h~nde de quanta vantagem 5erá, em fôro de teg1·ar no se~nço acttw da ozrmada~ ?om a 
tanto movimento. qual é o desta l:Japita.l, mor- patente .de "Otce-alnw·an~e. sem. pre)ut:o do 
mente em r elação à.s jurisdicções conten- respectrvo quadro, o 11zce-alm1rante re(or~ 
ciosas, essa cDllaboração etrectiva. e constante mado Arthur Jacegu.Jy 
dos pretores, a qual deixará liv~e aos jul· 0 Congre~so N-lcionaJ decreta : 
gadores, para o estudo e medttaçao das sen· . ' . ' . . 
tenças, todo 0 tempo que estes teriam de ;A-rttgo umco. F~ca oG':_lverno autortzado a. 
consumir co trabalho do p-ep~ro dos feitos. remtegra.r no se_rv1ço ~cttvo da a.rmada,_c?m 

Tem por esta fórma e:x~0sto os motivos, n patente . de vtce-almlr~nte e sem preJ tllZO 
que, no seu pensar e com todo 0 acat:1mento do r espectivo quadro, C1VLce-alm1rante r~for
que deve a honrada. maioria da eommissão, ll:la~o Artlmr Jac~gua.y; ravogadas as dtspo
p:rejndicam o plano do projecto, no ponto de su;;oes em contrarw. 
vista da essencial condição da. eapacidade do Sala. das Commissões,31 de outubro de 1899. 
magistrado. -Henrique VaUadares, presidente .-Augusto 
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Clcm>~:l li»o.-Albu'íucrqt~e Screjo.-Joaa Dan-j com o re?pectivo or denado, a João da Cbaga s 
r os .l<!lho. - Rodolr,ho Patc.ciio , Ros~ Jun1or. p:tra. t ratar de sua. aa ucle onde 

lh•l convier, roi ap1·e~entada pelo Deputa do 
N. 27 D- !S90 Paula Ramos u ma emen<la, concedendo igu M . 

Redacçüo da emanrla app1·otarla na 2·• di$c•lsMXo autoriz:tção nm relação a lg nacio Luza r o · 
d o pro.fecto 11 . 27, deste wmo, destacadu Ba stos, t elegrapbi.,ta de l" classe da Repar
em virtude do tlrt. 133 do R egimento in- t ição Ge r111_ d~s Telegr~p~os . 
t emo, qt!e autan=n o Pode1· Exccuti-co a •·e- A Commr:;sao de Pet~çoes ~ Poderes, att~n
verter pcora o seniço actito tlo exercit·l, com denrlo n q uo ESõe fnncc1onarl0 a.cha.-se eerra 
'~ patente qv6 ti;!lw ao tc,;1po em que pediu mente doen te, con~_rme ~rovou com os t res 
sv.a demis~lliJ. reinte_rf>'a ndo-o no log•<r de I attestados do~ roe<,Jcos, e de parecer que a 
lente cathedr<ltico o Dr . In noceacio Se>·.:. e- emenda. deve ser approvada. 
dello Con·Ga Saia das sessões, 3I de out u bro de I899 .-

O Congresso NacionaJ r esolve: ,1/mro Botelho, prcsidente.-Ta~:.ues de Lyra . 
- .TMo L v.i-; .-Casemi1·o da R ocha .-Rau~ 
!Jarroso . Artigo unicr> . E ' o Porler Executivo auto

t or iza.<lo a. r everter para o serv i.;-o a<:tivo d o 
Exercito, com a pr~ tente f)Ue tinb 1~ a o tempo Emendlt ,~que çc refe!'e o parecer supra . 
em que perliu sun demí>sãn, rei nt<l~rando-o 1 -

no l_ogar <le l"n te ca.t hedrut ico . o Dr . iHI'l0- 1

1 

Accrescente- «> · e a l<>nacio Lazn.ro Bast os• 
c~n_ciO Serze•lcllo Çorrc·a; revog-.ula.s a.s dbp<:~- te legra.p h ista 1ie~ i , cia.i;e da Rep<\rtição Ge 
Stçu~ em contrn:'o: r .ol rlo3 T~legra.phos, por igual tompo e n ns 

Sa .a óas Comm1ssoes. 31 de rmtu Lro •I e 18!l9. j mesmas c.mdiçõt>s. 
-H,mriqt~c l'al/«tla rcs, presiden te. - A!I!JtCsto I __ 
Clem~ntino . - A/1Juq 11crque se1·rj 1 • _ Jorro Sa.la d as sessoe,, 
1>a~ttas Fillto. _ R!J, fol ph•• p ,1ix río. Pauta R amos. 

N. 2i E-1800 N. 203 B-1899 

de outubro de 1899.-

Redacçito da emen d <X fiPPJW(;d a n a 2' d is
cu ssão do projecto J< . '.!7 , deste ann 'l , clest<( · 
c~da e;n virtude d o a1·t . t3.'1 d 11 Regiment? 
i»terno, autori;;anrlo o Pod e1· Executiuo a 
reverte1· ao seruiç·7 activo elo e:cercüo, n.o 
posto de gmera! t!e b .-igada e sem pre}1ti::o 
d o respecti-vo quarJ.ro. o gc;t.Eral de br'i!Jada 
1'Cformado Josd Pereii·c; da Graça Junio1· 

O Congt·essc Naeional reso!l'e : 
Artigo u ni co . E' o P oder Execu t ivo auto

r izado (1. reverter ao serviço act ivo do exer
cito, no posto de general d~ br igada e sem 
prejuizo do respectivo quad ro. o genera; de 
brigada retormarlo José Pereira da Gt·aç•t. Jll 
n ior ; r evo.;adas ns dispol'ições em contrar io. 

Sala. elas Commissõcs, 31 de ou tubro <le 
1899. - Henri']lle VaU>darts, prcsidente. 
Auguslo Clem6tllinfi.-A ibtlljue.•que So>·ejo.
J oao Dantas Filho.- R odalpho l~aite<"io . 

N. 195 A - !E99 

P arece•· sob1·e a: emenda: lotfirecida em discns
sao un ica: do pro}ecto " · 195 , deste anno, 
q u e autoriza o Pc;dm· Executivo a conceá t ?' 

u m atmo de licença , com o r e.:pectivo O!'lle 
nado, ao p1'alicant.e effrct i to da agencia do 
Con·eio da estuçt1o cenh·a! da Estrada de 
F erro (entml <lo B ntzil, Joi;;o das Chagas 
R osa Junio1·, para t r ata1' de Sita saude 

Ao p roj ecto n. !95, que autoliza o Poder 
Executivo a conceder um a11no de licen~a,. 

C:l.lll:l.f .\ Y , V + 

R edacçao par'! 8° discussito r lo p1·oj eclo n . 203, 
de.;te anno, que fi;;;a ll d~ .,pe:;a. do j)finiste?·io 
da. ]lf.wia!La paro. o exe;·cicio ele 1900 

O Congresso Nacional decreta: 

Art . I. • O P r es idente da. Reoubllca. e au
torizado a despender com os d iversos ser 
v iços a C.'trgo do Ministe!'io tla :\brinba. d u · 
ran te o exercicio rle 1900, a quantia d e 
23 .0i6 : 07i$754, d istribuída do seg u inte modo: 

1. Secretaria d e Estado: 
Augmenta.àa de 365$ pela 

consignação d a. diarht d e 
1$ a cada um dos correios 
d o ser viço <la Seeretaria, 
que deixou d e ser con
templado oa. proposta ; e 
de 49:932$ para consu mo 
d',,gna , senrlo : de 360$ 
na Secret-~ ria de Estado, 
14:400$ no Arsenal de 
Marinh <\ da C><Pital Fe
deral, lO: 800:) nas i I h as 
d as Cobr•as e das Enxadas, 
I :800$ na fortaleza. de 
\-Villegaignon, 1 :440!) na 
i! ha d e Pom beba, 36(),') na 
na Bi bliotheca •le Ma
r inha , 972$ n a. · Diredoria 
de Met eorolog ia e IS:SOO$ 
nos n<tv ios de guerra an.-
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<'.Or.ldCS DO porto elo n.io 
de Jaoeiro ... ... · .. . . ... . . 

~: C•Jnselho Nava l: 
Reduzida a. ~:êrb'l. da. pro

p osta. de 5 :700$ deslinar!os 
a Secretntü do Co n<e!lw . 
que não tem crt):\ção l e-
gal .. . ................. . .. 

3. Quar tel-General. .. . .. . . 
4. Sttpremo Td btmal Mi-

litar ............•.... .. .. 
5 . Go:1 ta•tori a .. ............ . 
6. Commissar-ia.do Get•al da. 

Al'JU:J.!l:L •.• . - . . ......... -

7. Auditoria : 
Diminuid:l. a p ··opo., t:l de 

7 :20•)-? por $e ha,·cr ret i
r:u! o a eonsip-n:tçiio pat·a 
·um ;\UXil iar de amlit·.lr .• 
8. Corpo d;-., Ar ma.rl.1 c 
Cias:;r:s :\nnexas: 

Hcnos i)O':OOQ$ pot• ~c hA.veP 
redur.irl o ele 117 :76(}~ a 
67:iGn;) a vert•a !l·~SLl:;&da 
ao pa].iamento do !iol·lo 
do1s c.mc:aes que fore1n 
t ran~faidcs para. a l'lJ· 
serva o:t ti\·e1·em de ,er 
pr -•mo ·<idos no corr ct· do 
l':x:ercicio ... . ........•.. • 

9. Cor!'o de ma ri nheiros nll.-
ciouaes .. ...... .. ....... . 
10 . Cot•po de iufantari:t

de mar in h a: 

A n~mentad<\ de I O:OOOS para 
l'a.rdamento de m ais 50 
soldadçs, de Mcortlo com . 
a. ld de fi.tação de forças 
de mar ........ .. ...... .. 

li. Arsenae;; .... ... ... .. .. 
12.. Capitanias de por to5 .. . 
13. Botlba:neuto de pede~. 

1-:L Forç-a ua.v;tl: 
Diminu ída de 50: 000$. por 
s~ bn.ver augmenta.do 
dessa importancia a quan
tia a abater-~e no cal-
culo ... . .. ..... . .. . . ... . 
15. Hospitaes: 

Dim inuid;t de !89:3800 r or 
sa hn.ver redoz.ido c nu
!"J~ G! .. O tle ~P.: !'Y·;'n tr-:s <-~o 
l to>pitQ.~ ci.e l\Ia:·ínlu r((< 3\1 
a :20 c o d~\ <;nfBrmari:J. ·~e 
Copac~\ÍJana de g a 8, au· 
gmentada.s as tl iarias do> 
m esmos para. 2$ . . . .. .. . . 

, I G. Rt>parti,ii·':l d:~ Cari a :'IIa-
"fl- ·90- ' •l 'O ' ·õtt ~ 
- .,_ ~~ li I ~~.~:~~;;-~~-v~;! ·, -- .... . 

1 Augmen tad:t de 21:6!10-S pela 
consignação da. verba para 
o curm de machinist:ts , 
qne.::ontinúa a fUllo'elonar 

45 :000<0:000 M Arsenal de Ma1·ioh :L ela 
\J0:2:3l$00<l I Capit:d ................. . 

"6·(l '0',1fiO i 18 . Refoi'ffi:J.•lo;;: 
- . . ... ·":' t 

IG2:(•i0.i001l I Co!nO na pr0posta .... .... . 

43- - nr1,:,,.0') . 19. Compnnlua de Inva-
. ' )_.4 f h~io:-: : 

! Como na prop··sta .. •.....• 
ZO. Armamrmto e eqn ip :l· 

m._,ntn. : 
J5: S•)''-"'0r)O Tri cm. ir.lcm ... . ....... ... . 

~1. ~Iun'çi)•'S <le loocca: 

\

'[,!em. idem ............ .. . . 
~~. Munições nn-vne.>: 

I ,J.em. i< lf'n; ............... . 
23. ~-In trrial de construcção 

naval . • . ..• . ••. . •• .• 
2L Obras . ......... . ... , .. 
25. C-<>mbustivet. ..... . ... . 
26 . Frl'> tes , passagens, aju· 

2.603 :900;'-;0QO das dl! custo e com· 
missões de S<' q ues, • . 

1.300:400$0·:0 27. Eventuacs . .. ........ . 

586: 392$000 

36G : Jgo,.:;ono 

~)2 ; 000$000 

100 : OOrt;$0(10 

5 .900: OOO.BOOrJ 

800 : 000$0(0 

800: 000~000 
21 o: 000$000 
G1l:OOIJ 000 

30:J: 000sono 
~o o: 000$000 

!'i 1.• Vigorará duranh o exercicio de 1900 
a a.utot'iz:1çito conticla no art. 1•, n. 6, da lei 
n . 4iS, de 9 de dezemlH'O d e 1897. 

§ 2. " Continú:t em vigor a organização d:J. 
hrigarla de nrtifices nntcrior ao re_g-ulnmento 
expe•liclo ])~lo clecreto n. 3.23!. de 19 de 

280:061SWU ma1·ço de 18~19, por t et' este excedido á. au· 
3 .6iS: 1 3 ·1:~6M tor·i7.açito legi~lativa, aug-mentando a des-

364: 6i9.~000 peza. 
5Q:OO'J$UOO § 3 ." F ica r<w og-ado o ar t . 19 da lei 

j n. :3.0 !8, <le 5 do ,i unho d·~ ISSO, m -pa1·te em 

l
que pl'ohibe o Governoolefazer con~ractns por 
tempo excetlente ao u.nno financeiro, quando 
s~ tratar de alu~ueis de casa, illuminaci.í.o díl 

I 
tortaleza~, ilhas do Minis ter i o da. Ho.rinha e 
coash•ucções navaes. 

3 .072: OOl$i Q6 '1 Art. 2.° Fica o Governo autor iza1lo: 
a) a revar os r egulame ntos da.s rcpu,rtições 

do i\Iin istcr io da M:.r inha, &em au~mento de 

l
· le~pe:w., creação ou suppre.ssi"..o de empregos, 
[l.Ugrueuto . ou dimun:·iii.o de venc imentos ; 

. o bservando no d n. Esco!a::\'av<ll as disposiçõe> 

I
do Codigo do Eu.sino ; 

1•) a vender· o ma.terial r eputado inut:l, 
[\,provei tando o prod ucto da. -venda nos reparos 

335:225$000 elo materia l lluct uante; . 
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c) '' imrmta.e directamenle do extel'ior o entre a data dfl sua-: demissões rli1 profes::;ores 
comuusti veluecessa.rio il (ÕI'CJ.ua _i ra,nrsena.es e do Collcglo Militar e a ele ~uas r eintegrações 
on lra.s repartições da ma!·in ha, meuw nte con- (di~cnssiio 11nica) ; 
tr·ato por concurr<Jnda. publica; Do proj\'c to n . 103 H, l1e 1809, a u torizando 

d ) <t rever :1s tabellas Je Yencimento d o O Po·ler Execu tivo a abrir ao :Vlillisterio da 
pessoal docente e at!miníotrativo da Escola Justiça e Negocias l 11te riores o credito extra
Naval, de modo a pol -as de a ccordo com a na- ordia:trio de 4: 200$. ao ca mbio de Zi d. ,para 

· logas tabe!las d,,s escolas do exercito, reorg•.t· premio ao bacharel Jo,c;e Aug-usto Barreto de 
nizado para esse íim aquelle instituto de Mello Rocha, de accordo com o art. 248, do 
ensino· decreto. n. I.! 59. de 3 da (lezembro de 1892 

c) a ~.bri r o credito )leces>ario par;>. p::tg;H (nova discussão); 
~tos operarios extraor<lillarios dispensados das DJ projt!cto n. 210, de 1899, concedent.lo a. 

lli.cinas do Ar·;;enal tle Marinha <la Capital Alexandre d' Atri e R a ul Sampaio Vianna 
Federa! a ;liJferen<:;c proveniente da de,clas · pri rilogio, por 60 unnos , para a conslrucção, 
sificaç:;:ío que )SOITrcram em seu~ sala r ios n O$ uso e goso de uma e;,tnvl<\ Je ferro de bitola 
dias em que ainda tt·aba lhararn durante o de um metro , que, par-tindo de Santnrém, no 
exercício tle 180'J. Pará, vá a Cuyabá, com um ramal }Htra a 

Art. ::.·• Fil'.a snpprimida elas tab"Lbs front..,im l!Oliviana; e dá outras providen-
ns . 20, 22, ~3, 2-1 e 2ô a di.scriminaçil.o entre cias (23 discussão) ; · 
despezas !€üt.as pela Pag~clori:\ d~ Marinha e · Do projecto n. 213, de 1899, autorizaw.lo 
pelo Thesouro Fed~ral. o Poder gxecutivo a conceder .ao pbarma-

Art. 4. ' A etapa. dos inva.lidos tl<t patria ceutico adj unto do exercito Eutycl1io Col;l
da mat•ínha seril. a m~sn.H\ dos invalides da ceição da Maia, Ires mezes de licença, se·in 
patría do exercito. vencimentos. para tratar de~ sua saude onde 

Sala das Ctmrnissõs,3l tle outubro de 1809 . lhe convi_er (discussiio unica); . 
- Lau1·o Mulll}'"• presidente.- ,t, S&-,;:!t·o, Do prOJecto ~- 188, de 1899, autonza.ndo o 
relaior. - Jiay;·inlt .- SJr::edello . -.A . i1lon- Pod~r Executivo a. conceder ao_ 1• __ offi~lal 
tenegro .-Marçat Escoba1·. adehdo da Secretaria da Indu.str1a, V1aça.o e 

O §r. Presidcnte-Nl"io havendo 
nada mais a tratat·, designo para amanhã a 
seguinte ordem do dia : 

Vota\ ão das ~eguint~s materias : 
Do requerimen to do Sr . Barbosa Litn~. 

})ara que seja remett ído :i. Commissão Espe
cial, incumbit.l:\ da organização da ju>tiça do 
Districto Federal, o proj t~cto n . 77 B, (le 
1899, creando no Districto Ff!deral mais dous 
offi.cios de to.bel!iãcs de notas, com a denomi· 
~ã.o de S • ~~ JO•; 

Do p roj.3cto n. 20i , de 1609, com parecer 
sobre as emendas oft'erecid;\S nm 2" discnssão 
do proj ecto n. 205, de JSOS, que autonza o 
Governo a mandar pagm• a os Drs. Fmncbco 
Antunes Maciel e Arthur Antunes l\Iacie! n 
quantia de 385:500$ , importanci3. do gado 
vacum e cavaiLur fornecido as forças leg-aes 
durante o periodo revo!ncionarío de 1893 a 
1805 {oli;;cuSõão unic.'t) ; 

Do pt·ojecto n . 180 A, de 189J,com parecer 
sobre as emeada.s offerecidas na. 2" discussão 
do projecto n. 130. rlestn anno, autorizando 
o Po,!er Executivo a abr il· ao Ministol'io da. 
Guerra o cre~ito ex tr:tm•dinario tla somma 
rieccssar1a para pagar a.o ca pit ilo de frago . .ta 
Alfredo Augusto de Lima. B:trro3, capitão te
nente .loã.o Ma.ximilhtno Algcrmon Sydney 
Schiffier, major Alexandre Car los Ba1'!'eto e 
1• tenente ela ~:rmada T hemistcclcs ~ogneira 
S<wio, os vencimentos int0:.tl'acs que dei x:a
l"i1lll de receLet· Jh> .per iodo com prel!endído 

Obras Publicas- Antonio Manoel Xavier Bít
tencourt um anno de licença com ordenado, 
pa.ra. tratar de sua saude onde Lho con vier 
(discussão unica) ; 

Do projecto n. 209, de 1899, autol' izaudo o 
Poder Executivo a computar todo o tampo 
ele serviço prestado pelo engenheiro Augu s to 
Teixeira Coimbra. em {liversas commtssões 
dos mioisterios da Industria e Fazenda, 
para o eíTeito da fixação dos vencimentos \le 
inacti v idade do mesmo e n genheiro o. posentado 
por decreto d e 12 de fevereh•o de 1895, no 
c"rg-o de inspector do I" district o dos :portos 
maritimos (discussão unica) : · · 

Do projecto n. ID4, de 1899, aut.orizauro o 
Poder Execut,i >o a. conceder a i\tanoel Joa· 
quim Ferreira, porteiro addido dà extinct,t 
Iuspectoria de Fiscalizaç<io de Estrad,1S de 
Fel'l'o, um an:1o de licença com ordenado, 
para tratamento d•3 saude (disom>ão unica); 

Do projecto n. 196, de 1599, autorizando o 
Poder Executivo a abrir ao Ministerio da 
Guerr.t o cre,Ji ~.o extnordinario de L 6ê6-'?666, 
para. pagar os -veucirnentos ao majOl' honora
rio do exerci to, profe.s::o1' d:J. Escola Militar 
do Brazil, Joã.o ller ll,tt' (lo . de Azevedo Goim· 
\Jra (di:scussão u nie;l) ; 

Do projecto ll. , de 1899, o.utol'iznndo o 
Poder Executivo a. reverter p:u-a o serviço 
a c t i v o da .Armada ,o c a p i t ito-tenente reforma do 
João Augusto Deltlm Pereira. (2' di~ussão) ; 

Discussão u nic.1. elo projecto n. 143 c, de 
18\19, com parecc1· sob1·e a. emenda o:~r ... re
cillt\ em 3• (liscu~si.i.o t.lo pt•ojecto n. !43, deste 
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. . _an~_o:,;~·-~.ii.~tori_za -o· PJl!'er· :Eiecut\ro a 
. abril . ao l\Hmst·m o· da Fazeniia o credito r.! e 
2;Q-~;85i$445, par;.~. pagamento do c:redor·e~ 

·. ·~:Por·' exercícios ti_n:los. de accordo com o§ 2· 
c~iào art . 31 .da le1 u. 4UO, de 16 de dezeworo 
~·· de 1898; 
• : 3" discussão do IJrOjecto n. l7l C," de 1899, 
· ·: com l?arece!: solJre e!llendas o!ferecide.s para 
· · a 3" discussa.o do prOJecto n. líl, deste auno, 

que fixa a despeza do Ministerio da. Justiça e 
Negocies Interiores p3.ra o exer cício de 1900 : 

2• discussão do proj ecto n. 2ZI. 1le !899; 
a utorizando o Poder Executivo a abrir o cre· 
dito neoossario para png&.mmto dos juizes 
tle d it:eito _nomeados a pós a promulgação da 
ConstJtmça.o da Republica, porém antes da 
organização judiciaria. do respectivo E~tado, 
a datar do dia em qu e cada um deixou o 
exercício do cargo. por forca dessa organi
zação, até serem aposentados ou aprovei-
tados ; · 

.Continuação da 2" d iscussão do projecto 
n . 82, de 1896, reorganizando o Poder Ju(\ i
ciario no Districto Fe:leral, e dç.ndo outras 
pro>idencias ; 

1• discussão do pro~to u. 183 A, de 1899, 
mandando conferir aos ofi!ciaes a lumnos da 
E5cola Militar do Br:tzil, que concluiram o 
curso de engenharia pelo actual regulamento 
os mesmos títulos scientificos passados aos 
que o fizeram pelo regulamento de 1874; 

Discussão uniea do projecto n. 208, de Í899, 
autor izando o Govel."no a mn.ndar contar, 
par a. os e:f!eitos da aposentadoria do bacharel 
José Joaquim de Miran,la Horta., o t empo que 
s e apurar de serviço e ffec tivc p restado em 
com missões do Mi nisterio da Industria, Viação 
e Obras P ub licas ; · 

3l discussão do projecto n. 15í B, de 1899, 
~o Senado, reguh1 odo as promoções ao posto 
ue alferes do Exercito ; 

3• di~us::ão do pro.iecto n . ~6 B, de 1899, 
que ex1ge que as seoten~s finaes di.l com
petencia do Supremo Tribunal Federal e 
quando este julgue collecti.va mente,. na 

fó~ma d!t Consti tniç:'io e !las leis e:n vi gol' • 
SI3Jiill pr ofendas com a presonç't de dt~z 
pulo lllellO:l ,. 1_lns .i ui zes U.elinl;:>~tlidos daq uel!o 
t r ibunal, e na outros providencias ; 

~2" discus~ão do projecto n. 156, de 1809, 
concedendo a Lom·enço di\ Silva e Oliveira 
ou á e111prez<1 que organizar, o direito d~ 
construir em um:t d.:ts illms do littoral desta 
cidade um trnpiche destinado a receber du· 
rante tri:tta annos, iufiamma;veis, explo~ivos 
e cot·rosivos, nos termos da propos ta que 
apresentou ; 

2' discussão do projecto n . 182, de 1890, 
autoríznndo o GO>'erno a applicar ás obras 
uo sahio do expedien te da Alf6.ndega da. ca.
pít_al Federal a q u~ntia ,?e 30: 000$, a. que se . 
r efere a sub-constgnaçao- Conservação dos 
armazens-da mesma. alfandega, do n. 32, 
do a.rt. 53 d(). lei n . 500, de 31 de dezembro 
de 1808; 

Discussão unica do parecer n. 83, de 1896 
in~ererindo. o r equerimento e m que D. Bel! 
mml. Am~11Ia do Valle Brito, m ãe e curadora 
de Luiz Jose dd Brito, telegraphista de 2" classe 
da EstraJla. rle F~rro Central do Brazil, pede 
um auno de !Jcença com vencimentos etn 
seu favot-, para poder trah1r de sua sau de · 

Discussão unica do projooto n. 162, de 1899, 
cçmcedendo á v iuva do jurisconsulto e ex
Senador Joaqu im Felicio dos Santos a .pensão 
mensal de 501J$000; 

1' ~ilcussão do projecto n. 205, de 1899, 
au t crtza udo o Poder Executivo a contar 
a ·J tenente Manoel Joaquim Machado, para 
todos os · effeito3, o tempo q ue l he tenlut. 

·sulo descontado em virtude da coparti
cipação com a r~volt~. de 6 de setembro, com 
-,:oto em :separado. 

I" discu:;sã.o do projecto n . lí4 A, de ! 8U9 
au torizando, dentro de d~us anuos da d20.t~ 
dç.sta lei, a constituição de sociedades ano
I!y mas (le credito rural, nas condiçUes que 
est;tbelece. 

Levanta-se a. sessão às 4 horas e 15 mi
nutos da. tarde. 
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