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·DISCURSOS CONTIDOS NESTE VOLUME 

Adalbert.o Guima••f<es: 

{Pela ordem.) Pago. i37. 

Aleindo Guanab:u•a: 

(Peb ardem.) Png. 231. 
(RearB':\nisação do q11adro dos oílhiaes dn. At·

.mJ.Cln.)Pags. 323 c 32t. 

-{Indicação da Commis~o do Policia. :\cerc:\ <1~ Barbosa Lima: 
umn publicação do Dr. Democrit.o Cavalc~nti, 
no Jornal do Oommcrci~.) Pag~. 22 o 23. (Pab OL·dem.) Pag. 1). 

A•norhn Figueh•a: 

(QQesiã.o do Acre.) Pag;. 3·1tl c 3-17. 

AmpbUophlo: 

(Parecer do. Commissão de Coltstitlüção, Logis
lação c Jus~ iça sobre o. indicação doR S1·s. Luiz 
Adolpb.o o i\lollo Rer:;o, rel:~.tiva aos succ ·~sos 
politicos de Matto Grosao_) Pass. 139, 1-10 e 
214. 

Appolonlo. Zennides : 

(E:qlloracão e dominio das minae ) Pags. 318, 
319, 320 6 350. 

Angu•to Clement.ino: 

(Renuncia do cargo de membro d:1 Commissã.o 
de .Ma.rinb~ e Guerra.) Pags. 223 e 238. 

Augulito· l\lo:n. tenegro: 

(Credit') para. as de~pezas com a recepçio do 
general Roca.) Pag. :102. 

-(Peb ordem,) Pag-. 102. 
(Pelu ordem.) Pa,g-. 310. 

_(Reorga,nisaçãa da lmprens:t Nacional.) Pags. 
349 e 350 

(Venda de .p~oprlos nacionaas deanecesaarios á 
União.) Pa.g. 431. · . 

(E=-~inccão th divida coo.tl·;Lh ida pel:\ R·.~publ i~o. 
do Puraguily p~ra crom o Braúl pelo tratado 
de 9 de janeiro de iS72.) Pags. 20i, 20$, ~09, 
2l0, 2ll' 212 c 213. 

(Coligo Penal d:~. Arm:I(J.:-..) P;1gs, 321 e 322. 
(Pensão a D. Virgínia do Sour.a. Coalho.) 

Pag. 322. 
(Pagamento de orU.cn:ido.s devido; a professores 

do Culleg'io Milita•·.) Pags. 3<17, 3JS o 34'J, 

'lteorgarlisação (h llll].Jl'c.ns<J. ~::1.cional.) Pag'. :3-19. 
(Pda ot•rl_cm.) Pag. 411. 

Da1•roa Fr·auco .Junior: 
(~egociús politicos do Est:~.tlo do Rio •le Ja

neiro.) Pag. 1(). 

nucoo de .l~ntlrudn: 

(Pda ordcm.Í 1';1g, G. 
(Pela. ordem.) I'<tg. 13:!. 
(Pela or•i.em.) Pag. 2:3\). 
(Pelo. o••dem.) Pag. 207 _ 
(l?~la m·dem.) Pag. 2D3. 
( P:~ll. 01·d~m.) Pag. 353. 

(P:nticipo.-.:\o do n i'i-J <:Ompo.recimento do De
putado Alfredo Ellis.) Pag. 437. 

Cassiano do ~o.scimento; 

(Decl:tra~:lo na acta.) Pag-. 134. 
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Ceotarlo ele Fa·eitns: 

(Sane:lmen Lo da Capital Pcldera.l.) Pag~. 211, 
218, 2H\ 220 e 221. 

Coelho Clntrn: 

(Pelaordexn.) Pag. 2';2. 
(Ques~io de ordem.) P.:tg. 224. 
(Conclu9ão das ohr:~.s do L:t.zll.t:eto de Ta.man

daré.) Pag. 251. 
(Reforma do quadro doa officíacs da· Ar

mada.) Pag3. 324, 325, 326, 327, 328, 32ll, 330, 
331 e 332. 

Cupcrtino de Siqueira: 

, . 

Fa·~nci;,éo Tolenuoo :: · 

(furlicacão <lo Sr:--, Luiz A.d~Íplic/'.sób'il' 011 ' 
acontecimentos p()]iticos de Mal to Grosso.) · 
Po.gs. 246, 247, 248, 249, 250, 25-1, 252 e ,253. · 

(SubsHLuição de um membro da Commiss.iio de 
Reclacçiio.) Pag. 347. 

Galeão Corvalhal : 

(Parecer da Commissão de Cunstitu iç.io · s.obre · 
a lndic,.çiio do Sr. Lui:~; A<tolpho, relatív~ aos 
aconCecimentos políticos de Matto Grosso.) 
Paga , 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 3i, 32, 33 e34· • .. 

lRequerimanto de informa.çõaa ao Governo .) 
Pag!f . 437 e 438. 

(Refol'ma do quadro dos offi.ciaes da Armada..) Hen••ique Vnz: 
Pa~;. 323. (Represent::u;5:o de moradores de Juiz de F Ót:a, . 

pedindo reducção do impoeto de paseagem.) 
Eduardo P.iment.el: Pag. 221. -

(Pela ordetn .) Pag. 306. 

Elias F;lueto: 

(Dispensa. de membro de Commissiio.) Pag. !02. 

Enéa• Martins: 

(Pa.recel' da Commissfio de Constituição sobre a 
indicacão do Sr. Luiz Adolpho 1•elativa aos 
acontecimentos politicos de Ma L to Grosso.) 
Pags. 103,104, 105 e iOO. 

(Credito pal'a pag-amento de divhlaa du. E. de F. 
Cen tr:ll do Bra.zíl.) Pag. 8. 

Erlco Coelho: 

(Pelll ordem.) Pag. 311. 

Ermlrlo Coutinho: 

He:redia de Sã: 

iPcdido da palaTr.:l. para. a sessão ~eguinte.) 
Png. 223 . 

(AbnstecimenLo de agua i Capital Federal. } 
P~gs. 233, 234, 288_e .:C89. 

(Peb ordem.) Pags. 238 e !39. 
(Voto de pe:~;:J.~ pelo fallecimento do Dr. Domin4 

go& Freire.) Pag. ~59. 
(Reforma eleitoral.) Pag. 302, 

Uermeneglldo de ltforaea : 

(::\egocios poli\icos do Estado de Goy:~:.) 
l'ags. 12, i3, ;14, i5, i6, i7 e iS. 

(Yo~n dB po~a1· pelo fallocimento do Sr. Coro4 

nel Co.!ado, 1cnador paio Ea~do de Goyoz.) 
P:~ogs, 136 " i37. 

(Conclusiio d:111 obl'88 do L.'IUroto <lo Taman-
diU'ó.) Pa.g1 , 335, 33G, 337, 338 e 33'J . IJdet"on•o Alviln : 

(Pol~~o ordem. ) l'Ag. 341. 

Euclldc• !\foltn: 

(Nu:;~ci~s JoolítícoB da Alagvns,) P11gs. 433, ·13-i, 
·13o, 13G o 137. 

Froncl•co Gllcorlu: 

(Roform!l eleitoral.) P ags. 308, 30!) l' 310. 
(Pela. ordem.) Po.g. 3! 1. 

Franclaco Gurgel : 

(Negocias politicos do Rio Grande do Norte.) 
Pags. 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 55, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 93 
e 99. 

Francl•co lilii ; 

(R.Alforma eleitoral.) Paga. 299 o 300. 

(Auxilios V. lavour:1.) Plll)l, ~9, 200,291, me 
.2()3. • 

(Rafat•m~~o oleitoral.) -Pags , 244, 295, 298 e 299. 

la•locu, l\luchado ; 

(lleformu. oloito:-111.) I'ags. 30.2, 303, 300, 307 o 
30S. 

.Joyme Vlllo• Don• : 

(Reforma da lei eleitcnl.) Paga, 262, 263 6 !)54, 

Jofio de Siqueira : 

{ Crêditos ao MinisCerio do. Viação para pag:_l
mento de dividas da E . de F, Central do 
Bra.ill. ) Pags. 7 e 8. 

( Ro~forma da lei eleitoral.) Paga·. 264 e .265. 
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Mello Reco: 
:;:· ..• : :· ::.~ . . : .·· .. : . . . . . . 

(Rêforroa. ' da ·lot eloi~oral.) 
. • 273, 279. 280 . o l!Si·: . 
(Pela. ordem. ) Pag-. 310. 

Lauro Miille•· ~ 

(Pela ordem,) Pag. 6. 

Page. 27l, 272, 

(Acerca de decisões do TribuMI de Contas.) 
Pags. 18 e 19. 

.' (Pela ordem.) Pag. 137. 
{Homenagem pres~da pela Camara ~ mé

morla do lbarechal Deodoro da Fonseea.} 
P ag. 270. · 

(Venda. de propríos nacionaes desnecessarios 
á União.) Pag •' 439. 

Leonel Fllbo : 

(henção de pagamento do sello para transfe
roncia de títulos a inslitlliOI de caridade. ) 
Paga. 234 e 235. 

Luiz A.doJpbo: 

(Pels. ordem,) Pag. 3. 
(Credilos M Minioteri<J da Viação par a paga

m an lo de divida• da. E. de F. Contrai do 
Brazil.) Pags . 9 e 10. 

(?ela ordem.) Pag. 12. 

(Indica.çii.o do SL'. Luiz Adolpha relativa a 
negoelos polilieos de illatlo G-t·c•oo.) Pags. 
63, 64, 65, 66, 67, 6S, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
240, 241, 242, 24:1 e 244. 

(Pela ordem.) Pag. 2~. 

Luiz Downlngues : 

{El<plicação possoal , ) Pag .. -301. 

l\lalaq~hu Gonçnlve•: 

(Medidas pronnti•a~ coulra a peatc bubonlca. 
Pag~ • 223 e 224. 

(Pela. ordem.) Page, 6 e 7. 
(CNditos ao Ministerio da Viação .para pa ga

menco de dividas da E. da F. O!otra.i do 
Bra.zil. ) P:lg . iO. 

(:\egocios poli li coe de Jl.latto Grosso.) ·Paga. 
214 e.215. 

(Reorl':~nioação do.qucdro do& officiaes da Ar-
mada . ) Pago. 323. · . · 

(Pela o1·dem. )~Pag. 34i. 
(Pela ol'dem,) Paga. 343 e·.3U. 
(Rein~raçio do vice- a.lmi.ran l.e l'efol'mado 

Arthur do J'aeeguay .) Pag.. 35i, 35.2 a 353. 
(Pela or(lem.) Pag. 354. 

Milton: 

(Pela ordem.) P:>.g. !!98. 
(Pela ordem.} Pag. 312. 

Horeir~ Alvea: 

(Pela ordem. ) Pag . 340. 

Nel.,..a: 

(Que~~ tão de ordem .) Pag. 237. 
(Pclições do Dr, Cher~tbino Paes e da Assocla

ção Bcn •Ocenlo dos Funocionarios Publico•.) 
Page. 26\1 e 270. 

{Reor~anianção do qundr" <los officilteS da Ar· 
matla.) P:>.gs . 312 e 313. 

Nilo Pec anha: 

(lndicaçi'i" da Commi~são de Polieia rol:l.lh·a a 
uma publico.ç5.o do Dr. Dem~crito C"ulcanti, 
no /Grna,l do Commorçio.) Pag. 24. 

(Peln 01-de m.) Po.g. SQ, 
(R<'CGpçiLC> doe S•nndoro" o Deputndos o.rgen

ti noB no rocinto da C:>.mara dos Dopulados.) 
PagR. HO o 141. 

Ollvelro Drngn : 
(Nogocios polllie<:~A dG Piaully.) P:>:;s. 2, 3 e 23:>. 

Martlna .Junior : 

(Pela ordem.) Pag. 21. 
(lndic:>..;<Ül da Comrnissüo de Polici:>. áeerca. 

de uma publice.çõ:o elo Dr. Democrito c~vo.l
canti, no J<Yr"nal-do Commcrci o. ) Po.gs. 23 
e 24. 

(Repl•esenta~ão da Companhia Manufaete>r. de 
Phosphoroa, de Pernambuco.) P nga. iOJ. 
e 102. 

(Pela ord~m.) Pag. 353. 

(Vnt<> do pe:r..u pelo falleeimcnto do Dr, GraDO.• 
doiro Guimar:ie~.) P:>.gs. 259 ~ 260. 

(Renuncia do e:u·go de mombro da Commisaio 
<lo CoMtituição, Legiela~ão e Juati~a.. ) 
Pag. 319. 

(Pcl:l ordem.) Pag . 343 . 
(Pela ordem.) Pag. 440. 

Ovidio AbraoteB : · 

(Pela ordem.) Pag. iS. 
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(Coneesoão de isenção de. direitos para _o ma-l (Questão de ordem/}:Pig5: ·22:5; 2:.:.0}'2$:C~/'is'f; .. 
teria! do pao!l!"ltma do pmtOr Vletor !>!etrellcs.) ;o uestão do Acre.) Pio:: s2!':' . . '',, . 
Pags. 2:?t <l 223. ' • c_ 

(Qu~stiio de ordem.) Pags . 224 , 236, 237. 
(Pela ordem.) Pag. 23~. 
(Pela ordem.) Pa~:. 340. 

Pinto d<:~ Rocha : 

Tavares de Lyl'o. : 

(Pela ordem.) Pag. 62. 

(Restabelecimento da Alfandega de Porto Ale- Timotheo da Cost.a : 
gre.) Pags. !19, 100 e !01. 

Presidente : 
Pa~s. 3, 6, 7, 10, ii, 12, 18, 19, 21, 62, 89, 

102, 130, 1:31, 134, 136, 137, 139, i4L, 2(}7, 
214, 215, 223, 224, 227, 228, 235, 23i, 
238, 260, 263, 264, 270, 271, 272, 273, 278, 
294, 29:5, 2DG, 297, 306, 310, 311, 335, 340, 
341, 343, S54, 44.0 e 4-11. 

nodoJpho ~breu : 

{Credilos ao Mínís~crío d:~. Viação p:m1 paga-~ 
mento de dividas da E. de F. Central do 
Drazil.} Po.gs. 8 c 9. . 

(B:xplícaçã:o pessQa.l.) Pag. 301. 

Tosta: 

(Pela ordem.) Pag. 341. 

Xaviet• da .Siilveix-o 

(Parecer da Commissão de Constituição, Legis
la~iío e J ustiç;~. sobre a indicação do Sr. Luiz 
Adolpho, rela tiva a acontecimentos politicos 
de ~bttQ. Grosso .) Paga. 63,215, 229 e 23~. 
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Jl,.baatecJméoto do nguo. á Capital Federal, 
( Projecto n. 4l, de 1S'.l9.) Pas• - 233, 234, 
238, 288, 289 e 297. . · 

Jl.ccumuloçií.o <b.s funcçõcs de auditot• de 
guerra, nas co.pila~s dos Est:.dos onde n5:o 
houver ess~ c:u·go crendo pelo juiz seccional. 
( Projeoto n. 23 B, de 1899.) P:>g$. 4-14 e 445. 

AutoriBeçiio a.o Poder Executivo:. 

Pnn mnnd:uo demolir d ons armazena da Al
fandega de Santo•, na pmçn Antonio Telln, 
daquella cidnde. ( Pre>jecto n. 80 A, d o 1890. ) 
Pass. 7, 21, 1.3$, W4 e W7. 

Pnra a b~lr os eredi \os necoss:-.r ios para as 
doape%&1 d~ raproson tação, colll a recep(.ão <lo 
Sr. Proeidente da ltepubliei1- Argentina. (Pro
joeto n. 102, de 1899.) Paga . 85, 86, 102, 
W3, 294, 297 o 2'38. . 

:Pur:l. transferir do Ministerio da Juotiça. para 
~ <b. F:u&nd;~. e> er~dl\o de 2~:7í4$, relativo á 
Jun~a Com•nereial, uGtn <le d;H' cumprimento 
ao o.r t . ã• da lei de O~çamento de 31 de 
deze'!lbro d~ 18'J8. C Pro,jcct.o n . 107, de iS~.) 
Pnge. 127, 231), 2()4, ~tl7, 303 o 311. 

Parç, insl.~lhr p.odmo i cidade de Santos d u:~e 
eata.çõ99 de dosinfec~ã? de ~agües ~ carga~ 
do.a cslradas de ferro. (Projecto n. i16, de 
1899.) Pag. 228. 

Para reslllllir â-C:u:an r.o. :1\Iuni cipa.l do Joliz do 
Fóro. :;s quanlio.s de 35:31~40 e 35·1()3$070, 
cobradas pola Alf,;ndeg~ como direito de im
portação do mater ial 113~9. obra~ do aa nea
mento d:lqnell:\ cidade. (Projeeto n. !.21, de 
1899. ) Png. 263. . 

P ara cvnceder lfeenea. por i O m~:.es, cvm ord&
no.do, no conferente do. Alfa.ndega. do Santos 
J osé Jo04uiui de Miranda. (Pro;octo n . Hn. 
de 1899.) P ag_. 266. 

Para conceder ao guarda da Alfandega de Per
u.arubuc~, Servulo do Nascimento Bedo., um 
nnno de licença, com ordenado. (Projecto 
n. 120, de.189'3. ) Pag. 266. · 

Pat•o. conceder no Dt·. F~rnando Terra, a.ssis· 
lente de clín ica dermato-syphiligraphica da 
Faculdade ue Medicina, seis m~zes de licença. 
{P.rojec to n. 123, de t 899.) Pags. 2o2, 322, 340, 
341, :>55 e 440. 

Para applicar o. renda das t ;u:as de ponas do 
aguo. no a~rviço de abas~cimen~ de agtta â 
Capiul Federal . (Projecto n . 127, de 1899 ,) 
Pags. 288, .289 e 297. 

Pn•a. nlienôlr as sobras dos immoveís adqui• 
t•idoe para melhora>ne~ tqs na E• Irada de 
Ferr o Cen tral do Bruil, o com o pt·oducto 
des~a alienação adq••irir os predios neces
sarios p;~.ro. realização d o plano approvado 
pelo de c roto n. 2985, de 9 de maio do i S9$. 
(?roject.o n. 129, de i 89g.) Pa~s. 303, 354 e 440. 

Para nbl'ir o et•edi to necessal'io ao Ministet•lo 
·da Guorra p:.ra pagar aos professores do 
Collegio ll.lililar oa voncimentos quo deixaram 
do rêcebel' d a llO.~'l d~ .suns demissões á da 
auaa r~intograçües . (Pr~jecto n. 130, de i 899.) 
Pags . 303, 301, 317, S4S c 349. . 

Para r e•er os doerei-Os quo p riYat•am das pn• 
tenles <le officiaee honorario• varioe eid~diio9 , 
e rcint•g1·a~ n•lS postos IV}Uelles sobt't quem 
nio lenha. rccabido pena por cr ime commutn 
ou poli tioo . (Projeeto o. 31, de 1899.) Pag.3 U. 

P~ra conceder l icença do um anno, com orde• 
nado, en port•iro ela Alfan<lega do àln•·~nbiro, 
Padflco (\a Sil va Bessa. (ProjecLo n . . OS, de 
i $99 .) Pags. 3.22, 3~0 e 355. 

Para cúnt.rai:to.r com Jeronymo l>!oroir~ da. 
Racho. Bri~o, ou quem melhores vantagens 
ofYerece~, a construcçii:o de u1na penilenciari ;~. 
p.?.ra cumpriment.o das penns impostas pelas 
jtatiças do DistricLo Fetleral. (Projeclo o. 93, 
de 1899.) Pngs. 335 c 3J1. 
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A.ux.llio• i lavoura.~ {ProjecLo n. i26, de iS99.) ContogeJD: --~-~ · . ·.. :.:.· · 
Pag's. 239, 2)0,~291, 2n, 293, 296 e 297. :. De ~rnpo dG eervi(o~ prestados pelo $~\fcii:~ 

Caracter ollicial em torlo o territorio da 
União, pa1·a. todos Cls efl'eitos leg::~.es, aos ~i
plomaa conr·~ri<los pela E~cola Polyteehmca 
de S. Paulo. (Projecto ·n. 13 A, de ·1899.) 
Pags. 14 L, 142, 143, 239, 294, 293, 313, 339, 
342, 353 e 3~. 

Codi;;o Penal pa1'a a. Armada. (Proj~ctos 
n. 108, de iS\19, e n. 170, de 1898.) Pa~s. 
i27, us, 294, 298, 311, 312, 321) 322, 3!0' 
355 e 4!U. 

Con:unissão da Cam:J.ra dos Deputaclos : 
Para .repre~ental-~ na recepção do Sr. general 

Julio Roca. Pa0 li, il, 12, i31 e 13L 

Jo:~.quim Pi~:~.nn, lonte .da Faculdade da Me~ 
<licint~. U(> Hio tl" .Jnneiro. (Projecto n. 105, 
de 18P'l .) Page. 87, 3~ l, 440 e . .M2. · · 

DQ nnlíguicbuo do po~\o tloa ofliciaea do Exer~ 
cito. t\ CjU~ ~~ rofnr~m os arts. 1•· e 2o da lei 
n. 3:00, elo D t[,, J.,Mmllro d P. 1895; (Projecto 
n. l20, do 18911.) l'llQB. 335, 3-H e 4ti. . 

Para eonc••R~ii.o d, meio soldo, do tempó que 
for pMIIldo om licença pa.ra tratamento do 
saurl<o. (PJ·~icclo n, 13.2, de .1899.) Pags. 311;, 
316, :130, 34:.! e H 1. 

Crençolo rio mnis qLtO.tt•o officios de justiça na 
C:>.pital Fod•·r~l. [ Projecto n. 77 A, de 1899.) 
Pags. 31·1, 339, 343 e 441. 

Parn. receb~r e introduzir no rednto da Ca- Credito•: 
mara. oa S1·a. Senadores a Deputarias a.rgcn
tinns. Pag. i4i. 

Comproinisso regimental : 

DG Sr. Dr. Francisco Range! Pestana, Depu
tado eleito pelo 5' dis~ricto do Estado do 
Rio de Janeiro. Pag. 89. 

Do Sr. general Dionísio Ev:J.ngelista. de Castt•o 
Cerqueh·a, DeputadQ eleilo pelo 7° districto 
do l!:st:-J.do da. Bahia. Pag. 137. 

Concea8iio : 
A Franci!c~ Canella. do direito ele construir e 

e:s:plo1·ar t!ma esernda de ferro, ligando os 
portos do Ri~ de Janeiro e Snntos •. (P~jecto 
n. i04, de 1::>99.) Pags. 85, 87, 339, 340 e 
343. 

De IIGspacho livre de direitos na. Alfandego. 
parn. a tela e tintas da um panoran1<1. com~ 
memorativo, de Victor Meirelles. (ProjeC!Cl 
n. 114, d~ 1899.) Pags. 222, 223, 228, 265, 
322, 340, 351, 353, 44{) e 442. 

De pri ~ilegio, por 20 o.n nos, a Carlos de Ca.!ti
lho i\lidosi, para fabrical)ii;o dos explosivos 
denominados- Explosivos <1e Se;::u••ançt~. 
(Projecto n. 12~, de 1899.) Pags. ·zsz, 283, 
335, 34l c 342. 

De privilegio, a João Carlos Greenhalgh e Po
lytlor Novak para a const.rucção, uso e gozo, 
por ~O :mnos, de 11ma estrada de ferro que, 
part1ndo de um porto ou ponto termin:U de 
uma linha ferrea do Brazil, ~á terminar na 
fL·on te ira. da Boli via. (Prnj e c tos n. i34, de 
1899, e 90, de i89B.) Pag. 429. 

Das vencimentos inherentes ao posto de 1o te
nente da Armada, com grn.duação de capitão
tenente, ao patl'iio-mór do Arsenal de Mari~ 
aba da CapH:tl Federal, R~'·mundo Nonato 
de Carvalho. (Projecto n. 137, de 1899.) P:~g. 
497. 

Conclusiio elo Laz.:u-eto de Tamandm·é no 
Estado de Pernambuco. ( Projecto n, 103 C, 
de i899.) PngR. 223, 2.27, 260, 261, 335 336, 
337, 338, 339, 355_e 356. ' 

Ao 11IinisLct•io da Vlacão: de 13.162:961$027, 
p:mt. roglll::tri81U' contns da Estrada de Ferro 
Centro.l do ltraúl; de f1·ancos 6.442,66 para 
pago.mcntn ú. T!t~ llt"O·'h Locomotive l.Yor"hs 
Cowpany; c •lo libt·a~ 5.507,!2,0, para iu
dcmni~nçiLO i 1'hc T Vcstcrn and l3ra..zilian 
TclrtJ•'a7'h Cr"o J<cr.ny. ( Projecto n. 88, de 
189~. ) PugK, 7, 8, O, 10, 21, 251, 272, 281 e 
2Ui. 

De 1:GIG~\l:J!J, no Mlnlstel'io da Justiça e Ne
gocio~ lnlrL•int·o~, ~upplementar á verba.
Jtu~icn Fedo•l'lll, pai':!. pagamento de veaci
mcnt"R 1\ :\ 111~ro Oom•s I3a~bo•a., aseri..-ão 
socdnn11l do l·:~Lrtdo ele S. Paulo. ( Projecto 
n. 10:1, tio• J~'J{),) P:~gs. 86, 260, 314, 335, 
3.1~1 ' : l5~ n a~.o . 

D" 1.:?61J:!í68:';, !Lfl Ministerio ·da Guerra., sup--

rlamonL:\1' t'l vat·h:\ i()a, n. 28, do art. i9 d~ 
.oi <lo O!'Ctlln~nto do 31 do dezembro de 18~8. 

( l'rojtocto 11. \lU, do 1899.) Pags. 137, 215, 
:2~8 .., 2:l:i. 

Exlmordlnnrl() dn 80:853$631, aoMinisterio do 
Inlorlor, pnrn p11go.meoto dos ordenados que 
comp10tom 1.1 I!Jvorsos juizes. ( ProJecto n. 22 
D, do 1~',10, dr1 :-;~nada.) Page. 314,34.5 e 441. 

De DO: ODD$, 110 on rn [,i o de ZI, ao M.inisterio 
dnR ltcl··~uo~ J~1Loriores, supplemental"!. ru• 
Lrica ·I• do .14rL. 22 do decreto n. 5ô0, de 
31 do doJ~Gmbt•o 1!0 :!8SS, ( Projecto n. !35, 
de l ~\J\1,) 1 'nga. ·l29, 430 e 43i. 

Do 3:351>$, t•xtr:•or••linn.rio, no Ministerio da 
Uu~rra, pnra pngat• :l<l capitão reformado do 
exercito Cnrlo! Ferreira da Assumpção a 
di:r.rin. que lhe Mmpetla durante o tempo em 
que foi ln>p<~clor do {d classe da Repa.rticão· 
Geral dos '1\•lcfirllphos, ( Projectl:\ n. :!.i7, de 
t899.) Paga, 2ti3, 347 o 353. . 

Deelo.ra~it.o de voto do Sr, Ma.rlins Ju• 
nior. P:tg. 257. 

Deslr;naç.-ao do uhimo domingo de dezembro 
do anno da ultima. eessã.o do cada legisla
tura para. ~leicào de Deputados e renovação 
do tcr~o do S<mado. (ProjeoLo n, 115, de 
i899.) Pag. 228. 
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~ Dl11pen•n da. ldnd~ exigida po.l'a os officiaes 
· · e praças do e.tOl'cHo, quo l'equercrem ma-

1ricula 11ot ln~Lltuto4 dll onaiM milils.t·. e 
concessão de mab um nnno pMII. os (I.Jnrnno~ 
e ex-alumnoa oomple~ram os prepara!orios. 
( Projecto n, '70, da 1899.) Paga. 339, 342, 
355 e 440. .., . 

:llllel9ã0 do Deput:~odo pelo 70 districto do E~
tado da Bahia, general Dionisio Evangelista 
de Castro Ccrqueira. (Parecer n. 41, de 
1899.) Pa~. 106, i07. iOS, 109, HO, Hi, 
ii2, 1i3, 1!4, ii5, Hü, i17, 118, 119, 120, 
121, 122, i23, 124, 125, i26 e 137. 

Explo.-ação e dominio das minas e>;istentes 
. em qualauer ponto da. União. ( Projectoa 

ne. 106, de i89i e 118 A, de 1899.) Paga. 3!8, 
319, 320 (l 350. 

E:stlucçiio da divido. contrahida pela Repu
blica do P&raguny para com o Brazil pelo 
trniado da 9 de ptneiro da 1872. ( Projecto 
n. ii3, do i8'J8.) Pag~. 207, 20S, 209, 210, 
21i, 212, 213, 21 ·1, 227 • 221!. 

Fls.açõo das forcn.s do mnr " tc·rra para. o 
e~ercício dcl 1900. (Pt•ojecto n. H C, de 1890.} 

Paga. 442, ·143 tl 4H. · 

Homenogo1n pr<!Stada pcln Ca.mara dos 
Deputados {J. mcmoria do mar<'chnl D"odoro 
da Fons~cn, no dln do annivursario de s<~u 
pnasn.mento, Pag, 270. 

Iudicaçií.o: 

Da. Commissão do Policia, relativa. ::>. uma pu
blicação do Or. Dcmocrito Cavalcanti. na 
"Gazetilh~~o,. do Jornal do Comúlcroio. Pag~, 
22, 23 e 24. 

Dos Srs. Lu!2; Adolpho e Mello Rego ácerca de 
acontecimentos :politicos do Estado de MaUo 
Grosso, Pag$. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, <!4, 62, G3, G-!, 65, 66. 61, 68, 
69, 70, 71, 72, 73, '74, 75, 103, 104, 105, 
106, i39, 214, 215, 229, 239, 240, 2!1, 242, 
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 263, 264 e 271. 

Do Sr. Victodno Monteiro, creando o cargo 
de b!blio~he~rio d11 Cnmara dos Deputados. 
Pag. 259. 

1eeução do p:tgamento do aello para trans
fe~encia de tHulos da. divida pnbtica a hos~ 
pitaee de cal'idacl" e aaylos de benclicencia. 
{Projecto n,ii8, de 18'.19. ) Pag$, 234, 235 e 238. 

Licença-: 
Ao Sr. Deputado Plinio Casado, por tempo in

deurminado, para tr:tt~nwnto de sun snude, 
(Parcce1· n. 30, do 1890.) Pngs, 7 e 2[. 

Ao Sr. Depu tado Silva Mariz para ausentnr-se 
dest:1 capita.l por tempo indetermino.do. 
Pags. i37 e 138. 

Ao S~. Depu~do Jo~é Peregrino de Amujo, 
por tempo indeterminado, pam tratar de su:1 
saude. (Parecer n. 45, de 189\J.) Pags. 281, 
2821 322 e 340. 

Menaa.geus do Poder Executivo: 

Solicitando um credito de 3·350~, especial, ao 
M in istet' i o da Guerra, para pagamento de 
di ,·idas ao inspector dos telegraphos, capitão 
Carlos Auguslo Ferreira da .<\..saumpção. 
Pag. 2. 

Pedindo providencias sDbre a solicitação de 
um credito pelo Minis~erio das Relações Ex~ 
teriores. supplemenhr ao art. i2 do orça. 
mento do mesmo rtlinisterio, para o corrente 
anno. Pag. 133, 

Solicitalldo o credito de 2.'J74:428$H2, ao Mi-. 
nisterio da. Fazenda, para pagamento de dl
vidas do e:.:ercicios ünlios do dh·ersos Minis~ 
terias. Pag. 288. 

Solicitnndo o credito supplemento.r de 27:000$, 
ao Ministe1·io da Justiça, '!)ara a verba -
Corpo de Bombeiros. Pag. 334. 

Negocio• polltlco&: 

Do Estado do Piauby. Pags. 2, 3 e 235. 
Do Ea~ado de Goyaz. Paga. 12, 13, !4, 15, !6, 

17 c 18. 

Do Estado do Rio de Janeiro. Pags. 19 e 20. 

Do EsLauo de Ma.tto Grosw. Pags. 24, 25, 26, 
27, 28, 2íl, 30, 31, 32, 33, 34, 62, G3, 64, 
65, 66, 67' 68, 69, 70, 71, 72, 73 , 74, 75, 
103, 10!, 105, 106, 139, 2i4, 220, 239, 240, 
241,242, 243, 244, 245, 246, 247' 248, 249, 
250, 251, 252, 253, 2(]3 e 264. 

Do Estado do Rio Grande do Norte. Pags. 49, 
50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, Gl, 
õ2, 89, 90. 91,92, 93. 94, 95, 00, 97, 98 e 99. 

Do Estado do Amaozona.s: (Queetio do Acre.} 
Pngs. 321, 3!6 e 347. 

Do EsLado dcAlagôas. Pags. 433, 43!, 435,436 
a ,137. 

Nomeação de uma Commissão Especial para 
estudar o p1·ojecto n.. 118 A, de !898, com as 
emendas apresentadas, e apresentar um pro
jecto Sltbstitutivo. Pags. 439 e 440. 

~umera.ção,. rubrjca e termos dos livros, a 
qu~ se refot•e o art. 13 do Codigo Co=er
ci~l. (PL·ojccto n. 26 B, de 1893.) P<Jgs. 5, 6, 
'75 e 7ô. 

Orçamento : 

Geral da Receit3.. (P~ojecto n. 110, de 1899.) 
Pags.i43, iH, 145, !46, 147, :1.48, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 155, 156, 157, i5S, 159, !60, 161, 
162, ill3, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 114, 175, 176, 177,178, !79, 180, 181, 
182, .189, i90, 191, 192, 193, 194, i95, 196, 197, 
198, 199, 200, 201, 202,203,204, 205, 231, 2õ4, 
255, 256, 257, .266, 267, 268, 274, 275, 276, 277, 
445, 4-16, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, '151, 
455, 456, 457, 458, .J.59, 461), 461, 462, 463, 46!1, 
465, 4GG, 467, 4GS , 469, 470, 471, 472, !73, 474, 
475, 476, !77, 478, 479, 480,481, 482, 4S3, 484, 
485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 
4\.15 e 496. 
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Do Mi~terio da lndustria. V iõlç.ão e Obt'a.5 P u· 
blicM. ( Projec~o n. 133, de iSW .) Pngs. 
356, 3.5i, 358. 359, 360, 361 . ·!lG2, 303, 3()!, 365, 
366, 367, 368. :J59, 370, 371. 3?2, 373. 374,375, 
37G, ·~77, $7$; 31(), SSI), 38l, 382, :l83, 38~. 385, 
3SG, 3$7, 3$3, 383, 39~, 30l, 3~2. 393, 3\H, 395, 
396, 397. aos. :m. Joo. 4(ll, 402, .wa. 4u4, 405. 
406, ·107, 403, 409, 41U, Hi, 4'12, 41~, 414, 4Uj, 
4iú. 41i, 41S, 41.9, 420, 421, .. 1~2, 423, 42•1. 425, 
42G, 42i G 428. 

'Pal'eccre8 ; 

N. 38, de i~9, d:> Commis$ii:o de l."t~zendP. de
clarando que é ao Poder E:ceculi•o q ue com
pe~ desp:tch:tr o reque.riment o da Empreza 
de :\aveg:tçM Rio do J~neiro. P:tg. 78 . 

N. 39, do i S09, da Commissão <lo Fazenda .. iul
gnt~do-sa in>poss!lJili lada <lc pro,•idcnci:lrsobl·e 
o r equerime nto do m.~jol' Joaquilll Jos6 dos 
Reis Lima. Pag, í'S. 

N. 40, (] ,, i S90, da C<>mmissCio de F azenda, in
deferindo o r()querimcntll de D. Pra.ocisca de 
Paula ele Azevedo Souzl. PaG. i$. 

K. -!2, d e 1899, da Commissiio do ?.brinha c 
Guet"J'll, in•lcferinuo o~"querim~nto d o tc!l.cnte
coronel Fr:tn cisco C,mçalve• d:t Costa So
hl'inho , p~dlntlo p:trá ser re~dml\.Litlo nn. bri
;r~d:t r.clioi.ll da Cnpil.?.l p,,tleral. l';~g, l2t>. 

l\. ~3 , de t B()<J, da Commi~sii:o lle ) (arinha 
c Guerl'a\ julg:t.ndo que não c:tb<:! an c~·, n~ 
grCIS$0 ~acionnl, ma~ n.o PotlGL' JucUc.iarlo, 
r csol\'eo a:.bt·c o re'luerime•IL'' do e~pitiio
t enonte J oaquim Fr> nco, l'eformndo compul
t;Or-Jam~n ta com a gr.:ulu~.tc;~o da capitão de 
fr~s-a ~~. P:l~s, 126 c 12'1. 

N. 47, do 1890, indeferindo o r cqucrimenlo do 
ph.~rmaceutíco l.1üz Cnrlus lo'rnnco po<lin<lo" 
applicllção do disposto no § 25 elo :trt. 72 cln 
COnst ituição ú sua in,·en~ã~ de liqu•, fnc~.iio 
dtl. uor rneh:> . (Ih C.•mmissiio d~ F~ zend:. e 
.Indnsl ri:ts,) ?n~. 142. 

···:. · ·· .. >·; :<.,~:-é·~""'~ 
. =-, ::·::;_:::.:_j~~ 

Prorogaç.uo : · · : •· . ·.: 

Do prazo para couel usiío dos iOO kllomatros dD. · 
l!:strada.de Ferro de Ca$alão a PD-Imas, de q n a.: 
<\ aoncessiono.rie. a Companhia Estrada d~ 
l<'~rro Alto T o"antins. (Projecto n. 122, de 
18!19.) Pa:;s. 2T4, 351 e 440. 

Da ac~ual sessão do Con;;resso Nacional M<l ·2 
de outubro do corrente anno. (Projedo n. 128 · 
de 18*.) Pags. 2\13, 2% o 297. 

Qualifie.·u~.;"i.o c revisão de j urados fedcracs. 
. (? rojectosn. 36 A;dc 1899cn. 171, de 1898. ) 

l"laõa. 3, 4, 5, 76, 71 e 78. 

Questõe!> ele ordem : 

P~g&. G, 7, 224, 225, 22G, 236, 237, 233, 3 1Ó 
e 311. 

Recepçã.o dos Senado1·es e Deput~dos argen
tinos no recinto da. Ca.mara dos Dep1tlados. 
Pags, 13~, 140 o H!. 

n.ee<>ulu:cime nto : 

Do Sr. Dr. l"rMciaco Rangel l'es\ano., Dapu
ta •1o p~lo 5• districiO do Estado do Rio de 
Janeiro. (Parecer n. 31, de IS99.) Pag. 62. 

Do s~. s~nera.l Dionisio E,-:1ugelhsta de Castro 
Ct·r~uclr>, Dcpnt.ado pelo 7• distric~Q do Es~ 
la<lo d:l. lb hi:> Pag. 131 . , 

n.er<>~'lnn d:\ lei eleitora.!. (PNjeetoa ·n. 100, 
de iSé'~ C· n. 122, de 1893 .) Pags . 34, 35, 36, 
31, ~- 3~, -lU, {i. 42, 43, +!. 45. 46, 47, 261, 
262, 263, 2õ~. 255,271,272,273,279, 280, 2Si, 
2'J.t, 2D~, 20i<. 209, 300, 301, 302, 303, 300, 307, 
:AAl. 309, 310. 31'1. 

R0intet;"t"nç~o no serviço aetivo da Armnda·, 
""ma }latente de 'l'i<;e- almh·anle, do ~ic~-al~ 
mirante rerormndo :\rlhur Jaceguay: (Pro
jecto n. 27 A, ele 1899.) Pag~. 27:5, 27~, 351, 
35~, 353, 3:>-l e ·HO . 

· J:>en .. ão de 2: 000~ n D. ;,lari:. Vit·f!in ia de Rela~,ões entro o 'rrlhunal <le Contas e o Po- · 
So~z(l. Coellt<) , ('Pt•oieoto n. i!,\, do 18():5. do de•· l'rocuti~o. {Projecco n . ~J, elo 1809.·) 
Sen:1.do. ) Pa:;•· 32" 0 3H . P~g-s. 1$, 19 o 2L 

P e ••cepç;'io de wncímcnlos in l ~!)l'liCS dos 
funoçlunnrio~ ()_ile oecnp~u·crn m:u~ de urn 
cnrgo. ( P r<>jeclo " · !2:i, !la 1S~:l · ~duith·o 

_,lesfacaclo do projec\o n. li-1 U, '.te 1899. ) 
Pog>s. 23.1, 285, 2.36, 35Q c 353. 

R<;lev;a~iio dn divida contrahiclll. co ~\ o The
sour~ pelo coronel Pedt"o ::\'mtes lhptis~a Fer
l·eir:J. 1'amarindo. (t'rojecto n . 136, de 1.899 .) 
Pug. •l'J7. 

n.eor;;nnisoÇ<lo : 

Do Cju:>dru doa nfficiaes do'\ Arma.d; . (Projeeto 
"· 1tll , de 1809.) Pags. 78, 79, 80, 81, 82, 

Da Assuoi-.~.iio Bencftccnw d••s F :me<:ional'iOB S:3. 84 . 85. 312, 3i:l, 322, 323, 324, 325. 326, 
Pubticos p:n·a q11c sej a Mnt~<nJ}I U.<!& n~ ,., _ :l27, 323, 32-J, 3::1(), 33!, 332, 335 e 341. 
laçiio das ins•i;ui,CX,s f:tYOl'ccid:ts Jl• l<> ~o- Dos scr,·iços dl lmprcnso. Nncional. (Projocto 
verno. Paga. 2!)0 e 27\l. ~ n. 12~ A , de i.S\JG. ) l'a~;s. !37, 133, 215, 21G, 

Do. ~L·, · Ch.:.ru~ino P~~s , p~dindct C·J ~lt:l g,'m dG l 34V e :35'J. · · 
·teUlpo c~m que: ~<'rvlU ~v~ go\'C! l'nn. Pn.g. ~em. 1-lCJ')rese ntr.u;i'I.O : 

Pl"Olnoçào. pot• s~rviços l'•lc'"nt<'~ . :1.0 po~<t<> Ih lntendenci:~. Muniei1>al de Mossoró, no Rio 
d o alferes ou 2° tcnc >~1.e <!o •xcrci\o, tio 2• C r:"" te do Xot·l.,, rdativa" o.s ~umptos politi· 
!arge n Lo do 2" teg1meuto d e u\illtnri:l cos n<> mesmo l<:sl:tdo , Pags . 4ÇI. 50. 51, 52, 
Ageuor ll~l•a . (Projceto n . '109, <lo iS'Xt. ) <>l, 5L 55 , 56 , 57. ::;s, ::;~, 60. 61, '62, . 89 90, 
P~gs. i :?S, 1 2~ . 335, :;,12" ML \ll, 92, ~3, 9-1, 'J:). 'J5, t-7, !JS e 99. ' 
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.. :t<. . . .. 
Da ·companhia Manufact.ora de Phosphoros, 

de Pernambuco, pedindo que lha seja permH
.tido comp~ar estampilhas a pm~o. Pags. 
iOi e 102. . 

De. cidadãos residentes no município de Juiz 
de Fóra., pedindo reducçào· de impt>stos de 
passagem na ·Estrada de Ferro Centrnl do 
Brazil. Paga. 221 e 222. 

Rcqueriment;o de informações, ao Go;·crno, 
sobre venda. de proprios nacionaes declarados 
desnecessarios a União. Pags. 437, ·138, ·139 
e 440. 

1\eo;f:nbeleciment.o da Alfand~ga. de Porto 
Alegre. (Projecto n. 106, de 18\J!).) Pags. 
99, 100, iOi, i02, 103, 22:1, 2.'3'J e 231. 

Revisiio das a.piJMntadorias concedidas <lepois 
do 24 de feverei1·o de i89i. (P>ojec~o n. <:H, 
de 1899.) P:tgs. 229, 238, 2G5 e 211. ·. 

Sane:lmenLo da Ca.pital Federal. (Projecto 
n. , de 1899.) Pag~. 2l7, 218, 21D, 220 
e 221. 

Substil uição· de membros de commissao. 
Paga . 102, 131, i34, 223, 2-38, &JG, 318, 343 
e 3154. 

Teles~·::uniDa8 ~ 

Do presiden~e da junte. ~leitor;~.] de Rez0nde, 
com~unicando que a mesma pl'Ocede á apu
ração da eleição federal do 5° districto do 
Estado di)Rio deJaneiro. Pag. 2. 

Do S1·. Deputado .l:!ilias :Martins, cbtado de 
Therezin~. requerendo prorogação de licença. 
Pag. 48. 

Do Sr. Dr. ?.Iartinho Gareez, presidente do 
Estado de Sergipe, communicando que sopro
cedeu~. elei~ão de presidente e vic~·presiden~e 
do mesmo Esta<).o. Pag. 48. 

Do Conprcsso Nacional da Rep~tblica Argen
tina a Camara dos Depu~ados dos Estados 
Unidos do Brazil, e:tpri!Iiiodo seu reconheci
mento pel3s manifestações d~ amizade e 
apreço com que foi recebido no Ilio de .Janeiro 
n general Julio Roca. Pngs. 135 e i36. 

Da Mesa da Assembbéa Legislativa do Estado 
de S"rgipe e do prcsidctlte do m~smo Estado, 
Dr.:'.Ia.rtinho Garc.,z.commu.nieand" terem sido 
\'econhecidos e pl·ocb.mados presi. nte e vice
presidente do .b;stado p:>.ra o triennío de i$9~ 
a 1902 .Monsenhor Olympio de Souza C<>.mpos 
c coronel Apulchro ~Iotta. Pa.g. i:36. 

Do Sr. F. Sehmidt, presidente do Estado de 
San·ta. Cath:u·ina, communicando a installa
ç(io do Congresso Representativo do mesmo
Estado. P~g. 13G. 

Do Sr. Dr. ~Iartinho Gareez, communica.ndo 
ter resignado o cargo da presidencirt doEs
tado de Sergipe. Pa.gs. 2Do e 207. 

Do preaidan~c da AsseJ:!l.bléa Legislativa do Ea.: 
·tado de Serg-ipe, communicando ter, como 
substituto legal, assumido a. presidencia do 
Estado de Sergipe. Pag. 2.07. 

Da }Ie~a da Ca.mara dos Deputados aos presi
dentes das CamaraB dos Deputados e Senado
,·es Argentinos em resposta aos telegt•a.mmas 
destas C:unuas. Pag. 207, 

Do Senado A.~gentino, agr:~decendo .1. Camara. 
dos Depu lados ;t rece pçilo fcí ta aos Sen:~ dores 
Argentinos por esta Cam:tr:L Pag. 217. 

Da Camnra dos Deput.ados Argentina:~ Camara 
dos Deputados Bl•nileir<t., agradecendo a. 
recepÇii._o feí ta por ost~ Caruara nos Deputados 
Arr;entmos. Pag. 214. 

T•·ansf'e•·encia do engenheiro naval, capi
tão de fra~t:l. Carlos Accioll. desse corpo para 
o da Armada. (Projecto n. 59 A, de ill99.) 
Paga.(;, 7, 21, 78, :>35, 3H, 354, 355 e 432, 

'\.7enciment.ol!!ll ínteg1·aes aos lentes e profes
sores das Escolas ~Iilitares, cujas cadeiras 
foram extinctas pelo regulamento d e H de 
abril de 1898. {Projecto n. iH, de 1898.) 
Pngs. 207 e 227. . 

Vot,o (\e {lezar: 

Pelo fallecimento do Sr. coronel Caiado, Sena~ 
dor pelo Esta do ele Goy az. Pag-a. i3ü e 137. 

Pelo fallecimento do Dr. Domingos Freire. · 
Pag. 25'J. . 

Pelo fallccimento do Dr. Granadeiro Guimarães. 
Pags. 2::i9 c 26!) , 
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CAMARA DOS DEPUTADOS~l 

Torcoira ~B~são fia tar~sjra l~[islatnra- fi~ Gonar~sso NaGional 

61' SESSÃO EM: 1 DE AGOSTO DE 18!){) 

Presidencia elos Srs. V a;:; de Mello· (Presi
dente) e Julio de HeUo (2• Více-p,-Úidente) 

Ao J;Ueio·dü\ proc8de-se á cham~da, á qual 
respondem os Srs. Vaz tle Mello, Urbano San
tos, Carlos de Novaos, Heredi:. lle S&., Angelo 
Neto, Albuquerque Sere,jo, Arnorim Figueira, 
Augusto Montenegro, Enéas !\.{o.rtins, TllBO
tonio .de Brito, Lniz Domingues, Viveiros, 
Guedelha Mourão, E·luat•do de Berrl-.do, 
Cunha. .Martins, Anizío de Abreu, Henrique 
Valladares, Marcos de Araujo, Pedl'O lloi'gos, 
Thomaz Accioly, Torres Portugal, Frnncisco 
Sái Marinho ue Andrade, Helvccio Monte, 
Frederico Borges. Tavares de Lyra, Francisco 
Gurgel, Eloy 1le Souz~. Trindade, Ermirio 
Coutin1to, Afl'ou~o Costli, Bat•bosa Lim[l,, Cor· 
nelio dtt. Fonsecl, Juvencio de Aguiar, !tocha 
Cc~.valcante, Enclide~ Ma!t~. Arroxellas Gal· 
vão, Seabra, Francisco Sodré, Aristides ds 
Queiroz, :Manoel Caetano, Eugecio Tourioho, 
Vergne de Abreu, João Da.nta.s Filho, Adn.l
berto Guimarães, -Tolentino ~os Santos, Mnr
colino Moura, .Augusto ele Vagconcellos, RHul 
Barro~o, S9. Freir:J, Erico Coelho, Silva Cas
tro, Carvalho Mouriio, Ildcfonso Alvim. Hen
rique Vaz, Jacob da Paixão, FranciEco Veiga, 
Alvaro Bc.telho, Leonel Ftlho, Theotonio t1e 
MagallJães, Matta Machado, Manoel Fulgen· 
cio, Lindolpho Caetano, Eduardo Pimentel, 
Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Pa.dun. 
Rezende, Galeão Co.rvalhal,_ Alvares Rubião, 

Crunsra v. IV 

C<1.semiro n& Rocha., Domingues de Castro1 

O !i veira Bra.ga, Cesario de Freitas, Alfredo 
Ellis, Pa.ulino Carlos, Frnncisco Glicerio, Ovi
dio Abrantes, Hermen·•gild~ de Moraes, Leo· 
pol;lo J;u·dim, Luiz Adolpho, Xavier uo Valle, 
Leoncio Corrêa, Lauro Miillel', PaUla Ramos, 
Francisco Tolentino, Pedro Ferr~ira, Guillon, 
Diogo Fortuna, Apparicio Mari~nso, Pinto do. 
Rocha, Vespasi<\DOI de Albuquerque e Ca.ssi· 
ano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de compal'ecet' com causa pal•Lici

pada o~ Sra. Silvo. ~~a~·iz, Pedro Cllormont, 
M:ttta Bacell:tr, Ro,\r•ignes F:Jrn:mdes, lWas 
~lal.'tins, Jos~ A\'elino. Herculano B;lnrleira, 
João Vieira, Pcreil'a ele Lyru, Araujo G63S, 
Olymplo campo~. Nciva, Arnphilopllio, 
Louvigil1lo Filg-ueira~. Jeronymo Monteiro, 
Torqnato Mot•ctl'D., Xa.vicr ua Si! veira, Irinell 
1\laclm.olo, Beliszuio de Sou~a, Fon>ec~~o Por• 
telln, Leonel Loreti, Alves de Bt•ito, Ernesto 
Bra.~ilio, Julio dos Santos, Urbano M&rc~ndes, 
Almeid~t Gomas, João Luiz. Gonç;~.lves Ramcs, 
AlC;·e<.lo Pinto, Oetaviano de Drito, Fcrreil'<1o 
Pires. Augusto Clementino, Nogueh·a. .Tnnior, 
Luiz Flacqucr, Diao Dueno, <31.istavo Gorloy, 
Adolpho Gordo, Cincin:tto Bt•a:,ç;~, Arthnr Die
derichsen, Roélolpllo Miranda., Carace\olo, 
Alencar. Guimarães, Bt·aúlio tla. Luz, Plinio 
Casado, Possidonio da. Cunha, Aureliano Bar
bos..'t, Py Crespo e A 7.evodo Sodre. 

E sem causa os Sr.;;. :\foreira A! ·es, Felis- · 
bello Freir!!, Deocleciano do Souz.t, Antonio 
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Zacharias, Arthu r Torres, 'victorino Monteiro 
e Campos Cnrtí ~r. . 

E' lida e sem debate approvada a acta da 
sessão antect,dente. 

Pns:a-se ao exp<><liente. 

.. --:·-~-.. ~~~:~~r~r~:::~;~~::~/;~~:· .. ~-:-.-: 
.. . .., -: . . ~ :. ;..::.:: .. ~--~~~~ 

qual fazia. parte um: irmão do· rio ~re. beputad~, 
e q11e eose dir<'ctor!O, por unam m1úa.de, deh- . 
berou q uc, ao menos, o q ua.rto lagar fosse apre~ 
sentado pelo directorio, j á. que a chapa havia 
sido feita aqui no Rio. 

Desleal não é . vortanto, o ora1lor, mns 
q11em, aca.l.J;~ndo de se1' eleito por urn parti~o . 

O S J•. I " Scca·eta1•io proc~de á lei- entra em combinação com o l>artitlo opposto 
tura do seguinte para substitu ir n omes de collegas de chapa. 

EXPEDlENTE 

ODicio: 

Diz que, reconhecidCIS os Deputa.dos pelo 
Pianlly, s. Ex. salientou-se na ndhesrto que 
a maior pa1·te dessa. deputação r.i're;tou ao 
hnn ra1\o Sr. Dr. Prudente de Moraes, como · 

Do Ministtrrio da Guenn, de 3l elo mez re<la<:tol' õ.'O Deu ttc, si bem que, nas occa-
findo, envinndo a seguinte siões críticas, fugisse o la sua x•esponsabilidade 

Srs. Membros rlo Congr~sso Nacional. 
Tr<l nsmittin cl o-vosa inclu~a C\Xposiçãoaprc· 

scn!a•la pelo .Ministro de E>ta.do da Guerra 
sobre a necessidade de abrir-se ao rcl'p ectivo 
Ministerio o CJ'etlito especial · da qt1a.ntb1. de 
3:350$, para occorrer ao pagamento de rlia
ria~ a que tem dirPitoo inspector de l" clnssf:! 
1lll. Repartição Gernl dos Telegraphos. ca.pitii.o 
reformado do exercito Carlos Augusto Fer
reira ce Assumpciio, por t.cr sc,rvido do 1• de 
.iulho de 1894 a 30 tle abril de l89B na com
missão encarngada da construcç5o de linl1as 
telegraphicas de Cuyaba a Corumbá, rogo 
que vos digneis habilitar o Gover-no com o 
refel'il lo c reei i to. 

Capital Federal, 28 de jull1o de 1899.-Jli. 
Fe-na: àc Camp<•s SaU,:s. - A' Commissão dl'
Orçamento. 

Tdegrarnma; 
Rezende, 31 tlc julho de 1899. - Presitlentu 

Camara. Dt~put:\dos.- Rio. - Junta. a.put'a· 
dorn reunida est.á. 'Procedendo a purn.çiio 
eleição fedeJ•al ultima..- Al(l·erlo .ilmm·i1;l., 
presidente dn junta . 

Je jornalista , como a Camnra. sabe. 
Dev:j dize r que o Mbre D .puta1lo pala 

Piauhy ao ch!lg!\1' oo seu G:stado npressou-s~ 
em ab:r;tç;tr o pa:rti<lo que os amigos do g-o· 
vernador, em virtude do movim~~nto politico 
aqui operado, ai li fun i aram, ~ob a. denomi· 
na.<;>ão de - conce·otr:u;ão republicana, lendo 
neste sentido documentos diversos . 
Me~ mo 1le via gem para esta Capit;tl, d i z~m, 

m:mrlott o nobre De:rntndo a listal'·l';n nas 
fileiras da concentl'a ção, aqui organiz<\da_, 
par~• que S:J. niio ta.~asse de tardia. a. sua. 
:Jdlnsi'ío. 

Ao ui chegando, porem, dizia aos seus nmi· 
gC\s do partido republica1no que continuava a 
pertencer ao mesmo partido, cujas idéas de· 
fenrlera. :~nt{ s de s·tguir p:1.ra o Esta·!O. 
Pa~sando a occupaNe dt\ politica. do seu 

Estado. P.Sp:lcialmente dos meio3 t!nl})re~a.dos 
pelo acluat {,rovt~rna• lor -para formar o SllU 
pa.rtído, tr atada. lei n. 183, 1h 7 tlejunho tle 
1899, orgnniza.ón. p:n•a nvitar que tivesse 
Iog-<~r :L •llei<;ão q Uo3 csta.vn. ma.t·cu.ú•L po.rn.· o 
dia 12 de junho, afim de preencher-se a. vaga. 
de um conselheiro que havia f .. d!ecido, lenrlo 
c commentando n mesma, bem como trechos 
tlo Rcp•1Mica, jorunl do seu Esta<! o. 

Par eecndo ao ~o vcrn:ulor r~o Estudo incom· 
plcta a. llef<]SO. de:s ~eu:s U. t!( Os pelo Sr. goner:~.l 
Pires FCJ'l'llira, cnc:>.rrcr,:ou no nobi'C.: l>cpntn.rlo 

O ~·· · l\la1•cos. d~ ."-1·aujo. con~ o pat ror:inio da. sill'ío do tl!l.<nt ino:; pml.icn.•los 
tinu(l.nolo a.~éricde ccnsider:~çüesemresposta. no Esta•J,,, e S. Ex . o Sr. Dr. Alli~io ele 
ao Sr. Anizio do Ahreu . diz 1lHl <'lle proprio ,\ breu, cout a sua. a.uto·hiogruphi<\, pr(\juclicou 
l'econhecia. a. clilficul<lude <:rn que se achava. ~~ <:I~ Ufa dll fJliO, :t;ll:.,"Un<lu ntrh'mnu, fúi'U. iucum· 
emtoru. mystiticasl:io o 5 f;tctos, pnrn. cm[tO.!Htl' bido pol' tclel{mlllma. 
o brilho ch• venla<le . O oru.t!OJ' p:ts~a tL 1•numcro.r n. ~éric do de:>!l.• 

Em seguida., lê e cc:.mmenb um t recho llo t inos <Ommottidos pe lo Sr. g-ovcrno.rlol' do 
discUl'so deste, dcmonstt·a.ndo essa mystift- Pin11hy, cuh 1lefesa. na C'ama1•a, consistiu nll 
ca.cã.o. · :ci tura. •!a. lei de organír.nçiio dos munidpios e 

Trata.nr.lo 1la chapa. pnmDeputatlos r.~crera<'~ em tllll f'ntil l\u]>hisma sug;.;m·idll pcln. (',i!'!l. 
de 1896, mostr.,_ a ~em r:tzllo de .er do termo.> oral<,riu. do nol ,1·e fl(·pu tad ü. 
deslr: tl, que aquelle Sr . De-puütdo iJTngon no Em segu id:J. lú te le~:r:trom;IS P. oul.ros 11ocu
oraúor c seus nmi_::os )>elo. não indu~ão oo n:f!nl us J·ol'et•cntes ;is c!ispo~<i ço".cs Je varios 
nome do Dr. \V"ashington de A!Jnei<h~ no Cons·dhc\8 l\funicipnes, concluindo por provar 
qnarto Jogar daquctla cl\:lpa. que ellns >'O <leram e q uaes fon rn os seus 

J.G telegrammo.s que í'ol'am apresentados principaes autores, C\l jos nomes o orauol' 
ao llirectoJ•ío político do Estado <lo Pia.uhy, do . declinn . 
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As10Ím procedendo, óutra. cousa não teve om 
vista ··o orador sinüo mostrar aos altos ll\)dere3 
const ituídos d:J. Nação, em quem cmfi.a, os 
dooumentos, troptlias e abusós que no seu 
Estado,. dia a dia, se vão dando, consequ f!ncia 
inevita. ~el da. hypnotização !lo Sr. governador 
pelos tclegr:unmns espalhafatosos que daqui 
rolcliladamente lhe são tra.nsmitt~dos. (Muito 
llem; muito llem.) 

Comparecem mnis os Srs. Julio de Mello, 
Silverio Nery, Carlos Mar~elliuo, Serzedello 
Corrêa, llderonso Lima, Augusto Severo, José 
Peregrino, Coelho Lisboa,A p1JolonioZeoaydes, 
José Mariano, Teixeira. de Sá, Coelho Cíutra, 
Mt.laquias Gop~lvcs, Martins Juniol', João 
do Siqueira, Pedro Pernambuco, Arthur Pei
xoto, Rodri ~·tes Doria, Jayme Villas-Bôas, 
Milton, Tosta, Paula Guimarães, Rodrigues 
Lima, .Paranhos Montenegro. Gnldino Loreto, 
.Pinheiro Juniot'. José Murtinho, Osc'trGodoy, 
Alcindo Guanabara, Timotheo da Costa, Pe
reira rlos Santos, Nilo Pcçanlla, Agostinho 
Vidal. Ba.rl'os Franco Junior, Bern!\rdes Dias, 
Pa.ulino de Souza Junior, Ca.mpolioa, José 
Bonifacio, Monteiro de Barr·os, Antero Bo
telho, Lnmouoier Godofredo, Rodolpho A. breu, 
Cupertioo de Siqueira., Telles de Menezes, 
Lama!'tine, Bueno do Andr:vla, Elias Fausto, 
Lucas de B-1rros, EdmLtndo da. Fonseca, Alves 
de C.·tstro, Mello Rego, Lamenh:\ Lins, !\brça.l 
Escobar e Riva.da.via Corrêa. 

A~cioty, Tornõs ·Portugal, · lldefonso Lima., 
Helvecio Monte, Ft•e1erico Borges, Tav:a.res 
do Lyl'a, José Peregrino, Trinuade, Teixeil'a 
de Si~. A1f.mso cesta, Juvencio de Aguiar, 
João de Siqueira, Pedl'o Pernambuco, Arro
xellas Galvão, Seabra., Tosta, João Dantas 
Filho, Adalber·to Guimarães, Rodrig-ues Lima, 
Yía.rcolino Moura, Galdiuo Loreto, ·Pereira. 
dos Santos , Nilo Peçaoha, Sil va Castro. Agos- _ 
tinho Vidal. Bernardea Dias, Francisco Veiga, . 
Tellcs de Menezes, Tbeoton io de ~lagalhães, 
Llodolpho Caet mo, Rodo! pho Pa ixão, La
meoha Lins, Leoncio Corrêa. e Pedl'O Fer· 
reira. 

O Sr. Presidcnt:e-Respondera.m á 
chamada !li Srs. Deputados. Vae-se pro-
seguir ua. votação. · · · 

São successivamente postas· a votos e ap
provadas as seguintes 

ORDEM DO DIA 

E' ·annuncin.da a votação do projecto 
n. 36 A, de 1899, sub;;titutivo npprovndo na 
2' discussão do projecto n. 171, do 1893, cs· 
tabelecendo regras para n. qua.liflcação de 
jut·n.dos rederaes o para a respcctiv<~. revisão 
(d• UÍS<'USSÜ.O). 

O Sr. Pre~Midente-Na fórm<J. do 
Regimento, no pro,jccto deve preceder avo-
tnçii.o Iin s emendas. · 

Posta n vot os , é api)rova.da ;\ se(:l;uiotc 
omemla rlo St·. Tt•inllade: 

Ao n. 3", § 1" do art. 2 •', accrescente-se:-
o dos Esto.do3 .. 

O §r. Luiz Adolpl1.0 (pela ordem) 
re!]ucr verilieoçii.o ela votação. 

Proccd t:ndo fi. veritita.ção. rt!conhece· ~e qu e 
votaram a. lavor 92 Srs . Deputados e 
contra 8 . 

O Sr. Pr~sidente-Nü:o lla nu
.mero. Vae·se proceder á chamada. 

Procedendo·se a chamada, verifica-se terem
~e ausentado os St·s. _Pedro Borges, Thomaz 

E:UENDAS 

Do Sr. Trindade - Ao n. 3, § I• do art. 2o 
accrescentc-~e - e dos Estados. 

H 

Do St•. Trindade- Ao n. 6 accrosconte-sc 
- e os ca.r.:ereiros ou administr;tdores das 
cadeias, federaes ou locaes. 

JII 

Do Sr. Trindade- O n. 10 substitua-se 
pelo segttinte - os que ti verem servido em 
alguma. d3.$ duas ultimas sessões preceuentea 
dojury. 

IV 

Do Sr. Affonso Costa. - Ao art. 4•: 
Onde se lê - Uma junta composta. rlo juiz 

federal , como l>residonte, etc.-l11i:~·se : uma. 
junt;L rompost.'\ do juiz leccral, como presi
dente, do pr@sident:\ do Conselho Municipal 
e do procuradot· da. Republica no. respectiva. 
~ecçõ.o. 

v 
Do St'. Tt·indndc - O§ 7" sulJsi.itua-se pelo 

seguinte : 
A urna ter;·~ trcs chaves, distinctas, cnr:la 

u ma. tL·s quae:> licará em poder !lc ca.ia. um 
dos membl'os da junt.a.. 

Vl 

Do Sr. Trindade- Adoit ivo ao art. 6" -
Os livros e pa~is rela.tivos á. qualificação ~e 
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jurados, bem como as petições, reêlamac;ões, 
rec11rsos e documentos que os instruirem, 
são isentos de se !lo e custas. 

VH 

Do Sr. Trir1dadc -O art. s• substitua-se 
pelo seguinte : 

IV. · Os offi.êiaes generaes, qm~ond~ ém ~m- ·. 
mis~ão, c os commandantes de guarnição do: 
exercito ou da. armada. nacionaes; · ·. . 

V. Os presidentes ou governadores dos 
Estados e os ·seus secretarias ; . · · 

Vl. Os juizes, escrivàes e o:fliciaes de jus-
tiça. federaes ou da~ .justiças Iocaes; ' · 

Vll. Os representantes dQ nünisterio J:lll·· 
blico feuerai ou local ; . . · 

V IH. As au to!."idades policiaés ; 
IX. Os maiores de 60 annos, si o reque· 

rerem; 

Revogam-se ~s disposições em cantL'!l.rio. 

vm (supressi va) 

Dtl. Commissão - Supprima·se o 
art. 2". 

n. 2 
X. Os que no anno anterior tiverem efYe· 

do cti vttmente servido durante uma. sessão do 
jury. 

E' consideL·ada prejudicada por ser de ma· 
teria identica. à emenda. do Sr. Trindade a. 
emenda do Sr . AJfonso Costa. ao § 9• do 
art. 4• · 

Successivamente postas a. votos, ~ão rejei
tatla.s as emendas do Sr.A1fonso Costa., suppres· 
siYa. do n. 2 e ao n. IX e as o!Terecidas pelo 
Sr. Triodade ao art. ::!0 substitutiva deste 
artigo, ao n. 4, ao§ 2" do art. 2'', ao substi
tutivo do art.. 3°, ao § 8' e á que ~e refe1•e 
ao JUl'Y Federal e ao seu íunccionam0nto 
ordína.rio. 

Assim emendado, e approvado·em 3• discus
!ão ~ en viatlo ó. Commissií.o tlc Rcdacção o 
segumte 

I'ROJECTO 

N. 36 A- 189!1 

O Congresso N:1.donal t·c.;olvo : 
'Art. !.'' O Jur·y Fetlm•a.l C<lmpnJ'·se·h<" tle 

1:2 ju iz~ :::ort.eudos udllre 48 ciflaAlã.us quali· 
tlcaua$ jurn,los nu Di:;!1·icto Feder;d e no.s 
cat)ita.i~S dos E~iu•lus, de ll<:cordc> com as prc· 
scrilJÇÜl!S dn. p1•es:mto lei. Podcrit, todavia., 
runccionBr 11 h·ibunnl sempre que compare· 
çam pe!o meno"'· 36 jumtlos. 

Art. 2." E' upto pn.r·aset• qnaliflc:~oo jurado 
o chlo.1lii.o quo reunir os seguiu tos requisitos: 

I. Ser cída.diio brnziloíro no goso dos di· 
reitos civis e poiiticus ; 

H-. Saber ler o escrever correctnmentc ; 
11[. Ser eleitor incluido no !Llistamento 

federal ; 
IV. Ser domiciliado no Districto Federa I 

ou n(.l capital do E,;taclo, em qne haja de ser 
· qualifieado, pelo menos, t1·es mezes antes da. 
qualificaoão. 

§ l 0 S~o dispensados do jur-y : 
I. O Presidente e o V.ice·PI'esidente da 

Republica; 
11. Os Ministros de Esf.aqo; 
III. Os Senadores e Deputados F<>dt:·raes ; 

§ 2.0 Nã.l) podem ser jura.dog: 
I. Os que estiverem pronunciaolos em 

qualqnor crime o.u so:!I'rerem conrtemna~o 
passada em julgado por crime ina:tnaoça.vel; 

H. Os que forem notoriamente consi tlc- · 
ra.1los sem integrid<lde mqr<~l; 

IH. Os judiciàlm mte interdictos; 
lV. Ü.il inco.p::\zes por enfermidade; 
V. Os f<~ llidos nã.o rehabilita•Jos ; 
VI. As praças de pre~. 
§ 3.o Por motivo de crença. ou funcção 

re>ligios!l, nenhum cidadão pMe eximir-se do 
scrvit;a do .iury. (Const. Fed., art. i2, § 28). 

Art. 3.• Ao substituto do juiz federa.l e, 
na. sua falta cu impedimento, aos seus sup
plente.;, pela- ortlem da cl assiftcação, conipete 
a. qua.lificaçíí.o dos jurados, a qual terâ. por 
base o alistamento vigente de eleitores fe- · 
deraes. · 

§ 1.• Pa.ra o fim deste artigo, o jniz quali· 
flc.1dor, na. ausencía _de dados que poesa 
obtor directaml'nte, requisitará da.$ 3.1ltori
d•ldes policiacs os csclarecimeu(os necessa.do!', 
de modo c em tempo:\ ser enviada a. lista de 
qunlitic.1(;ã.o ao juiz federal, até o dia. 30 do 
mez de outubro úc cada anno .. 

§ 2." D{'Z dias a.ntes da reme~sa da. mesma 
li~ ta, o juiz qualifica.dor publical·a.·ha pela 
imprensa e pot• edita.-=s :rmxados na porta da 
casa rins o.udiencia.s do juizo. 

§ 3 .• A. transgressão do disposto no Pl.le· 
sente nrtigo e seus par,,gr-.,.phos importará 
pa.ra o juiz qualificador a. pena de multa. de 
50$ a 200$, que será. imposta. pelo juiz federal. 
com recurso volunta.rio pa.ra o presidente Jo 
Supremo Tribunal Federal, e será. cobra.-.la 
executivamente, a .requerimento do procurn· 
dor d<l- Republica na sccçã.o, dir.igido ao juiz 
federal. A multa serà recolhida, corno renda. 
da. Un ão, á repartição liscu.l competente, ti. 
qual se envia.r-.i. cópia dO" auto, quando imme· 
!.liato não seja. o pago.mento. 

Art. 4. • A revhão da list.'\ dos ,iumdos fe· 
deraes e a. organi7.a~.ão da. lista. definitiva, 
que serão feitas úe 1 a. · 31 de dezembro de 
ca.d;t anuo, incumbem a uma. j nnt\\ composta 
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dojuiz .federal,'colllo presidente, do seu sub- n. Para; o Supremo Tribunal Foderal, 
stituto e do pro<;ura.dor da. Republica. na, quando a. decisã.o fôr da. junta revisora.. 
respectivà. secção-. · · § I . • Est~ ult1mo recurso será. interpostO· 

. § 1.• A junta rêunir-se-ha no dia. acima perat.t(} o juiz federal 1bntro de lO dia.s, con
dasignado e fun~cionará. na sah das aui.icn- tndos da publicação da !is~a ,g-eral, e apresen
cias do juizo foderal, em dias successii'OS e tado na instancia superior, devidamente in· 
sessões publicas, até a conclusão dos tra- formado dnntro do 60 dias. 
ba.\hos. § 2. • São ccmpJtentes pa.1·a interpor o ra.-

§ 2.0 Na Teuni::i.otomara em primeiro Iog-ar curso : 
conhecimento das -reclamações ou recursos . - . . ' . . 
que 0 juiz fe'leral h')uver recebido do~ cirh- I. Ç ctdada~ J_nélevtda:nente mclmdo ou 
dãos indevidamente incluidos ou excluido5 .exclutdo (lc alistamento , . 
pelo jaiz qualificador. . . II. O procurador da Rapubhca. • 
. § 3.• Em seguida, procederá [!, revisão da § 3.• As deeisõ3s dos racursos providos 
mesma lista. de qna.lificação, incluindo nesta. pelo Supremo Tribunal serão apresentadas 

_ todos os cidadãos cujos nomes tenham sido dentro de 60 dias ao ,iniz feder.tl, que as 
indevidamente omittidos, excluindo os men- mandam transcrever no livro da qualificação . 
ciona.do.s nos. §§ 1° e 2• do urt. 2• e os que e, dentro de oito dias, convocando a junta 
não possuam os requisitos do mesmo artigo revisora., farà n:1 urna <:t nec")ssaria altera-
primeira parte. . ' ção. 

§ 4.• Quanrlo se proceder a revisrio annual, Art. 7. • A lista gera.l dos cidadãos q"Uali-
ser"iio incluidos na lista geral os cidadãos que ficados jurados, bem como a dos que forem 
houverem adquirido as qualidades preci~as incluidos nas ravisões·a.nnu:~.es, deverão ser 
par<L jurados e e:x.c:uidos os que as houverem pub!icad:1s no .Diario Offici:tl da União. no 
perdilio, os fallecidos e os -que houverem Districto F,\d,wal, ':l nos diarios ou jornaes 
transferido o domicilio para fóra da se(!ção. qug fizerem a. publicação ofHcial dos actos 

§ 5. o A lista geral, depois de tramcripta dos governos, nos Estados. · 
em livro especial, numerado e rubricano Art. 8.• Revogam-se o5 arts. 80e 81, parte 
Jl~lo juiz federal, será assignada. no rcferirlo primeira, do def.rete n. 3.084, de 5 de no
livro pdos membros da junta e publicada vembro de 1898, e mai.s disposições em con-
pela. im"Ç~reusa e por edi taes atlhados na porta traria. · · 
da casa do juizo federal. · 

§ 6. 0 Organizada e transcripta. a mesma 
lista, em ordem alphabetica., a junta ·rarà 
inscrever os nomes dos cidadãos alistados em 
cedulas de igual tamanho," as quaes se1·ão 
recolhidas em . uma urna, verificando.as o 
procurador da Republlca,á medida que forem 
sendo lirlas pelo escrivão. 

§ 7.• A urna terá duas chaves, das quaes 
uma ficará em poder do juiz .federal e a outra 
em poder do procurador da Republica. 

· § 8.• A mesma urna, livros e mais papeis 
relativos á qualtticação~ e trabalhos c1a junt:~. 
ficarã~ a. cargo do escrivão comp~tent(}, que 
os tera sob sua gunrda, em eartorio. 

§ 9.0 Qua.ndo, por motivo imprevisto não 
se pl'occder á reVISão, preval(lcerâ a qu;,lifi
cação anterior. . 

Art. 5." A qualificação ·é pe1·manentc, mas; 
todos os annos, na época flxad<• ·no art. 3'', 

' § 1• e no art. 4°, se procederã. ú sua. rovisfio 
para os fins rlecla.rru:los no art. 4" e seus :pa.~ 
ragrapbos, guardr..ndo·l>e tcdas as disposições 
desta lei, acerca da. publicidade, I'eclamações, 
recursos e formo.lidadcs ·do. qualíBcnção. 

Art. 6. o. Da inaevida.inclusão ou exclusão 
caberá recurso : •· 

I. Para a junta revisora ã te o dia. 30 de 
novembro, quando o ac.to emanar do substi
~uto·do juiz federal ? 

Posto·a votos, é a:pprovado em 3~ rlisoussão 
e enviado á Commissão de Redacçã.o o se· 
guio te 

PROJECTO 

N. 26 B- 1899 

O Congre8so Na~ional decreta.: 
Art. J.o O art. 13 do Codigo Cornmercial, 

DO que Se refere a twmeraÇ(70, 1"UOt'iCI~' e 
termos nos livros exigidos pelo art. 11 do 
citn.do codigo, scril. executado em toda a 
Republi.cn.: 

'') no DbLI'icto l"edcral c nos Estados, pt!IBS 
junta~ commcrciaes, de n.ccordo com os seus 
rcgu In men tos; 

b) no.s capitt~.ee dos Estados onde niío axis· 
tam juntas cnmmercio.os, pela primeira. auto
riiLade ,iudicio.rio. de 1• instancia; · 

c) nas comarcas, ou por esta autoridade 
ou pelos representantes das juntas na. circum· 
scripção do negociante, si este não preferir 
mandar os seus livros á. respectiva séde. 

§. 1." Nas comarcas de dons ou ma.is juizes 
ela. mesma categ'oria, ca.bB·llles cumulativa· 
mente a execuçao deste artigo. 

§ 2. • O registro da firma ou razão commer· 
cial perante as juntas ou funccionarios des'
i~nados nos termos deste artigo e do decreto 

.. 
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;n 916, de :?-1 de outubro, c1e 1890, precedPra 
sempre o Jn·cencllimento dnquellas formali· 
da.<ies. 

§ 3. • As autoridades j udiclarias perceberão 
os mesmos emolumentos, pelo serviço de ru
brica, termos de livros e registros d~ 1irmas, 
que ]1ercebem ns membros e auxiliares das 
juntas c'Jmmerciaes. 

Art. 2.• Aquello qut>, decorrido o prazo de 
seis mezes da publica~U.') desta lei, negociar 
em territorio da Republica com c:l.pit;ll supe
rior a. dez contos Je réis, não tendo os livros 
legalmente exigido~, incorl'erii, a!êm <lo que 
dispõe o art. lõ do Codigo Commer~ial, na 
multa de 200$ a I: 000$. Assim as socierlades 
commerciaes. corr•~ctores, agentes ne leilão e 
:peswas cquiparahs pelo (:miigo aos negocian
tes e que como estes são obrigados a possuir 
livros legalizados. 

§ J..o A declaração do interessado sez-virà 
:para a fixação do fundo capital. 

§ 2.• Nenhuma. a.utorldade fiscal poderá. 
examinar os livros commerciaes. ~ompeti o. 
do-lhe tão sómente impor a multa quando 
os referidos livros servirem de prova em 
juizo ou nelle foi'<~m apresentados sem 
estarem legalizados. ( Codigo Commercia.l, 
art. 17 .) 

Art. 3.• São validos para todos os e1feitos 
juridicose independem de novas formalidades 
e de novo seHo os livros até a data desta lei 
processados pelas juntas commerctaes dos 
Estados. . 

Art. 4. • Revoga.m·se as disposições em con
trario. 

Comparecem ainda os Srs. João Lope~. 
Gemininno Beazil, Castro RebeUo, Eduardo 
Ramos, Ma.yrink e Calogoras. 

E' annunciarla. a votação do projecto n. 59 
.A, de 1899, autorizando o Governo a trnns· 
ferir do corpo de engenheiros navaE>s para 
o dn, armada o engenheiro Mval capitão rle 
fr:tgo.ta g'!'aduado Carlos Accioli :com sub~ti
tutivo rla Colllmis~ão d(J Marinha e Guerra 
(2·' discussão). 

O Sr. P1·esideute - A este pro
.iectn.foi o1ferecido pelo Sr. Mello Rego o se
guio ta requerimento : 

« Requeiro que o IJrojecto n . 59 A, de 1809 
volte U. Commissão 1le Marinha o G•1erra,pa.r~ 
que sejam t omadas na consideraçii.o que me· 
r.;cerem as reclamações dos otficiaes do qua
dro activo da marinha. contra a. transferencia 
do cap.lt~o de fl'agata ::;ruduado do corpo de 
engennetros nu,vaes Carlos Accioli · e bom 
assim que se peça :w Ministro da. 'Marinha 
copia ela fó de oHicto deste ollicial.» 

'E' <U?nun~ia.da a votação do uquerimento 
oJTerectdo pelo Sr. Mello Rego na sessão de 
h ontem. 

O Sr. Barbosa Lima (pcl.~ orãem) 
-Sr. Presidente, como relator do projecto 
em discu~são, devo declarar duas cou:;as : 
prirneiro,que não o.trcn·eci contradicta as pon· 
derações quCl se dig-nou o nobre Deputado 
!'or Mal to C.rosso o.ffere.:er ao projecto, por 
me achat> doente ha oito dias, o que me 
impediu ele estar pre~ente ouvindo as pa .. hl
v:ras de S. Ex. ; segundo, que apenas hoje 
li as palavras de S. Ex:. e li o re,1uet>imento 
apresentado, e, por isso, devo declal'31' a 
Camara que a Commi~são não precisa do 
mais nenhum esclarecimento, pois que deu o 
seu parecer. apenas o.utori7.ando o Governo· 
a fazer, e não o obrigando a t!l.l ; o que, cer
tamente, como a Ca.mo.ra. raconhecCl, está n8. 
competencia do Governo fazer ou deixar de. 
í~zer. 

O SR. MELw REGO-Si está. em discussão, 
peço a palavra_ 
· O SR. BARI30SA LuiA.-Era o relator e pre

cisava dar esta explicação. 

o Sr. Bueno de -.'-.ndrada (pera 
ord11m)-Sr. Presidcnlit>, peç-,o a V. Ex. que 
proced:\ á votação por partes, l)sr isso que 
votarei contra a primeira parte e a fa.vo J' da 
segunda pa.Ite do r·equerimento do nob~e 
Deputado. 

O Sr. Lauro ~liiller (pela ordem) 
-Pedi a palavra simplesmente pa.r<~. que 
V. Ex. me informe si, approvada a segunda 
parte do requerimento, volta o projecto á 
Commissão. 

O Sr. President.e-Nã.o, senhor; a 
segunda. parte do requerimento é um p2dido 
dtt cópia da fé de officio desse officia.l. 

E' l'ejeit<lda a :primeira parte do rcqueri
mJn!o do Sr. Mello Rego até as palavras:
Ca.rlos Accioli. 

E' annunciada. a votação da segunda -parte 
rlo reqm•rimento do Sr. Mello Rego assim 
rcdigida:-e bem assim que sc}Jeçam ao Mi· 
nistro da Marinha cópia da fê de officio 
d~s:so o fficial. . 

Po.>to a votos, é rf'jeitado.nesta parte ore
querimento do Sr. Mello Rego. 

O Sr. l\Iello Rego (pela ordem) 
requer verifica.çü.o da. votação. 

Procedendo-se a veri tlcaçii.o, re~onhece-se 
terem votado a favor li Srs. Deputados e 
contra 84 Srs. Deputados. 

OSr. Pr·e!Sideutc-Não 1HI.numero; 
vas-se procede1 it. chamada. 

O Sr. lUello Rego (pela o1·dem)
Sr. Presidente, si não honve numero para "' 
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-vota~o da 2• parte, tambem não houve para 
a primeira, (N<TO apoiados.) 

O SR. CASSIAKO no NASCJj\IE:\'ro - Y. Ex. 

Não tendo o nobre Deputado rec1ama.rl o em 
tempo, não tt:lm mais o direito de re~lamar. 
(Apoiados.) Vae-se proCJJer á chamada. 

devia reclamar em tempo. I Proced.endo-se á chamada, verifica-se terem-
O Sa. MELLO REGO - Pedi a palavra se ausentado os St·s. Marcos de Araujo, ~ran

em tempo, mas o Sr. Presidente não ouviu cisco Gurgel, Appotonio Zenaydes, Martins 
o· meu pe1lldo. (Ap >ttes. s,_\m os tym- Junior, _Jayme Villas Boas, Raul Barroso, 
pwos.) Lamou lller Godofl•edo, Lama.rtinfl, Do mingues 

Não venho reclamar, mas quero que fi~ne de C:.;stro, Costa Junior, Hermenegildo de 
registrarlo que votou se sem h<~ ver numero. Moraes, Alves ele Castro, Leopol-Jo Jardim, 
(Não ap·Jiados.) F1·ancisco Tolentino e Rivnda.via Corrê<\. 

0 SR. CASSIAKD DO NASCHIENTO- V, Ex:. 
não pôde provar. 

0 SR. Tn!OTH8J DA COSTA- E' uma ag· 
gresSftO a Mei!a. (Soam os tympaaos.) · 

. O SR. MELLo REGO- Não h,~ aggrcssio 
li. Mesa., 1JOrque o Regtmento autodza o 
Presidente da. Casa a julgar pehs appa.
rencias. 

O Sa. BuENO de ANnL\hD-". -Portanto, 
V. Ex. não tem r~zão. 

O S•-. President.e-Respollderam 
á cllama.da 95 Srs. Deputu<los. Não ha nu
mero pal'aS:} proseguir na votação, Passa-se 
á materia em discussão . 

E' annuncíada a r~ discussão do projecto 
n. SOA, de 1899, autol'izando o Governo a 
mandar dt:lmolir os dous :~rmazens da All'an· 
dega de Santos, constrLli-ios em terrenos mu
nicipaes ch mesma. cithHle, na. praça Antonio 
Telles. 

O SR: O~ C :I. R Gonoy (ao o1·•.dor) -V. Ex. · d' 1 · d 
e~tá fallando contra o H.egimenb. Não ha- :'{mguem pe me o a. palavra., e encerra a. 
vendo numero, procede-se á chamada ; foi o a dbcus~ão e adiada a votação. 
que fez a l\Ie3a • 

O Sa. :MG:LLO REGo (com ene~gia)-Sr. Pre· 
sidente, peço a V. Ex. que me declare si é 
V. Ex. ou os nobres. Deputados que dirigem 
os tra balllos da Casa.. 

O Sn. PRESIDEN1'E -O nobre Deputado é 
testemunha de que tenho peditlo attenção 
-mais de uroa vez. 

O Sa. Mr;r,LO REGO- Estou reclamanrlo 
:porque, no meu entender, praticou-se uma 
jrregularidade. 

NITo faço questilo da votação ; peço mesmo 
aos ncibres Deputado;:; qu(l votem contra a. 
2' parte. 

O SR. CAssrA"!O no NAscmrNTO- v. Ex. 
não p!.'ecis(t pcuir, porque a~sim vot·,Lr()ffiO$. 

O Sn.. i\frrLr.o REGO- Isso me satisfaz ; 
de:;ejo, porém, que li que consignado que 
não .houve numer·o pam a votnt;li.o, 

0 SR. CASSIANO DO NASClhlllNTO -Na. opi
nião de V. Ex. 

o Sn.. MBLLO R EGO - Deixo o facto a 
conscíencia. dos meus coll.:gas. 

O Sr. Presidente-Não procede a 
r eclamação. nem L:io pouco a censum tl'ro
gatia :i Mesa pelo n;;bre Veputadi', pm·qu'lllto, 
ate o morr:e!.lto t;m q'w t'oi SllblflNtirlo :'1 YO
tação o reqnerin1ento, não houve reclamaçii.o 
::lgnma. (','1-Poi~dos,) Püi'tallto, a presumpçii.o 
e que contll11litva a 11\l.V('J' numero na Cas1L, 
(Apoiados.) 

E' annuncia•la a discussão unica do parecer 
n. 36, de 1899, concedendo ao Sr. Deputado 
Plínio Casado licença por pra.zo ind~termi
uado, para trat(!.r de sua. saude. 

Kinguem pedindo a. palavra, é encerrada a. 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada a 3~ t\iscussão do projecto 
n. 88, de 18~9. autorizando o Poder Ex
ecutivo a fazer as neccssarias operações, afim 
lle abdr ao Ministerio da. lndn~tria, Viação e 
Obras Publicas varias creditas especiaes, 
senclo: de 13.162:96!~027 para. regularizar 
contas da Estrada de Ferro Central do Brazil; 
~e S 6.442,65 para pagamento á The B1·ooks 
Locomotive lYol'ks Comprz>~y; e de .t: 5.507,12,0 
para pagamento á The \Vestcrn and Brazi~ 
lian Tâ~grapl! CumJiany; e annulla. as sobras 
das cousJgnaç:õe~ corrcspondentas ás cinco 
divisões daquella estrada. de !'erro, no ex
ercício de 1898, na importancia de 
7.253:591$102. 

O Sr .. Joi~.o de Siqueira mani
Iesta. a sua surpresa de acllar-se hoje em or
dem do rtia o projecto do credtto dt~ 13.000 e 
t:mtos contos para pagi<men to de dividas da. 
Estrada de Ferro :'ent.ral do Brar.il. 

F••z diverso.s coasidcra.ç-5es so!.ra o projecto 
o conc,uc a.presen tandu um requeríment0, 
afim ,:e que o projccLo vá. a. Commisslío tlo 
Leg1slação e Justiça., para du.r P<4l'ecer. 

Vern <'~ Mesa, e litlo, apoiado (l posto con
junctamente em discussão o seguinte 
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lU:QUERIMENTO 

ROf!ueiro que o projecio n. 8B. de 1899, vã 
ã. Commissão de Legislação e Jnstiça, afim de 
apontar os rcspGnsaveis :pelos actos illegaes 
commettidos ua. ~dministrar;ão da Estrada ele 
Ferro Central do Brazil, que dizem respeito 
;~. os dinheiros publicas e de que tra.ta. o mes
nio projecto, apre~entàndo cmendn com o fim 
·de serem rasponzabilizados criminalmente 
os mesmos responsaveis. 
· Sala das sessões, I ele agosto de 1899. 
Joc7o de Siguail'a _ 

O Sr. En~ns :;u:artins sente não 
-poJer dar o seu voto ao requerimeuto do no-
bre Depntado por Pernambuco. . 

Põe de lado a questão do caracter da vota
ção dos creditas pelo parlamento por proposta 
do Governo; mas acredita que o requeri
mento de S. Ex. não é-o meio regular para 
obter o que o nobre Deputado deseja.. O cre
dito em sua ntttureza é materia urgente. 

Demais, v ~equerimeuto:t~l como f.,i redigi
do, implica uma medida de desconfiança ao 
Governo por j~o que imlica que elle niio 
soube cumprir com o seu dever levando aos 
t:.•ibunne.:; os funccianarios implicados na 
fraude arguida.. Não cabe á Cama.n tomar 
contas aos empregados que defraudam n.· fa
zenda publica. 

O Sr .• Joüo de Siqueit•a diz que 
vol~'\ á. t r·ibuna pam conquistar o -voto do 
seu illu.strado collega pelo Parú, retirando o 
requerimento qile aprusentou, substituindo-o 
pela emenda aconselharia por S. Ex: . 

Não s:1.be si c o Sr. Passos ou os Ministro;; 
que go-vemaram durante n administração 
do rererido engenheiro, os rcsponsaveis pelas 

.irl'egularidades cúmmettidas, que determi
naram o pedido de credito. Não faz a.c
cusações pessanes, mas o que não resta dn
vida é que ha um responmvel p:1ssive1 de 
punição, segundo as leis vigentes . 

Conclue:o orador, enviando á ?lfesa a emen
da. a qne se rcferin, 
. Vem <i. :Mo~n., é_ lida::. apoi:lcl<t o post.1. con
JUnctu.mentc em dJscuseuo a seguinte 

ll)Jll::'I:PA 

Ao proJccto 11. 88 - 1890 

Accrescente-se : 
Art. O Governo remetfcril. os documentos 

justificativo3 do credito de que trata este :pro
jecto ao :pr-ocurador d;t Republica., pam pre
ceder comn fOr do direito c~ntra. 05 infra
ctores das leis que regem a ma teria. 

Sala. das sessões, 1 de agosto de 1899. -
Jorzo de SitJv.eira. 

O S•·- Enéas Mart.ios diz que-o 
nobre Deputado não conquistou o seu voto; 
e cada vez sente-mais não poder acompanhar 
S. Ex. nesta questão. 

A emenda nos ter~os em que foi redigida, 
pensa, ~inda não e o· meio regular p:~ra a SO· 
lução do caso_ · 

A úm a. parte do Sr. João de SiquP.ira res~ 
ponde que, si S. Ex. manda. respomabilizar 
funccionarios relapsos é que S. Ex • .iâ. está 
convencido de que crime existe e; si o Go
vet•no pedindo credito á Camara não mandou 
p1:occssar esses funcciona.rios, a ca.ma1.·a não 
pócte declarar na sua. lei que se chame â res· 
ponsa.bilida.de o funceionario tal, mas tem o 
dever de chamllr . ao tdbunal competente, 
que no caso ê o Congr<Jsso, o Presidente dll. 
Republica e seus minist1•os que não souberam 
cumprir o seu de-rer. - · · 

E-;te é que e o camính'l regular pela nossa 
legislação. . · 

Acredita que, s i o Governo pediu o credito 
seta mandar responsabili?.ar quem de direito, 
é porque os actos destes funcciono.rios não 
são passíveis de pena.s . 

Por estes motivos vota contra a emenda do 
nobre Deputado por Pernambuco. 

O Sr. R.odolpbo Abreu -Sr. 
Presidente, venho â tribuna apenas para ex
plicar o aparte que dei ao illus~re Depnta~o 
pot· Pemambnco, quando S. Ex., continuando 
a mesma campanha fie tliffamação contra. a 
honra -pe>Soal do Dr. Passos . .. 

O Sn. JoÃo DE SrQUEIR.A. - DJfendendo os 
direitos publicos. 

O SR. RoDOLPIIo ABREU- ••• veiu propor á 
Ca.mara a. responsabilirlade de~se runccia· 
nnrio. 

Comquanto abunde nas mesmissimas opi
niões que, com tnoto brilhantismo jurídico, 
acaba de expender ã. C.-tmara. o illustre re
present. .. nte do Pará; comqunnto reconl:eca. a 
incompetencia do Congresso para antorizar 
essa medida, de alta desconfiança. ã. adminis
tração publica do pa.iz; e a.cceitando, portanto, 
as consequencias logicas dos argumentos pro
duzidos pelo illus~re collega pelo Pará. em re
lação á signiticacã.o desse acto, em casCJS desta 
ordem, perante um Governo que apoiamos e 
que consideramos incapaz de poder pactuar 
ou de sanccionar netos de immvralidada ad
ministrativa, darei entretimto, o meu voto á. 
proposta., porque a.s...<tim testemunho a. minha. 
plena convicção da correcéiTo com que no 
pedido do credito agiu o rlig·no Ministro d3. 
Viação, e demonstro a _ certeza que t '}nho de 
qua o Poder Publico, como o runcciona.rio in
criminado, sahirão perfoita.mente illezos das 
suspei~as e accuSilçües do nobre Deputado. 
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'lsro mesmo affirma o Governo, na mensa- que votava pela sua emenda e venho agora. 
gem que dirigiu aó Congresso, pedindo o Cl'e- affirmn.l-o de novo da tribuna. 
dito com o fim rle legalizar e:::~as rlespe:.~as, Como a Camara viu, S. Ex. não veiu dis
cam o fim· de normniizar, segundo a expres- cutir o credito, para que me corres'>e o dever 
8ii.o da propria. ·mensagem, actos commetidos do defendei-o·, ili é que molhar defesa não 
fóra dus devidas regras dn. contabilidade pu- tivesse na propria exp·oidçüo da mensagem; 
blica, mas que não são passíveis de ser con- S. Ex. Yeiu apenas atacar a pessoa. do 

·.siderarlos criminosos, nem podem attingir á Dr. Passos, como funccionario delapidador 
honorabilidade daquelles que, ou com autori- dos cofres publicas, e por isto é que apenas 
zação do Poder Executivo, ou· esponbnea- me limito a e~bs considerações. 
mente em bon. fe, tivessem commettído es~as Estou certo de que o Poder ExecutiYO, 
irregularidades. deante da. denuncia positiva levantado· contra 
- Concordando, portanto, com a. doutrina a honorabilidade th,quelle funccionario, mais 

smtente.da pelo nobre Deputado pelo Paril de da uma vEz, pelo Deputado pur Pernambuco, 
que não e competencia. nossa. mandar respon- ·si deixou de exercer o seu direito de respon· 
sabilizar funccionDrios, mas sim do Poder sa.bilizul-o privativo, J:Ois que não compete 
Executivo e seus ministros; tendo, como te- ao Congresso mandar fazel-o, e porque não'. 
nho, a mais absoluta confiaoç.a. n;,. honorabi- o considerou criminoso. (Apoiados.) 
lidade com que o Governo act ual procura ad- Si. porem, o nobre Deput<1do conseguir 
ministrar os negocias publicos, mas não dese- levai-o ú barra dcs tribunaes, e~tou certo de 
jando, Sr. Presiie;nte, como aqui affirmei que o criminoso lla de del'<.'nder-se btillumte-

. desde pugnas p~s~a.<las, sustentadas com o mente e e~magando de uma vez a calumn'a, a 
illustre Deputado por Pernambuco, com reJa- diffamação contra. a sua honorabilidade, contra 
~ão a este assumpto, qu~ sobre a bonorabili· a sua honra, que o Governo defendeu na Men· 
da.tie do illustre ex-director da Cmtral :pos- sagem. que acomp:mllou o :pedido de credito, 
sam de leve pairar suspeitas, darei meu voto· que a Camara vae conceder. 
a emenda, como expressiio da minha ab;oluta Estou convencido de que o funccionario, 
coufi~nça. ao fnnccionario e ao Gonmo, que que SH'viu durante a sua administração com 
não temem a syndicancia do nobre Depu- quatro difi'erentes ministros, ha de provar 
tado. que a nenhum delles se pócle accu~a.r de con· 

Kã.o ·é de hoje q1Je o illustre representante niventes no esbanjamento dos <Linbeiros pu
de Pernambuco atira-se contra o digno brazi· blicos, n;L mal versar;ão elo fatenda publica, 
lciro, que depois de successivas e dewstro~as como se póJe dcprebender das insinuações 
administrações para o mais imiJortnnte pro- maJig·nas do iliuslee Deputado por Pernam

~Prio nacional, teve a gloria de ueixa.r attcs- buco. 
~da a sua competencia na admiuistl'<<ção Assim, p:)iS, Sr. Presid!mte, embora em 
que alli com tnnto brilho f~z e na reguhtl·i- des,~ccor<lo com a. :proposta <lo nobre Deputado, 
dade perfei la dos serviços, qne a.lli encontrou •·atarei por· ello.. porque não temo que <la 
desorganiz'J.I!03. . apur-ação da reopOllSabilida.de desse funccíO· 

Na. traodor·mação completa de todo o nario resulte p01ra. elle ou para o Governo 
material," dos edi"cios e das linha~. deixou a elucidação de crimes e a puniçúo de réos. 
eHe inilludivel attestauo do seu e~forço. (AJnic.dos,) 

Si Ei verdade que o Dr. Pa.>·sos gastou Tenho concluido. (3ltlito bem; muito bem.) 
algumas centenas de· contos à mais das ver
b~s que lhe ernm traçadas, elle deixou, en
tretanto, esse· dinheiro representu~o em mo
numentos e obras que attest:' m a. sua cc•m
petencia. e o >eu intere:;w peln cnusn deste 
-paiz, pelo Eeu progresso o sr:u fuluro. 
(Ap~iados.) 

Por consequencia, Sr. Presidente, o meu 
voto a favor da emenda do nobre Deputado 
nã.o presuppõe, de modo nenhum, que a 
julgue acceitavel ou legal; mas, signif)ca 
que, katando·se de apurar insinuaçí3e3 mais 
ou menos venenozas, como as fez o nobre 
Deputado, contra a honorabilidadc de um 
brazileiro· que não pó(1e atsolutnmente me
racel-as, desejaria pndcr/ deixar, tanto como 
está. em minha consciencia provado qúe ello.s 
ficariam plenamente,cabalmente esclarecidas; 
e por isto di.Ese em ~.parte ao nobre Depu tndo 

Camllra V, !V 

O Sr. Luiz Adolpllo diz que a 
emenrla tlo nobre Deputado Sr . .Joã.o U.e Si
qu<}ira destóa completamente das normas 
scguidus na camara quanto á. responsabili
r1ado do f'unccionarios administrn.tivos. 

Continuamente cht>gB.m á. Cnmor:t pedidos 
de creditos, alguns, aliás, JlOUco justifi.caveis 
e entretnnto jamais o parlam1mto tomou a 
resolu~,fio de rnand:n responsabilizar os func
cionarios que excedem 3.S verbas orçamen
tarias. 

Quem conhece n. confecçio dos OJ'çamentos 
,abo qne muitas vezes e<sns verbas ~ão <lo
tadas com quantias insignificantes, elo modo 
que no meio do exercício ja o governo e 
obrigado a pedir credito supplement.nr. 

Está convencido de que foram irregulari
dades na escripturação que occorreram na 

~ ~ 
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Central e lsso resalta das palavras com que 
o Sr. Ministro da Viação justifica este pedillo 
de credito. 

As verb~.s (oram excedidas com sciencia 
préYht dos ministre:s e o dinheiro foi despen
dido com melilora.mentos que estão patentes. 
Fnz bom conceito do runccionario de que se 
trata e por isso vota coutr::1. a emenda do 
nobre De.Putado. (Muita b,~m; m1tito vem,) 

O Sr. 1\leJio I:"C.ego dá as razões 
porquo diverge do S1·. J{odolpho Abreu e 
impugna. a emenda apresentada p•;lo SJ', Joã.o 
de Sii1ueirn, (lizendo que o Congresso tambem 
é responsavel por estes excessos, pot· isso 
que, preoccuparlo com o cquili bl'io do.; orça
mento~, não o.tteode ás ex1gencias do ser. iço 
publico. 

Antes de sent[l.r·se, o orador pergnnta ã 
Mesa si ~erá abe1·to debate, a hora tão aclean· 
tada, sobre o parecer da Commis~ão de Co:J
stituição, Legislação e Justi<;-a acer·ca d:LS 
indicações do orador e do Sr. Luiz A•lolplw, 
relativas a acou tecimentos de Ma tto-Gros~o. 

O Sr. Pre!Sidente-Só em occasião 
opportuna. pode1·a a Mesa resolver a esse 
respeito. 

Ninguem m<tis perlindo a pnlavl'a., é encer
rada a discussão e adi:l.da a votação do pro
jecto n. 88, <le 1809 • 

O Sr. Prelilident:e declara que, 
attemlendo ao pedido Jeito pelo illu~tre Depa
tado e aos precedentes, ficarit. adiaila a dis
CtlS'5ã.o do pnrecer n. 35. de I 89'.1, pa!'<l o dia 
segulnte, visto estar a hor;'l quasi termi
na.ta. 
Vem[~ mesa o. seguinte: 

m-:cr,AR.\çÃo 

Votei contl'a. o projecto n. ;:;,; A, de I 89':). 
Sala das sessões, 1 uc a.go:;to de 1899.

Barbos·~ J,imt:~. 

O Sr. Presidente- S.mdo dada 
a hora, designo pn.n• amt\nhii. a seguinte 
m·dem do dia: 

Votação das seguintes mo.terias : 
Do projccto n. G!) ,\, de ISD9, ;wtN·izando 

o Governo tt tran~ft:rir <lo curpu de cngea!:ci

Do projecto n. 80 A, de 1899, autorizando o 
Governo a. manna.r demolir os dous arrnazens 
da All:tn(lega <.!e Santos. con:-:truidos em ter
renos mun icipaes da mesma cl•Jade, ni.l. praça 
Antonio Td1cs (l" Llis::us5ão) ; 

Do parecer n. :~ô. de 1899, concedendo ao 
S1·. Deputado Plinio Cas:tdo licença, por 
pr:tzo mtet·minado, para tratar de sua saude 
(discussão n nic<t) ; 

Do projecto n. 88, de 1899, autoriz:\ndo o 
Po~er Executi~o a fe~zet· as necc>saris.s ope· 
rar:ões, afim de :>brir ao Ministerio dr1 lndus
tria, Viação e Ob:ras Publica~ varias cre<litos 
csprciaes, s:mdo: ue 13. J(j2:91l1$0"27 p:1ra 
regularizar contas d<l E,;tr•a,Ja de l?er·ro Cc;:.
tt'al do Brazil; tle $ 6 ,4,12,6G par<t plgamento 
á «The Brooks Locomotive "\Vor1~s Cornpany»; 
e de .S 53.J7, 12,0 pat·a pag-Qmento (t «The 
\Vertern :md BI·aziliun Teleg1·apll Compn.n:y»; 
e annulla a'> sobras das con\iignaçf>es cos·re· 
sponrlentes ás cinco divisões daquella E~trada . 
de F•~rro, no exercício de 1898, na importan
cia l1e 7. ~5:-l:5Vl$l02 (3" discnssão) ; 

Discussão unica da indica..;ão da Commissiio 
de Policia, para que a Camam consiitua, pro
cur;Hlrn·que rlê queixa em juim contra o re
sponsa vel pelo [t!'tígo public<~.do uo Jornal elo 
Commercio de ;w Je julho do corrente anno ; 

Discussão unica do parecer n. 35, de 1899, 
julgando que ao Congresso Nacional ou a qual
quer dos seus dous ramos fa1bce cornpetencia 
par;\ conhecer da matet'ia. constante das in
dicações apr<Jsentntlas pelos Srs. Deput:ldos 
Luiz Adolpho c Mello R··go, relativas a acon
tecimentos politicos de .Matto Grosso, seguido 
de uma exposição a.presentaúa pelo Sr. Depu
tar! o Luiz A•iolpllo ; 

31 discussão do projecto n. 90, de 1899, üu· 
toriz:tnrlo o Po·ler Executivo a a.brir OJ.O Mí
nisterio ua Guerr:L o credito de I .266:5888, 
supplementar á veL·ba. lO'', n. ~8, do :~.rt. 19 
t!O. lei ll. 560, ue 31 de LlezemlJl'O de 1898. 

Levanta-se a ses~ão ús 4 hvrns 1l:1 tarde. 

68• SE~SÃ.O E~I 2 DE AGOSTO DS 1899 

Presidencia do> Sn. Va;; de 1llello (Presidente), 
Julio de Jielio (2° Vice-l'resider.lc), Urbano 
SaHto.~, ( 1" V ice-P;·esid.:role) e Angelo .:.Veto 
{.-f'' :~'ecl'c:lario). 

ros navacs para o da arm;~ua o l'llg"Bnh ·i l'O, .\o meio dia p:·oce,lr.-sc ú ch~mada, á qua.l 
naval c:tpitio de frn.ga.ta gr.:dunüo Carlos 'j rcspon,lem os Srs. V:u tlc Mello, Jnlto d<! 
Acci?ly, com sub5titutivo. da. çorami~são de Mello, C:Lrlü~ de NO\'ae::;, Húetli~ (lt!S:'t, :\n
Marmlla e Guerra t2'' d1scussao); gelo Neto, SrlvOt'IO Nery, Amor11n F1gumra. 
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Augusto Montenegro, Theotonio de Brito, E' lidn. c sem <leba.te approvwla. a ncb d:~. 
Luiz Domingues, Guctlelhn. Mou!'ãO, E<luardo se~são antecedente. 

Pa:;sa-se ao expediente. de Bnrrê.io, Auizio de · Ab1•en , Ma.rcos r.le 
Aranjo, Pedro Bor ges. Fra ncisco Sá., Mari
nho de Andrarle, Frederico korges, Augu-;to 
Severo, Tn,vares de Lyra, FJ•ancisco Ourgel, O Sr. :~o §ecretna•io procede .á 
Teixeirr,\le Sá, Coelho Cintra, Pedro Pem;~m- leitura do seguinte 
buco, Roch:l C,\valcante,'Euclides Ma.lta., Ses.
bra., Francisco Sodré. Manoel Caeta uo, Arlal-
1Jel'to Guimarães, Alcindo Gtlanabara, Nilo 
Peç:J.nha, D~ocleciano 1!e Snuza, Barros Fran
co .Tu11ior, Campolina, :\Iayrinl-:, Carvalho 
Mourão, Tldet'onso Alvim, Jacob d:t p,Jixão, 
Henr ique V <lZ, Francisco Veig:~, AlCredo Pin· 
to, Alvaro Botelho, Leonel Fi lho. Rotlolpho 
Abreu, Theotonio rle Magathãe~. t.-ht tt:t Ma
ch;vlo, Manoel Fulgencio, Liudolpho Co.<'tano, 
Edu~rdo Pimentel, Olega.rio Maciel, Par\uu 
Rezende. Lnm:trtine, Galeão Carvalhal, Alva
r .es Ru blão, Domingues rle Castro. Cost1~ Ju~ 
nior, Bneno de Andm·la, Cesal'io do Freitus. 
Lucas de Barros , Paulino Carlos, Ovidio 
A b:antes, Hermenegildo de :i.Icraes. A Jves 
de Castro, Leopoldo Jardim , Luiz Adolpho, 
La.uro Müller, Pa.ula Ramos, Franchco TO· 
lentino. Pedro Fet'l'ei r•a., Gui llon,. Di o~ o For· 
tuna, Apparicio ?l'fariense , Pinto ~a Rocba, 
Vespasiano de Albtlquerqne e Cassi1tno do 
Nascimento. 

Abre-se a ~ e~s..'io. 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. I" ~ecrelario do Senado, Lle 1 do 

COl'rente, transmittindo a proposição desta 
Camara.. a.utoriz•,ndo o Gover no a. abrir, no 
corrente exerci~io, ao Ministerio d;~ Justiça. e 
Ke-gocios Interiores o credito extr;Lordinario 
de 60:000~. sendo 50:000~ pn.:a aux iliar a. 
«Associação rio 4° Centena.rio do Descobrimento 
do Br<tzil\), na. commemoração que ella pro
jecta. realizar no anno prn:ximo vindouro. e 
lO:GOOS para auxiliar o « Instituto da Ordem 
dos t\<lVO!r:t.dos Brazileiros ». na,s despezas 
com o Congresso Jurídico, á qual o Senado 
não pôde dar o SC\U assentimHnto. - Intci
raila. 

Do l\'linisterio da Marinha, de I do cor
rente, enviando o requel'imeoto do commis
sario geral d;1 armada, capitão de mar e 
guerra. .I os e Francisco da. Conceição, pedinclo 
a. c t•eação do posto de <xmtr •L·almira.nte para 
os cor pe>s de tazeoda e machinistas. - A' 
Commis~ão de Marinha ·e Guerra. 

Do mesmo ministerio, ue igual data, en
viando o requerimento do l ' tenente refor· 
mado F~ancisco de Paula Oli,·eira Sampaio, 
pedindo sua. revcr~ã.o ao quadro activo, etc. 
- A' mesma Comrnissão. 

Deixam de comparecer com causa partici· 
pad<t os Srs. Carlos de Novaes, Silv:t ~[,lriz, 
.Matta Bacei!.:J.r, Rodr1gues Feroandes, Elias 
Martins, Tui'I'.~S Portugal, Jose Avelino, Tr in· 
dade, HJrculano Bandeira, João Vieir;.t , Pe
reil•a. de Lyra, Barbosa Lima, Araujo Góes, 
Gemini:mn Brazil, O!ympio Campos, Lcovi
gildo Filgueiras, M<trcolino i\Ioura, .Teronymo 
Monteiro, Torqunto Morcil·:L, Belisario de O Sr. P•·esidente- Nomeio par<\ 
Souza, Fons·!ca Portelht. El'ico Ccelbo, Leonel fazermn partr. d :l Commi;:~ào qne tem de re· 
Lo!'eti, Silva 'Castro, ErnP.s to Brazilin , Ur· pre;:cntut· a C:l!'nur:t n:1. rccepçii.o do Sr . :;e
tano ~la.rconde:: , Paulino de Souza Ju:1ior, ner;l l J ulio Roc:t e <~~~ist iretu :t todos os tos
Almei•la Gom;\,:, Joi'ítl l,ui~. Gon .. •alves Ramos, tejos em honr'O. ao mesmo: 
Octaviano de Brito, F~rreim PJrEa, Lamcu- Pelo E~tado do Amnzonas, 0 St•. Silverio 
n iet· Goilofrcdo, NC\gnoim Juni~r. J'<l(lolpho Nery ; pelo E,;tac.lo 1to Pará, o St•. Augusto 
Paixão, Luiz Flarquer, Uino Bue!tO, Gus tavo Montenc~ro i polo Estado do Ma.ra.nhão, o 
Go1loy, Adolpho Gor<lo, Cinci nato Braga, Ar· Sr. Ut•bano &IDtos ; pelo Estado do Piauhy, 
t~ur D!eol~ricbscn: ltodolpho Mitand~, Ca~ac- 0 Sr. Henriqt.o Vallud:Lrcs ; pelo E:>tado do 
c1olo~ ?'-avter do \'a.ll<.!,. Alencar G~tm~raus, Cc(l.ra, 0 Sr. Francisco de Sá; pelo E::;t:tdo do 
Brazt!JO da Lu~, Pltmo Co., :tdo, Poss1domo d<t Rio Grande uo Norte 0 sr. AU"Usto Severo· 
Cunha, Aure!lano Barbosa, Py Crespo e pe lo Es tado ca. Parahyba, o Sr."' Coelho Lis2 
Azevc,lo So<b·e . . I t;o:~ ; pelo Est:u.lo Jo Pernambuco, o Sr. Mo-
~ s:Jm C..'IUS:t os Srs. Albuqueyque Serejo, reir;t Alves i pelo E~tado tlas Alagôa.s, o Sr. 

Viveiros, i\'foreira A!Ye3, .Juv~ ncio de Aguiar, Angelo N~to; pelo E~tado de Sergtpe, o Sr. 
Joüo de Siqueir.•, ArroxeUus Wllvão, Fetis- l•'clisbcllo Freire ; p~lo Est<l.dO d:1 Ba.bhl, o 
bcllo Fr•ire, Rodrigues Lirn(l., Eduardo Ra- St·. Seabr::J.; p<·lo Estado do Espírito Santo, o 
mo~, AugrJSlo de V:1sconc<•llos, [{aul Bart·nso, Sr. Pinheiro Juoior: pc lu i.Jistricto Feder<~!, 
,\gostinllo Vidal , Bernardl·S Dias. Antonio o Sr. Só. Freim ; pelo Estado el o Rio tle Ja
Z IChuias, Al'thut· 1\•r r·cs, Oliveira Brago, nr:iro, o Sr. Nilo Peç<tnha ; pelo Estado de 
Lamonha. LitH, ft't"d.llt:i>'co Alencllstro, \'icto- ~litH\S Geracs, o Sr. I!defonso Alvim; peJo 
ri no Monteit·o (' C;IIU(!u$ Carlier. E~~a.Llo du S. Paulo, o St•. Elias Fausto ; pelo 
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Estado de Matto Grosso, o Sr. Mello Rego; 
pelo Estado do Paraná, o Sr. Lamonlla Lins; 
pelo Estado do Santa Calliarina, o Sr. Paula 
Ra.mos, e pelo Estarlo do Rio Grande do Sul, 
o Sr. Rivadavia Corrêa. 

O Sr. Lniz Adolpho (pela.m·rlem) 
-Sr. Presidcnl.e, nuo me parece que o Es
tado de l\fatt.o Gros,;o deva ser contemplado 
nesta commis>ão. O Estado de Matto Grosso 
está fóra d<t ferl,"raç~o ; é tt'da.do como se 
estives~c fór·a flo territorio nacional ; está 
sem governo constituido e complett~mcnte 
ana.rchizado. (Apartes e protestos.) 

V. Ex. n;to liÓ'!e, porb.nto, nomear um 
representante da Matto Gr·osso para pnrtíci
~1ar dos festejos em honra do general Roca. 
E' necessatio que o general Roc<t saib.< que 
entre a representa~ão uo~ Estados, Matto 
Grosso n:Io s~ fezreptesentn.r, porque estil. fóra 
da União e tem um govemo ieregular. 

Eu protesto, como representnnte de Ma tto 
Grosso, contra. esta nome:1çiio. O Estad0 de 
da M;ltto Grosso não pride ser represenbdo 
n .)stes festejos. (,lpartes c Jírot~stos.) 

O §r. Presidente- A Mesa. en
tendeu nomear de cada um dos Est;1dos um 
representante p:1ra faz~r parte deota Com
mi,são. 

A depu\a(::Lo de Mntto Gro"so fará, o que 
entender em seu patJ·iotismo. . 

O Sr. llermenegildo de 1\Io
raes-Sr. Presidente, t~mlo sido publi~a·!o 
no Diario do Co;•presso, de hoje-, o discurw 
l)ronunci~do na sessão de 25 pelo meu col
Jeg;t de reprr.so·ntaç5o o Sr. Ovidio Abrantes, 
com as correcções ~ue S. Ex. julgou neccs· 
sario fazer, venho dosempenhar-me do com
promisso que contrahi na se~são de se~unda
feira, de, nfío só contestar o modo por que 
foram n:1rr~vlos por· S. E:c alguns fa.ctos que 
tiveram lagar na. ca.pitll do nosso E~tndo, 
como tambem mostra.r a impl'ocedenci:!. tl<!S 
uccuEações feitas :poe S. Ex. ao juiz seccional 
llo E;;tado. 

Certo de que este assumpto não )nteressa á 
Camara, }>rOCUl'fl.rei abreviar as consit.lem
ções que tenho a fazer; e, Sr. Presidente, 
me dispensaria mesmo desta tarefa, 8i hou
vessem sino tomados os apartes, que no 
correr do discurso de s. Ex. llle fora.m dados 

. pelo meu clhtincto amigo Sr. Leopoldo Jar· 
dim. 

O SR. Ovmro ABRANTEs -Si V. Ex. quer, 
posso mostrar o autagm.pllo. 

0 SR. HERMENEGJLD~ DE MORAF.S-N:io dis~e 
que V. Ex. havia supprimido os apartes; 
disse apenas que os apar-tes não fomm to-
mados. · 

S.Ex., a pretexto dejustific~r uma emenda 
ao projecto n. 23 A, de 1899, (teclarando qu~ 
nas cDpit~cs dos E»tados. onde não estivel' 
cieado o logar privativo de auditor de guerra., 
accumularir. as funcções dessa carg-o o juiz 
seccional, com a. graduação de capitão, ven
cendo o s'Jlrlo deste posb, achou opporttmi
dade ..• 

o SR. Ovroro AllRAt\'TEs - Não, senhor; 
V. Ex. Yiu q 11e fui levado a isto pelo illu;-
tre repr.:~cnto.nt9 de Santa Cathar•ína.. -

0 SR.". HER:IIEi\:EGILDO DE MORAES-Quanto ' 
V. questão do con~e!ho; mas V_ Ex. aggre
diu ao juiz seccional, sem provocrição. al
guma. 

O Sn. OVIDIO ABRMiTES - Aggredi, não; 
critiquei. 

O SR.· HE&:J:E~EGILDO DE MoRA.ES- Como 
dizia, Sr. Presiuente, S. Ex. achou orpor
tunido.de pal'<l aggredir ao juiz seccional r.le 
GC1yaz. a. p1•oposito ele urna justificação feita 
:perante aquelle magistrado e que não se 
prPstou ao fim a c1ue era destinada. 

Eis o que disse S. Ex. ; 
« Aqui tenho :pr~senle uma justificn~,\o 

feita. em 1897, perante o juiz seccional tle 
Goyaz, que não sei. por qne motivo entendeu 
que tlevia acceitar este requerimento de uma 
pnbre vi uva (mos&J' ~ o; at!los d 1 Jttstificaçao), 
quando elle devia saber que não era. autori· 
da.dc competente para assim proceder. 

Elle fez a viu'Ya gastar sornma relativa
mente <Lvultada c01n <t justificação, sem que 
dessa justificação se pmles"e tirar proveito 
algum. A vinva, po1' seu procurador, fez o 
requerimento ~Hza:Hlo ~ fim para. q_ue el~a. 
(]Ueria fazer a JUStlficaçao, e Sl o J UlZ sab1a 
que não era de su\l. compctencia, o despacho 
devia ser este: Reguei?·a á autoridtde ccmpe· 
tente, ou n:queira ao audi,or. de guerra de 
tc•l pirte • . 

Um juiz deve :saber quues são as suas at
lri Lu içues. 

On o juiz feder:-tl de Goyaz sabia que não 
tinha competencia para isso, ou não mbia .. 

Si sabi:t., não poJdia. accci tur o reoquerimento: 
si não sa!Jía, o outro c1so, justifique-o quem 
quizer. 

Convém notar que esse não é o primeiro 
fa.cto ; o juiz seccional iem feito varias jus
tificaçues, provando todas ellas cousa ne· 
nhuma.» 

0 SR. ÜVIDIO ABRANTE3- E' esse O di
lemm(l.. 

o sn. HER1IENEGlUlo DE .MORAES- Disse 
S. Ex.: justifique-o quem quizer: VO"t> justi· 
fical-o. O íuiz seccional Jn·oceneu correcta
mente, c nem podia ter outro proce:limento. 
Elle nã.o desconhecia o decreto n. 785, !le l 
(le abl'il de 1892 ..• 
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0 Sn.. 0VlDIO ABRANTES - Então obrou de 
má fé. 

.O SR. HERMI!1l\f!:GÍLDO DE MoR,\ES - Ouç3.
me o nobre Deputado: o juiz uacla. tem que 
ver com o fi.m a que ~e destinam as justific(l.
ções ; aconselhn.r ás pa1.•tes é m~são do a.dvo· 
gadc. 

E' mesmo :pra.xc n_as petições p1ra justifica
çõe;; o uso da formula : o ju$titi.cante, a bem 
de So3Us diNitos, quer justificar etc-., não es· 
pecificando·se o fim a. que se destinam. As 
justificaçrJes sendo, em regx-a, simples do
cumentos, ojutz limita-se a presidir ao acto 
e sentenciar. 

Em seguida ao julgamento, são entregues 
aos justificantes para fazerem dellas o uso que 
lhes conviel'. 

Creit~. o nobre Deputado, apoza1' da lição 
de direito que pretend\;u dar ao juiz seccio
nal, sempre qoe lbe forem requeridas justi
ficações om condiçües identic:J.S à de que 
S. Ex. se occup<lu, ello procederó. ria. mesma. 
lõrma. .... 

O SR. Ovxnxo AunAXTEil- E eu da. mesma. 
forma criticarei. 

0 Sr:t. L EOPOLDO.JARDl:II- !nju,to.monte. 
O Sn. H EaÚrEXEGlLPO DE 1.1on:\Es-Aindo. a. 

proposi to da. j ustificaçã.o, dis~e S. Ex. : 

« O mesmo papel que foi feito om Goyaz,foi 
feito novamente aqui por mim, e !il·o p!::ra.nte 
a auditoria. de guerra, sem que me util isasse 

· ·r~e nm;~. só palavra ua.s .conti<las ueste papel 
que veiu de Goyaz, e que só parece tet' tido 
um fim: ft<zer com que e,;sa p :1brc mulher 
ga.st:,sse sessenta. c tantos mil r6is. Pedia 
S!lrvir, diz- o meu collega. por Goyttz, mas si 
fosse de lei ; mas, corno· foi Jeito pot• Lima 
a.utorida.~le incompeten:te não 1:Me servir. 

Logo, o juiz seccional de Lluyaz sõ quiz fa
zer essa pobre viuva gastar esso ·dinheiro, 
por que si ellc ·sabia , con)'urme so verifico. na 
lei, q ne j sto com petc aos auditores de guot'r;t , 
e apcza.r disto fez este papel, sabendo qne 
clle era nullo, que mio púttet·ia ter elfuito 
algltm; nã.o· podia. ter em vista outra causa.~ 

Jnlgo-me desobrigado de responder a este 
topico, por quo elle envolve uma insinuação 
que não .. a.ttingCl aojui:~; seccional lle Goyaz. 

O SR. Ovrn:o Ann.A~TES - Eotão ella pro· 
cedeu por ignorn.ncin.. 

O S.R. HEru.:r~:'\EGILtJO DE "1\fon AE:;;- Por jgno
ra.ncia., não; V. Ex . . não póde contestar que 
o juiz seccional tem grande illustraçã.o j a
ridica e ... 

0 Sr... Ovm:o Ann. .... :-rrn:s- Pôde se-r muito 
illnstt·aclo C! ignorar .::1. le i n. t•cspei to. 

O Sn.. Ht·:Rm:l:'\ll.Gtr.uo n-e :Olor..AES- ~5.o 
igll0l':l.j pt'OCCdêU Cll!lJO tlo·.-ia.. 

O Sa. Ovmro ABRANTES-Heí üe responder .·-
a V. Ex.. · · 

O Sa. HsR~IE:orr.:GILDO DE MoRAE~- Ou
vil-o-hei com prazer. 

Vou ptosegnir na unalyse do discurso de 
S. Ex. 

S. Ex. depo i ~ de ex por o «.meio pratico de 
habiWaçiio d pcn:epçi<o das peruues de meio
soldo e rrw,ntcpio,, 3- proposEto de um aparte 
que lhe Jot datlo por um illustre represen
tante de Santa. Ca.tharina, nat·rou á Camara. 
a lguns r~ctos que se deram no nosso E~ta.do, 
por occàsião da apmação da. ultima eleição 
do COnselho Municipa.l da. ca.pital, pela fórma 
seguinte: 

«Tia dous annos atra.z pleiteá.mcs-cu e os 
meus amigos politicos-umn. eleição muni
cipal na capital, on·le incontestavelmente 
contamos como e lementos podero3os. 

Ganhátnos a. l'ieiçiio; e não obstante o pr<'-
sident e do Estado d2 entií.o ter mandado para. 
o Ioga r em que funccionava. a junta apura
dora uma força policial em bala.da,· afim de 
qJie nf1.0 fossem contallo:; os votos dos no~sos 
amigos, conseguimos f<\zer a apuração, em
bar,, .. com grand:s ameaças, ·sendo diplomados 
os nossos candidatos. 

O governo rio Esbdo rcz segunda. .junta. 
apuradora, diplomou aos seu s amigos, tenclo 
par a. isso mandado que não !"~em apurados 
os votos dos el~itores fede"raes, sob pretexto 
de quo não eram elles e leitores municipa.cs. 

Tinha-se então adaptado uma lei eleitoral 
m111ticipnl 110 E$tado, em virtude ela qual 
et'llm considerados eleitores municipaes todos 
o~ federaes alistados atú :to data. d::1. lei. Muito 
de proposito, a. commi~~ã.o municipal n[lo in· 
cluiu, cowo ~ra de seu dever, no a.list<~mento 
municipal, o;; eleitores fetlemes de diversas 
secçües, sob pretrlxto de que não tiulmru l'e· 
qu;·l'ido a sua i:lclufão em tempo . · 

V. E:x. comp:ebeurlc, Sr•. Presidente, que 
esse r equcritucnto era desnecoS$ario, p<w
quan to a lei munidpa.l d~cla.rtwa. que os elei· 
tol'eS fed;~l"aes Cl'am considera.lrs, em vit·tudc 
dcssJ. lei, eleitore.~ munieipae.~ . Tendo o go· 
verno do E~tado re::onhecido e nmpossado o 
conselho por dle diplomado. e ur10 querendo 
nós so.hir •lo regimen legal, intentámos um~ 
acção pcro.nte a jt1stíça 1lldcral, com o fim de 
annullar a apuração rei ta, sob o pretexto de 
que :to eleitor fedeml, em v i1·tutle ú:~o Consti· 
tuiçito da Rcpublica., nií.o pódc s:Jr o voto 
recusado em qua lquer eleição que ~e proce
der no Estado.» 

Contados assim estes factos, parece quo· 
S. Ex. tem r&-zli.o; no entre tantQ, vae ver ;t 
Ca.mll.l'<\ que i~ to não se dá. 

O S~.>. . OvH,lO ABRA~TES-)\!QS não foi isso 
que se deu~ 
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,:·· _ O SP.. H~R~E!'EGILDO DE MoRAES-A nnr-
ração feita por V. Ex. pr~cisa. ele nlgun~ es: 
cla;recirnentos, qu:\ vou mmu;tra~·· C?mecaret 
por e:xpli~ar como foi que o parttdo_r.e V:E.:C· 
ganhou a eleição. O art. 2• das d1spos1coes 
transi tarias da lei c rganica do munlcipio da 
ca.pítal diz: 

« Emquanto ~?i? se fizer a. qu~li~ca~ão .e~ei
toral do muoíc1pto, concorrt-rao as eletc;oes 
municip~es os eleitores qualitk:tdus de con
formidade com a lei rct!ernh> . 

A lei n. 23, de 19 de ::tb1·il de 1895, depois 
de reguln r o JJroce~o do alistamento e!ei· 
tora!. r,.cultn.n o os ma.is amplcs recursos, 
inclush·e o \te requererem os cidadão;; que se 
achas1em nas condições de ser eleitores a 
sua inclusão oliJ•ectamente ao p:•csiflente da 
junt1. na capital, estabelece no urt. G5 : 

«Feito o alista.mento municipal so serão 
admittiuos a -votar nas c~leições municipaes 
os Bleilr>res que estirL•rem munidos com os 
respectivos títulos municipaes.» 

o sa. AT,,.E:;; DE CAs1no-Hn. um outro ar
tigo da. lei que diz que ~erão eleitores muni
cipaes os eleitpr~s federaes. até a d" t~• rl<Jsta. 
lei. Leia V . Ex. t.>dos os artigos fln. lei ci· 
t:tda, que ha. d\: encontt•ar lá e5tu. d ispo~ i~·ão. 

O SR. HER~IENEG!LD') DE MoJt,\t>S - Elfecti
vameote; mas os eleito:-es fcderaes deve· 
rhtm ser incluídos no n.listnmento municipal 
pelus juntas dos rlistrict(IS a que petten
cessem ; á junta. cl;;. Capital falta.v:'l compe· 
tcncia para incloir·, rle Utotn-propl'ÍO, itquel· 
les que ~ertenc 1ssem a distl"ictos em qu~, por 
qualquer circum~to.ncia. niio se houvesse pro· 
ceclido a qualificação. 

O Stt. LEOPOLDO JAt:m:.r- Apoi<ulo. 
O Sn. Hr.: rumNro.:GtLlJO l>E ~ 1 or:AI·:~-D;~ lei

tura tios arlí"<IS <le lei CJile fiz, rc.:u lta a ~;e. 
guinte questfo: - honvt\ al i!>l;tmenlo muni
cipa l ? 

Os SltS . OvmJo A HltA:->TI·:~ 1·: A1 .n:~ rm C.\~
'l'I~O OitO UJllll'iCS. 

0 ~lt. HB!t)lg:'\EGll.l>:> DI' MoR.\1-!S-POI"QUc.' , 
si b.uuve nlistam~nlo mu uicipa l, é bem de 
ve1· que sú poderiam votar dessa. d1Lt:1 em 
~~en.nte nas oleicões os eleitores que eslt· 
vessem munidos com os r6Spectivos titulos 
mun icipa.es. 

O SR. A LVES DE CASTRo- Houve em nlgU· 
mas ~ecçues. · 

O Stt. HER~IE:-;E<::Il.DO " " ~ioR,\E"-Hou.-e 
o alistamento. AttcJ:.ta ·o o n0bra Deprltado; 
attest:t-o a junta. r·e vi~o r·a. quo o deu por 
findo, man\lanclo organizar c publicar a listo. 
dos eleitores e exiJcdir-lh"s os respectivos 
tiiulos. 

0 Sa . ALVES llE CASTRo-Não apoittdO . . 
0 SR . HERME:"IIEG!LDO DE MORAE>- 011! 

Aqui tenbo os nu meros da Rep!ibl ica, jornal 
.to partido de V. Ex . • de 7 e 15 de maio, em 
que vem publicada «& lista geral dos cida.· 
ciios qualificados no município d1:1. Capital, 
tle conformidade com a. lei n. 20, no a.uuo 
de J b97. » V. Ex. póde vel'ificar. 

0 Sn.. A LVES D'E CASTRO-:-PUIJJicou-se na 
vespera ras el eiçlí~s. q un.ndo j a t inha pas
sado o recurso para os eleitor~.s . 

0 SR. LEOPOLllO JARDJN: - MUilO ant~s já 
ha.via sido pul>licad<l por edital. 

o SR. HER~<E:>~EGILTIO DE MoRAEs- E, de
mais, S. Ex. dr.v!a <!Star a par de todo o 
pt•ocesso dfl. qu(\lificação .. • 

0 SR. •\LYES DE; CASl'l tO - EU es tava aqui 
e !ui ~~xcluirlo da qun!itiC3.çii.o. 

o SR. HEilliiENEGJLDo /IE Mon.u1s-Mas ti
nha amigos lá. ne resto, não e só o f<•cto da 
publicação da liott~ dos eleitores e a expedi
ção dos títulos re~pectivos que prova que 
IJouve o alistamento municipal. . , 

O SR.. O noto AnR.ANl'J·:s-Isto não pr-ovo. 
nada, porque a ] .~i de Goraz excluiu os elei
tores f<.<deraes . Eu. por exemplo, não posso 
mais ser eleitor n~m e leito. 

O S1~. li!!:RM.&:i:\EGrr.oo DE MoRAES:-Si isto 
não proY:~ gue llouve <\listame•tto, provam
n'o c,s sGg-uintes actos do conselllo :-disponclo 
o art. -10 t.la lei n . 2.3, de HJ tle abril de 1895: 

« As e\ !ições ser:~ feitas nas secções dos 
•listrictos em que e~tiver dividido o município, 
nü.o dcvcn•lo carJ:J. secção conter mais de du
zentos cleitore.:; » o est.'\.belc;:endo o art. 41 
que « esta dívisã.o ser:~ l'eite1 logo que 
t'Stivcl' or;.:unir~\tlo o o.listamento municipal »1 
o con s :·lho r•!nniiHO e eom o; vo:.os de tlous 
amigos de V . Ex. ft-:r.. r1. d iv isão do município 
em Sr ~ cçiie.-< ; o, ;tin•ln mais, •li!lerrninnndo o 
art. (;1 d:t ·~i t.:l(i:l lei : << Emq u:m to niio 
:,.e 1l ~.cr o ali~lamcnto nmníciJ)n í, concon'el·iio 
:·,s t.:J., tçiios mnuit.:•pacs o ; cl ~itorcs :Liisbdos 
pela Jd l(!tler:tl c So:J'\'irito as m••sas e lei tas 
polr ;t a~ .,Jeiçt.es cstarluaes. seguindo, porém, 
o pr·oct!~~o eldtonll t\cte1'111ina(].o ll• s:;o. lei )) , 
o conselho, co:r v oca do partl. o nnico fim do 
et..·gcr ás mcslls pu:1. us eleições mun icipaes, 
reuniu-se, e, com os votos !los d.ousa.migos 
tlo V. Ex .. c\ r•gcu-as . 

os proprios n.migo~· de V. Ex. estavam tão 
convencido:; tle quo o a l is t:~.mento o.c : ravu-~e 
er ga n i ~ar!o , ~ ne apresr~n taram :'I. considera() lO 
de co usei !.to um Jlt"ojectn de lei , permiltindo 
que os dci!orc,s fetlemes voúls5cru Oil. eleição 
mtfnicipal, projecto que foi dei xado à margem, 
não tendo passado da primeira discussão . por 
terem os seus <~utores verificado a impossibi-
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Iida.dc de fazel-o a.J1provn.r pela. grande oppo-, E foi com C$Ses votos nullos pela lei que o 
slção que encontrou nv conselbo. par-tido dos nobres Deputados proclamou ter 

Com o me5mo intuito, roi ainda aprescn- ·encido o. elei\ão. 
ta<la no conselho pelos amigos de V. E:t. u:na Creio t(lt' explicado como fol que o partido 
indicação. de SS . EE:.: . gaohou a eleição, se<>undo afflr• 

Pois, si os correligionarios de V. E:t. não meu o Sr. Ovi<iio .\brantes o e porque 
estivessem profun1lamente convcnciclos de «tendo-se adopt::vlo uma lei eleitoral muni
que o olistamento estava. OJ'ga.nizadü, teriam cipa.~ no Estuuo,. em virtu~e.da qual eram 
sujeitado á :1 precia~ii.o do conselho aqucllc pt·o- ~~ msJdP.rado;> eleitores ~umctpaes ~o dos os 
jecto e a indicação, quando os eleitores fe- J~ <l erae~ at.e a r lata. da le1,a commiSScto muni
de!'aes tinham o dir~ito ~~e cDncorrer á!l c1pal .n:w mclUlu no a!Ist:1meoto municipal 
elei,;ões municip::l.es. emquanto n!i.o se fi ?.e.ss~ os el€ltOI·es de diver,;as seccões, e não fo· 
<l alistamento municioal 1 certamento que ram contados os votos Llos atn igo5 deSS.EEx. 
não . • dados ness.a.~ sec(;.ões. 

Houve o alistamento, e, fe lto este. só po- O SR. Ovxoto :\BR.ANTE:S-Vou dirigir ao 
deria.m ser arlmittidus a votar nas eleições nobreD.~put•trlo uma pel'guntu e curvar-me-ei 
municipaes os eleitores que e.,-tivc~sem muni· rove1·er.te um.nte th~ resposta de v. Ex:. o 
dos dos respect ivos títulos municip;tes. ·· parttdo de V. E:.. tem m;doria. nestes dis-

0 SR. ALVES DE C.>o.STRo-N:io hüU ve qilali· trictos da. ca.pital1 _ 
fica çã c nas secções de Santa Rita, Leopoldina O Sa. Hr;:cmEXIWILDO DE i\IORAE.s-Não co· 
e Rio Claro. nheço os elementos com que ~nta. o nosso 

pal' tido nestes districto.>, mas ... 0 Srt. HERMEXEGILno DN MORAF.S-E' ex· 
a.ctõ; c, niio tendo havido qual ificaçã<> ne~so.s 
secções. não podiam ser apur:l.tios o~ vutos 
nellu.s dados. 

,\ theoria do nobre Deputado não tem ra
zão de ser. Si, p:wa que a qualificação fosse 
consirlera.da como feil<t, fosse nece;;sal'io que 
to1\as as scc0ões a re<1.l i za . .c;sem, potl;•ri:J. rlat' •Se 
a ltypotheso de uma ou duas. proposital· 
mente, sempre so ahstcr.~m rlc faí:el-a, lm
pet\intlo ~,sim que alei ent;·o.sse em execoçii.o, 
em detr imento d:Ls demais sec;;tíes, o fj ue 
set·ia. absurJo. 

0 SR. ALYES DE CMTH.O-Perfeitarncntc. 
:\Ias, no caso hOU\'€ íntcuçil.o ue niio sn man
dar proceder ao alistamento municipal nessas 
secçôe!>,pmoque o governo do E..stn.do não conta 
alli um ~ó voto. 

O SR. Het~:\IENEGtLDO DE MortAES-Ainrla. 
nc:;te Jlonto,o nohra Deputado não tem l':J.7.âo; 
está l:tboraudo em erro. 

O Srt. OvrPIO AllttANTP.s-Pcl'lliio, é (!. >or
r1acla. 

o Sn.. HEtt~fJCNE:t:lf,IJO D!~ ~\IüRAES-FOl\lffi 
nomeadas as Commis,õcs; pm·que deixar:J.m 
c lias <le reunir-se u cutnpl'it· ;t lei ?-

0 SR. LE?POLoo_ .TAKDDI- E nem podia 
havnr essa tntençao, po~·que n~SS<\ época 
ainda YV. EEx. estavam ligados ao no~s~ 
partido. (1'rocLLm-s,; ap.~,·tcs.) 

O SR. Hlm:m~:-.:EGJLuo r>R ~~IoRA\\s- Certo de 
qu1; os volos dados U<':;sas $<;cçnes n:io por! iam 
ser apurados. porque iH~l la8 n:io ~c ba via 
fe ito a rJ.ua.liticayão, o nosso par ticlo neixou 
cor~·er a reyeha n. ele!ção alli , conseguindo 
assun o parttuo (le SS. EEx. oMer nelltts 
gr<UJue votação. 

O Sn.. Ovrow AmuN-rEs-Estou satisfeito. 
O par tiuu de V. E.'l:. ttfio tem elementos, jus
tamente onde se vet'itica a séde do gove1'110 
<lo Estado. O elemento com que el!c cout,~ e o 
das b~yonet~s; é o da for.;a armada. 

O SR. L~OI'.1LDG JAnnm- Não apoiado. 
VV. EEx. e ctue se qtüzer;.!IIl apoiar nas 
!nyonetas. · 

O St~. HEn:.m~F.GILDO DE MoRAE;;-).!a.s nã.o 
me ê p<>ssh·eJ continuar as;im· o ncbre 
Deputado não me permhte cvnclulr os meus 
pcu~ameuto;:; . 

O Sn . PR!::SIDE"TE-Attençã.o. Quem est:~ 
com a palavra é o Sr. Hermenegildo. de 
Moraes . 

O Sn..H1m111ENEGlLDO DE :lfoR.A.Es-Eu diz ia, 
quando lui interrompido pelo meu nobre col
Jega, qu t> não col!hecia. os elementos do quo 
dtHpunha o nos50 par·ti rlo nos districtos a que 
S. Fx. su referia; ma~. posso affi1•mar a 
S. Ex , porque as eleiçõ.!;; assiln o teem de- · 
rnonstra•lo, 'ltte conto.mos com grande maio-
ria. no muo icipio da capital. ' 

O Stt. ALv 1·:s DE CAs'l'Ro- Nã.o apoiado~ 
VV. EEx. per,leram n. eleição municipal, 
perderam a eleição de deputados estadua~s 
c perderam a eleição tle p:·csi•iente. 

O Srt . UEP.ME:-<EGJLDo DE MoR.us-Sr. Pre
sidente, e realm~nte surprelwiJ(1ent<! o ap;;rte 
com que rue t. O::tra o HOI.Jre Deputado. Per
g unto a S. Ex. a que pal'tiJo pertencem os 
membros elo conselho que est~i. runc·~ ionando 
na Capital ~ 

0 SR . ALVES DE CASTRO-Está !unccio
ll<tll(]O, gt•aça . ., á pre~são exercida pelo Sr . co
l'Onel Ja.1•dim . 
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o Sn.. LRoPJLDO JAn.om-Não apoiado; c 
pueo engano d~ V. Ex:. 

0 SR. HERME~EGJLDO IJE MORAES-VOU rê· 
sponder 11.0 aparte de V; Ex:., mostrando 
qual foi a. intervenç;."io do governo do Estado 
na apuru~tt:o da eleição mlmicipal , e nessa. 
r espostll vae a contestaçi'to a amrmação feit<t 
pelo nobre Deputado, Sr. Ül'idio Abrautes, 
no seu discurso, do trecho seguinte: «não 
obstante o pr.1sidente do Es tado de então· 
tel' mand~uo p:~ra.. o Jog.1r em qu~ funccio· 
Jla\'a a. junta n.pura•lnr ,l uma. força policial 
eruualada, atiro de que não fossem contados 
TS votos nos:os amigos, co:1seguimos fazer a 
apuração, embora com granrles ~mcaça~. 
sendo diplomados os nossos can•lidatos .» 

No dia .marcarlo pa.ra. l\ apuração tla elei
ção, o presidente e :1.\guns, conselheiros ao 
comparecerem 110 paço do conse1110. nfim de 
inst:illn,rem e procederem <tOS respect i~·os 
tmba.lhos, encontr:!r:tm a sala. inva<t!da :por 
um grnpo de :tmigos d!l SS. EEx., quo :pre
tendiam. a. fina força, fn.zer nipural' os votos 
das secções de Santa Ri t.~ c Leopoldina em 
que não tinha lJ(wido qualificn~üo . 

O p!·esidente Ycrificanrlo a impos;;ibilitlade 
em que se ach:1va a. jnnta. tle exercer li
vremente as suus runcções, depois de :t'liat· 
os trabo.lbos pnrn o diu, seg uinte, mandando 
cónv;>car o;:; merniJJ'O:> d<t junt;~ por Hdita.l e 
ordena.r1o no porteiro que notitkasso a todos 
'Pessoa.lment<:J do conteúdo do mesmo, r e
tirou-su, afim rll} pedir ::LO int<:ndcnte J'rOVÍ
lleOCiaS pa.ra que a junt;\ purlessc funccionn.r 
livre tle co,~cçâo e ameaças. 

Vou lct• ;i. Cama.nt o officio u[rigiuo pelo 
p rcsidento lla. j u nt:t ao l~~'~:,:iucnte do F.:;ta.do, 
em que v~crn r clat:u1os cs Les fac tos : 

« ,V<.! 'jiJ.<Ili·((trl.: ele: zn•cii<[,•;,/,; !Ice jmtl<t <t]l H
J'arlOl'U das el ,;içrJ.:s HIW J icipa~s [JI'Oc<;dúlas 
; Jt.?.<l t 1il>!iiÍC1JlC(J I ( ~ rlo cor rC; iiC í il.<':;', r ~·eo (tf) 

co;•hcciriiC,IIo _ele V, H.•: . as occw·,·c;tci •s hrt
. '~> idM !toJc no 1;a-:-o do t'onselho Jlunicipal, o:;dc 
tinh'~ a mcsm,( junw. d.: (tmc~io:w l·, con(or.nt: 
C~ltvJc 'J:<1o constante elo l'C3peclioo cclitv.l c:•:pa. 
dwlo pelo t'ice-twcsicfe;,t.: . '1'e;tdo ,-enHnciado o 
ma.nda to de dcpr!tado estadual, c.?lllJl.ll'eci ds 
1.0 ltont~ :~?paço do·COil.~elho, afim de p!'esidir 
a~s t rabfllhos d:t tlp~o·açii'o . 

d:: que a. jwttCr, ajltwado1·a nüo seja. a.ma>~ht!- lo· · 
lh.iáa ?lO exercício de swts funcçtíes . 

&uedc e fn temidade . - O presidente da 
jtmta. aptwad 9ra, J,fígue~ d .o Rocll.(l. Li ma.» 

0 SR. ALVES Dl!! CASTRO- N:.\ hora. de ~C 
razer 3. apuração, o presidente do ·conselho 
não compareceu e então o secreta.rio da junta. 
a?uradora convidon os supplentes e- ~!'ga· 
mzou n. junta . 

o SR. Hr-:RJ>[ENEGrr.oo DE 'i\Ion.A.ES- Per
doe-me o nobre Depuüdo ; mas o que se deu 
oito foi isto. · 

Depois de retirar-se o presidente da junfra., 
diz o GO!JCI: ; 

«0 conselheiro Sctnt' Anna Anrlmde, v i o· · 
lando a lei. • . · 

0 Sn.. AL>E;; DE CASTRO - Nã.o apoiado i 
uii.o violou . · 

O Sa. liEtuti~'iEGILDO.DE ~roaA.ES-0 a.parto 
de V. Ex. não tem cabimento; niio estou 
emittiudo oplnião proprin, es tou lendo· o .lltle 
diz o Goya;. (Con timia lendo): · 

~< • •• violando a lei e usurpando a presiden
cin., pois que o presi<jente llíi.o ha.~io. pas::>ado 
a ,;un jurisdioçno, nem se quer no vice-pre· 
si.,lente Cllristiano de Moraes, tentou orgo.
uizar tumultuar iamente o-utra. junta.. apenas 
com mais um conselheiro ealgun:; supplentes 
que foram alli ag:u·rados sem form<dida1e 
algnma. ie;;nl.» 

115 Sm;. Ovwro A na.\.NTJ>S- E ALVfo'..S DE 
CAsTn.o dão a. par tes . 

0 SI~ . .H~r.·:,n"'{EGTLDO DE MORA.E;· - VV. 
EEx . permitt:1m-mt) fa.lla.r e venham depois · 
(L tl'ibum~ contl)~t;w·me. 

O inteuleute, <Lt.tont\()lltlo no pedido tle ga.
rantins que o 1wesidente da junta llle fez. , 
compnr"c,~n na sal(l, das scssiíes do conselho, 
r-eqn isibn•lo imme~ ia.ta.m(!nt~ uma força. do 
presid mto do Esta.do afim de rcst;\beler a. 
ordem. . 

O intendent.e intimou então aos amigos de 
'\S .EEx.a que se retira.ssem,intima.ção a. que 
ol.JeJec~:ram, c.n·regando :\ pseuda. junta. al
guns !h\peis e o livro das actüs, afim do con· 
cluirem o simulaer.o t!e apuração em ttm~ 
cas!l p:-..rticular parn. onde se clirigira.m . 

O Sn.. AJ.vEs DB ·c.~.s'l'RO - A juntn. da 
VV. Eli:::t . ?-

.tlhi, p~dm, se ar.haM 1-1m !JrtlllO de ce1·ca !la 
10!1 llfJSso u , a c•j.i(t {i-r.11t,; s11 vimn os S i's. 
}h·. Lui:: fiMl::~'.IJCI .Toyme c rC'pi lrrn .ti H!f11Sln 
Alt'CS de Cctsl:r.1, ')tJ.c , fi<;;,;-tt~loan·;!irlo c ame'tí-'·'s, 
p1·.n·ocou dti <m> gm:>de tumulto, t·mcawlo O SR • HER~lE:)I'EGlL'DO DE .:VfottAES - Não, 
fJlJstar por Má o de ..:i·. l cHcias lJ'.:c C?t Msumisse a dos :t!nigos de V. Ex. {TrQcam-se 11wilos 
a cadeim da prcs~d~ncia. apa.•·tes. 8oam os tympanos.) 

Jl~ vis/a d;:sse í•.cto, lleclr:~ ;·ci arli do~- os trC'-- A ,janta tGga\ reuniU'SO no dia· ~eguinte no 
b t.Z!tlls da otmraçti ·>, pttm r.rmr~:•l"i, e me diril)i cditicio r lo con~elho, e, debaixo de toda a ot·
ao i ;'ll:•;zdeatt!, solicUa:<do r•s p•·oo 'de;;cfas l~- dem c solcmnidade, procedeu aostraballlo.s ela 
gaes q~(e o caso exigia . Hoje r~i~~~·o aos,-. i.l-j apuração com rigorosa observ:~.ncia da. lei, e 
temleHte municipat o JNdido de yuwtti(ls,. afim expediu diplomas ao.:; cidadãos mais votados. 
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O Sa. ALVE9 DE CASTRO-V. Ex. póde in
formar-me como se formou esta. junta ~ 

O SR. HER.MENEGlLDO DE MoR.A.Es-Perl'ei
támeote; pelo trecho que vou ler, do officio 
dirigido pelo presidente da junta. ao presi
dente do Estado, communicando o resultado 
da. apuração, :ficara v. Ex. informado. 

«Hoje, á hora marcada no edital, compa
receram, no logar designado, os membras da 
junta, cem exccpçao das consdheiYo.< Joaquim 
de Sallt' Anna Andrade, Lui:; GHedes ele .1mo
r ·im e do sttppZente Jo:tquim G?·,_tciano P ereira 
de Abreu . 

Depois de esperados por mais de meia hora, 
convidei, por officios, os supplentes tenente
coronel João rle Almeida Senna, João Fleury 
de Campos Cumdo e José Alexandre tla Fon· 
seca. afim de completarem a. j uuta . Atten· 
dentlo a convocação, os referidos suppleutes 
compareceram no Paço elo Conselho Muni
cipal e, depois de lhes haver deferido o com· 
promisso legal, tomaram nssento no logal' 
dos membros que Jaltaram.» 

0 Sa . ALVES DE CASTRO- Esta juntt\. er:t 
illega.l e organizou-se illega.lmente .. 

0 Sa. HER~IENEGlLDO DE MORAES-Segundo 
o modo de ver de V. Ex., que não tenho em 
vista. modificar, mesrno porque V. Ex:. está 
completamente· dominado pela paixão palti· 
daria.. 

Continuando, St·. P J•esidcnte, na narrnção 
que fa.zia, direi que no dia 213 reuniram-se os 
cidadãos diplomados no cdi!lcio do con~elho 
para. dar começo aos tra La. I hbs da. verificação, 
trabalhos que fica.ram concluídos a 29. ~eudo 
r econhecidos c proclamados comelheiro::> o~ 
cidadt1.0s que haviam sido diploma dos pela 
junta. No dia 1 de ,iulho instaiiou-sc o con
selho, A ha. dons annos. sem protesto, func
ciona o mesmo com torla n. regulnridade. 

O Sa. ALvEs DE CAsTRo - v, Ex. contou 
o facto mal informado ; não estava n a Ca
pital. 

O Sa. LEOPOLDO JARDm ·- E V. Ex. 
estava? 

O SR. HER:UE:-iEGILDO DE ?.IoRAES - En tiio 
sõ podemos ter conhecimnnto exacto dos fa
ctos quando os presenciamos ~ Para que 
serve a imprensa ? Demais, bas9ei a n<•r
r ação qu::: fiz nos ofiicios dirig-idos por di · 
versos t'unccionarios a.o presidente cto Estado 
e na informação -prestrt.da p elo intenrJente ao 
Superior Tribunal. 

Vê a Camara que a unica intervenção que 
teve o governo na apuraçã.o foi satisfazer á 
requisição que lhe fo i feita pelo intendente, 
para. manter a. ordem e garantir á junta 
apuradora o seu livre funccionamento. 

C:~m:1.~ V, IV 

Não procede, pois, a. accusação feita pelo 
nobre Depu tarlo, o Sr. Ovidio Abrnntes, de 
Que <.:o presidente do Estano de então man
dára pn.r;\ o logn.r em que funccionava: a. 
•unta a puradora. uma força policial emba
lada, afim de que nüo fossem conta•los os 
votos <los amigos de S. Ex.»; accusação que 
foi reedita.rla. em aparte pelo distincto Depu
ta do Sr. Alves de Castro. 

Passnrei agora á. ultima parte do discurso 
a que respondo. Disse S. Ex., o Sr. Ovidio 
Abmntes ~ 

«Tendo o governo do Esta!lo reconhecido e 
empossn.do o conselho por elle diplomado, e 
não querendo nôs sa.hir do r cgimen legal, 
intentamos uma acçü.o perante a justiça fe
deral, ,::om o fim de annullar a npuração 
feita, sob o pretexto de que ao eleitor fe
deral, em virtude da Cons tituição da Repu
blica, não pôde ser o voto recusa.rlo em 
qualquer eleição que se proc:\der no E~tado . 

Levantamos assim uma quest;1o de direito 
constitucional perante a justiça federal e 
aliás bem importante. 

Apr esentacla a petição ao juiz, elle juZ· 
!JOV.•Se impedido de {unccionar no pleito, por 
ser parente de uma das partes.Até aqui, nada 
de mais ; mas V. Ex. vae ver, Sr. Presi.· 
dente, o que se segue d~qui em deante. O 
juiz substituto seccional, nã.o sei por(iue mo
tivo, ãeclarou-sc tambem suspeito. !!'oi a -pe
tição parar a~ m5os do primeiro supplente 
do juiz substituto tederal. Este, depois de ter 
a8sumido a jurisdicç5.o, deu parte de doente, 
passa.nrlo a vara, corno ~e diz, ao seu substi· 
tutn legal , isto é, ao segundo suppZentfJ do 
substituto fc:leral. 

O fucto tle ter assumido a jurisdicção o se
gundo suppleute não agrailou ao governo de 
Goyaz. que salJia. que e~se cidadfl.o não se 
submettia. ás ~uas exigencias . Na. primeira 
a1!die11ci.1- [oi immecl!atanu:n toJ apresentada 
pelos rcos a C3;ccpç•To de incompetcncia do 
j t ti.;. 

O juiz ad hoc dcsprcsou a cxcep~.ão, jul
ga:Jdo a ,iustiça fedcl':t! competente para. 
tomar conhecimento na que:;tão rnunicípttt. 
Os reos :t::rb"t'a v a r·a m deste de.;;pacho, nito 
tcnd(J, po?-éiÍl, o Sup:·emo Tribu,1al tornu.do 
conllcclment(l llesse r.g-gr:1vo, porque nii.o foi 
preparado em tempo. 

Voltando a papelada para Goyaz, o jui7. 
acl hoc mandou cumprir o accord:un. Em vez 
de apre>entarem os réo.> a contestação, sabe, 
Sr. Presidente. o q uc aconteceu ? V. Ex. 
va~ v er. O juiz seccional uaixou immediata.
mente umu portaria :o escl'ivão desse juizo, 
decla.l•ando-lhe que. tendo o advogado dos 
reos lhe feito "er que elle não era parente 
das partes em gráo de suspeição, ·fuesse os 
autos lhe subir immediatamente afim,de que 

~ 
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·funccionasse nelle. isto é, o juiz assumiu 
- novament.e ~• juri;;~icçã~ !_! · _ _ _ 

Suspeitàmos então o J 11!7. scec10nal ; o J~I:r. 
• stibstituto, porém. jul:;o~ que a. suspeLÇaO 

era improcedente. Appellalll:OS pa~a O S~· 
premo Trihunal; este, porem, atnda nao 
pôde julgai-a., porque o tras lado foi rem_et
tido para aqui s~m ser concer tado e conf~rdo 
pelos escri vã.e~. ·segundo é ~e lei. Jt'oi_ mais 
uma. difficulrladc que nos qUl z crear a JUStiça 
federal de Goyaz.» 

ora.dor a organização do= Tribunal {!é Contas, . 
e n conhece oão só· porque tomou p1rte nesta 
organização, como t.tmbem porque uma cor
pol'a.ção dessa natureza não pó.ie ignorar· o 
que compete aquelle tribunal. 

Quando se votou a. lei do Tribunal de 
Contn.s nesta. C:tmara, houve o euibate de 
rlua.s opiniões contrarias: a dos que queriam 
a. instituição do exame pré~io e a. daquelles 
que a recusavam acceitando o regimcn ante· 
rior da tomada de contas a posleriori. 

Venceu a. opi.niã.o que se pronunciava. a 
Effectivamente, Sr . Presidente, quando favor uo exame prév10, qne ê no regimen 

foi apresenta.,Ja a petição inicial ao juiz sec- ta -
L d . d'd t orça.men · r1o... . , . 

cional, ·e! e eu-se por 1mpc 1 o, pot• er se No est.abeJccimento do exame próv io ainda 
eqlli"'ocado na Cl)ntn.gem dos g-rii.os de pa.ren· hn.via que rJerimir outra questão: a de sabet' 
tesco que o liga.~<t a um dos autorns; porem, si 0 t ribunal devia. ter ahribuição tlo cxa.me 
reconhecendo mús tarde que o pa.mntesr:o prévio com o vo:Jto absolu to ou si com o veto 
u~ era d~ l}~tureza daq_uelles que, pela ~er, su~:pensivo sujeito â. ponrleraç5.o do chefe de 
o lmp_osstbtlttO."'"- dJ tun~~wna.r no fer~o, Estado. 
reconsiderou o seu despacho, avocando a. SI a o regimen anterior, instituído por decreto 
causa. . · ·do Pode!' Execut1vo e revogado pela lei a.ctual 

Os a_!Dlgos de S • . E~. ap_r~entara;m _uma estabelecia o veto absoluto par<~. o t ríhunal, e 
c~cepcao 11e suspc1cao. o JUiz a.cceito~-a. e 0 oral'lor que votou com o:; partiuario3 do 
tao i~f~nda.dos _er3.m os f!lOtl vos ~l~eoa.rl.?s exame prévio, -votou tambem cont ra. os que 
que. o JtllZ subst1tuto de ent:tO, corrclr~,pona.rJO reJ'oita.ra.m 0 veto absoluto . · 
dedicado de V V. E Ex. e co ll<tl>!'ador na Repu- _ ~ _ . . 
lJtica julgou-a. ünprocente. Sl o exa~e a po.oter:on e çm todos os p~1ze~ 

' . . - . e entre nos uma. ve:.-da.'iem1. burla, nu.o e 9 Sn. ALVE!' DE CA.sTn.o-0 JUlZ nao podia menos verdade que o veto absoluto, diminue, 
deixar de a.cce1ta.r · _ . si não ann ulla a acção do Poder Executivo. 

O SR. Ih:n:m:NEGlLIJO DE MoRAES- O JUIZ o Tribu na! de Cont.'lS é o recurso do P<Lrla
não podia deíxa.r !le acceitar. diz V. l~x. ; não mento pa.l'a. ltcompanha.r a execução dos orça · 
pens9. como V. Ex. o segundo suppleute do mentos e das leis da receita e despeza.; e si 
juiz, memb!'o do 1Urectorio do pa.rti~o de e.ssi!n e, nã.o se comprehcnde que o Tribunal 
V: Ex. e d1rec~r do &p_L,~lica, que n<~.o ac- pn1lesse ir até o p()nto de f,,ze r perigar as 
certou a excepçao de susp )IÇUO que os nosso6 decisões do Poúer Executi-v-o, todas as vezes 
a.t:~ig-os n~t·~el!tararn, qunnnQ a causa. llle que este. por dlverge~cia, na interp~e~ção 
t01 pa.ra.r us mu.os . da le i, qmzesse assumtr a. resp'lnsabih dalle 

O SR . L'Eot'oLoo JARDIM- E era parte. c v ir ao Congresso dizer o que havia feito. 
O Sit . HtnMii:;>;EcJ ILDO J) l!: :\Iort,\ES- Ha.via. Acceitia.ndo essa idéa, a Ca.ma.ra emendou o 

feito parte da jurtta que diplomou os ami· pr ojecto. vindo do Senado instituindo que o 
gos U.e VV. EE:x. tribunal thess:l o ex'! me prévio e ao mesmo 

Sr. Prosidente, VuU terminar. Julgo sum- tempo q ue o ministro ordenador da despeza. 
cientes a.s consi•leraçõ!!S que fiz ao discurso quer ia o rr~curso p:~.r..t o Prc~idente da. Re~u
do nobra Deputado por Gornz. btica que por despacho pod1a. mandar regJs

Eu não podia permitt ir que o discurso de trar o.ncto do seu ministro, ftca.ntio ao tribu
S. Ex . tlguras;e nos A1L1laes sem a.-; annota· nal o direito de, no seu relatorio a.nnual, dar 
çõ:ls ~:o:plicativas que venho de fazer. ao CongreE:>o conhecimento dessa. occu r · 

Resta-me pedir uesculpas â. Garoam do ran~ía . 
precioso tempo que lhe tomei. Teve o orador grande empenho pela insti-

Tenllo dito. (Muito àm1 ; muito bem.) tuíc;iio d<J exame prévio do Tribnnal de 
_ . COntas; mas, declar ou sempre que o veto, 

O Sr. Ov1~10 .... "-brantes (pela. t:\l qual estava. institu ído na. lei, não ernba.ra.
. ord~m)-Sr. Prestdent_e, peço a. V. E~. que çava. a a.cçã.o do Poder Executivo. 
me wscreva no e>.;ped!en,te de ;manha para Acontece, porem, que a in telligencia dada 
responder n.o meu lllustrc colle.,a por Goyaz. ao Tr•ibunal de Cont<:s pelo proprio tribu-

0 Sr. Pre sidente - v. Ex. será. na.\, tem si~o de o~dem ~ crear embaraç~; 
attendido . 'in~cltigencm. qu~ na." cstà. _dentro das attrl-

bmções q_ue a le1lhe conferiu, e o orador que 
o Sr. Lauro 1\.líiller diz que a Ca· quer a manutenção do Tribuna.l de · Contas 

me.ra. dos Deputados conhece melhor que o com o eiame prévio, -vem tentar remediar 
'"' ' . ·. . . -,. 
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este malpara que della. não se :po~sa tirar 
partido contra e exame prévio. 

Relere-se ao prcceuimento do tribunal 
I'?C?usál_ld_o registrat· a pensão do moutepio 
c1vtl sohc1tada. pelos MinisLros do Intt~rior e 
da. Fazenda. · 

Lê diversos artigos do re!!lllamento (lo 
trib_uoal, entre os quaes o are. 77, para 
mostrar que pel.o JH'oprio regulamento os 
v~otos opposto~ á~ dccisü.;s entre l).S qua.es a~
tao comprebeothdas as de montepios e pen
sões, dev_<Jm ser ·fundamentados pam que o 
Sr. Prestdente da Republica. decida sobre o 
caso; 

E' preciso. diz· o orador, que o Tribnna.l dn 
Contas que é composto de homens sisudos e 
capazl)s de exercer <~S altas funcções que lhes 
cabem, apurem a sua autoridade, mas, neste 
caso, parece ao orador que ~ tribun:J.l 
usurpou. 
. ~ •. como taes atlrictos resolvem-se em pre
JUlí.O para o intel'csse publico, entendeu o 
orador for~ular um projecto que regularize 
essas re!açoes para que de futu1•o não se ra· 
produzam fuctos semelhantes. 

O~ .... P.-esidente-0 projecto do 
nobre Deputauo fica. sobre a mesa. para ulte
rior deliberação. 

O Sr. Barros Franeo .Ju
nior-Peço a palavra para. uma explicação 

.pessoal. 

O Sr. Pl.•csidente-Tem a palavra 
o nollrc Deputado. 

O· Sr. Barros Fran<.~o .Ju
nior vem trazer ,perante a Camara umo. 

. prova. de que o Dr. Thomaz \Va.theley recom
mendou e su1I'ragou a candid:.ttura do LW. Al
berto Torres. como amrmou, contrariando o 
o nobre Deputado pelo Rio da Janeiro, quo 
affirmá.ra. o conlra.rio. 

Pede licença li. Camara para. proce!1cr ú. 
leitEXa da circular gue pr(l\'IL a :;ua llllc-
gaça.o. · 

_Aproveita a. opportunidado de se achar na. 
tribuna para. pedir tio St•. Prosi,lente que 
mande publicn.r no Diario do Congrcs.ço dous 
docum~ntos, que farú. cbeg;tr ó. Mesa, rele
_rentes a apuração da elei~ão no 5• districto 
no município de Rezende. 

DCCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR. BARROS 
FRANCO JUNIOR 

A~gusto Torres Cotrim e major Firminó 
y1eira Ca.rneil'o, igualmente membros desta 
.)Uota . apuradora., que. deixaram de compa.
r·:~:er a se.ssão de apuração, convocada. para o 
1!m de hOJe, afim de clar-se começo ã. apu
ração da eleição que, pa.r:t preenchimento de 
um~ vag_a. do Congresso Federal, :procedeu-se, 
a. 2o de ,Junho do proximo P'lSsado, porqlle 
>emelha.nte acto fere de frente as disposições 
co_nttdas no art. 44, § 5B do mesmo artigo da 
le1 n. 35, de 26 de janeir-o de 1892, que rege 
a hypothese. 

.Pelo art. 44 citado, trinta dias depois de 
fe1ta.a eleicii.L), será insta.Uada ajunta apura
flora~ iniciados os trabalhos respectivos, que 
~everao terminar dentro de vinte dias. prazo 
1mprorogavel, precedendo as formalidades dos 
~§ r• e 5• ; não se realizando a. reunilio da 
Junta no dia mar~:> do, o presidente designará. 
então o dia immediato; portanto, em face das 
diSJ'OSições citadas, claras e terminantes, a 
apuração que ides fazer dever-se-hia ter ini-· 
ciado no rlia 25 elo corrente, ou no dia im-
mediato; isto é, no dia 26. · 

O § 5° já mencionado não concede a.6 pre
sidente da junta um arbitt-io, mas impõe·lhe 
uma obrigação formal. da transgressão.da. 
qual resulta evidentemente a. nullidade do 
acto. a.lêm da resEonsa.bilidadc consequente. 

Si a ia terpretaçao é a. exposição do vorda
deiru sentido tle uma. lei obscura por defeitos 
de sua. redacção, ou duvidosa. em relação aos 
factos occorrentes, a logico que não tem ella 
Ioga r sempre que a lei, em rela.çr1.0 a.os factos 
sujeitos ao seu domínio, é clara e precisa, 
corno no !lilSO vertente. 

Só por o.berraçilo dos principias de ber·me
neut.ica ~e pói.le tirar dus disposições supra.
ci t:vJn.q n. illncão que pretenrleis, ~o r não vos 
occorrer, tal vez, quo a contradicçao e incom · 
patibi!idn.do no. lm nii.o é causa admissivel
Lr'i do 6 de ngosto de 1770, § 11 e do 15 de 
clt>.zr,mbro de 1774 .O vosso acto será, portanto, 
nu !lo elo pleno direito, P·1r importar em vio· 
laciio do um preceito absoluto, dktado por 
motivo de or-tlom geral. 

Truta-se, no caso verteote, de uma lei im
perativo., quo encerra pt•escripções no in· 
t'Jres~e genll ; c. como tal, deve ser cum
prida littoralmente, pnl'U. não se tornar illu
~oria, pois o respeito â. lei à, no conceito de 
cscri ptor .eminente, não sõ o mais bel! o pon
tificado do culto do direito, como a. mais re
sistente barreira. opposta. ao despotismo. 

Sendo r~gra de direito que sito validos 
todos os a.ctos :praticados conforme as· pre-

Ulm. Sr. presidente e mais membros da scripções da lei, deduz-se a. contrario senso, 
. junta. a.puz-adol'a. do 5~ districto êleitoral. que nullos são os que lhe são contrarias, mór

mente tendo se em vista., oomo no ca~o em 
Diz o Dr. Francisco Chaves de Oliveira. Bo- questão, uma lei que estatue no interesse pu

telha, por si e por seus collegas Dr. Eduardo blico, da. v~olação da. qual com mais for~ 
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rszão de direito decorre a nuHidnde do acto. Certifico que o peticionario, bem como os 
-L. 45Dig-. lle rertulisjuris. . Srs. Dr. Edua'!'do Augusto Turras Cotrim e 

o sig-oatario deste. por si e por seus com- mnjor Firmino Vieira Carneiro são membros 
paoheiros, em começo menciona•los, não que· da junta apura.· lera das eleições t'edernes .do 
rendo creat· comwsco qualqu er solid:•rie· 5" d1stri~to eleitoral deste Estado, cuja. séde 
àarle, a1Jst"'in·S~ de C\>ID parecer, por entenrler ê esta cldad~::. 
nuila e de n <mlmm effeito a. apuração serodia Certitíco mais que os referidos senhores, 
qnf3 pretend••is, c contr.'l. est11. illega.lidade ness:t qualidade, compareceram á reunião da 
ora prot~5taro, nn. qualiõa.le tie eleitores, vn· mesma. junta, convocada para o dia 25 do 
rc;vlores e mçmbros tarubem da refet'ida mer- cadente, afim ce se apurar a. eleição 
junta., e que, em observanCia. á bi, oomp~- que teve Jogar a 25 do mez proximo passa.
recemm nos dias p1·oprios em que a mesma do, ~a;ra preenchimento de uma. vaga. de 
so deveria rmtalltH'. como demonstram ; a Deputado á Camara do Congresso ~acionai. 
projecuula. postergo.çUo dos direitos do eleito Certifico finalmente rtucnão se tendo instal
é um grave attentarlo, cuja. respo:Jsabilidade lado a junta nnquelle dia (25), por falta de 
inteira vos deve caber. numero legal. pois que a r~união só compa-

Rezcnde, 29 de julho de 189~.- Dr. Pmn- ~ rec~ram qu!ltro de seus-membros, foi a ~eosão 
cisco <:ho.'Jes de O!i..,e\1·.t B;;{el/w , :por si e seus de mstal!a.ç~ cony~a pelo Sr. e~es1 dente 
companheiros Dr. Eunar.lo Augnsto Torres para o dia. 'mmctl!ato _(-6), a qual na.o se ve
Cotrím e major Firmino Vieira Carneiro. · rJticou, por fal ta amda __ de uumez:o legal, 

tendo. nesta. seguuda. reumao cor:corndo ape-
Conrere com o origín·,11 do o!licío apresen- nas cwco membros. , 

tado em,reunião da junt:;. aou~adora·üe 29 do O rererido ê \'erda.de e dou fé. Secretaria. 
mez cadente. • da Camara Municipal de Rezende, 29 de julho 

Secretarin. ds Camara :Mun icipa l de Re- do ~ 899 .-:-0 s:cretario, João da Silv~ p: • 
.wnde, 30 de julllo de JS9íi.- O secretar io, ~!lteu·o Gmma,·aes . 
JO<to da Silua. Pirzl.dro Guimarúes. Reconheço verda.tleíra. a tirma supra, do 

que dou fé. Rezende, 29 de jul!Jo de 1899. 
-Em testemunho da verdade.-i!.nton iiJ da 
Silvt Mello. 

Reconhe:ço "V'erdndeira a firma suprn., do 
que dou fe •. - Rrzende, 30 de .iUllJO ds 1899. 
-Em testemunho de verd<lde .-AHonio da 
Silo.~ Mellc. Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 

Carlos .:.farcellino, Pedro Cher mon t. Eaéas 
Sr. SccrE:tar io dn. c:.ma"I":\ }-{unicir•at •le Mart!ns. S~rzl'dello Corréa, Cunh<~. Mar tins,. 

Rezend·;-Dt7. o D:•. Fmnci,:~o Cha.vc,; •le 01:. H~nrtque \"all:trlares, Thomaz A~cioly, Ilde
·veira B tetho, qno. a l:erH de direitos 1 ronso LiRJ~, Jo:to Lopt~s. I~elvecio Mon~e, 
politicos, prer.isa que cel't.i tíque i ~: ~~. cll•· l Elny de .Sou.z:L~ José Perc~rn:lO_, Coelh~ Lts
requ·.,r cmt., e mais o> Sr·:; D1•. EdtJa l'•ln Au- boa, APP?IOnto 7.oi!B.yc1es, l~rmll"lO C~utmho, 
gusto Toi·res Cotrim !:! m:,jor FirllllHO \'it·ir·a I Jusé Ma.rmn~. All'on_so Co~tn., Mu.loqmas Gon
Carneiro siio mcm!Jrcs •la iu11 1a "Pil '·;ulttJ·a. <::l l nt.~, Mnr-t ms Jumor, Cornelio ria Fonseca, 
do 5~ !l istriet..J eleittF<d. do E.,.taclco llo Rin do i ~~~·~hur ,_l'l~i~ , ,~, Ro_~l~igues Dor ill., ~eivs, 
Ja.ncJro; SI, na qnal1•1a ::c d tl meml•1·"~ d i ·~Sit r:':') me \ J~lll:<·floas, ( .. l:s.tl'O Rob•·llu,, 1\hlto~, 
junta, comp~r;·c~:r:un rro t~:!l:id" ll·• gnvr·I'IJo I / o,Lll, ..-'\rl~tlllr .• ~ :Ie Q~o1roz, Eugemo Toun
muuicipa.l r1 u duL, /n~:t r '" hM:< rl r!<igwul"i', l nhn, _Paul~\ G\\1~\\lll'~lt:S, Vel:)luo 1ltl ALr~\1, 
p:n.t :;e proc,dt:r ;i :1pDr11.•.ãn 1la. d•,i•;:,o pro- Alnpl:lluphw, J oao L::1utns Filho, Tolenti_no 
ccclid:t no di:t :::; dr! junlto pt•oxitliO /''''"s .do. 1 dos !:i<lilk·S. !>a ranho~ l\"!on letJ~S"rO, Gnldmo 
pa.1·a. pr,•cnchi mcnl•1 ,i.; 1lill:~ Yiq.(:~ tt<J c uu- i L?l'O~o. Pm_hcil:o Junior, .loslÍ Mul·t.inllo, Xa· 
gre~>o F.~dc:r·:d, ll'-'lo rcfcddo ;, .. •li:;trieto du vwt• d o. Sllvcll'a, oscnr r;oc:Jo~· . lrtne-u Ma
Esta.!o do Rio t!e. .lc.r.~ito; ~i . nfLo se tendo ch.:olo. T imothco da Costa, Si r'reire, Pe· 
reunido nc.:-s~ di:\ a. junt:\, pelO\ au:.:encia. d\: rOil'n. <lu~ ~an lu:.;, Alves de Brito, Julio tlos 
sete rlu ~ell~ mcmiJr<.·~ , comp<~ rc::eram ou tJão ::-:n.nl()S. Calngeras, José Boni fucio, ]),·looteiro 
á segunda r~uniilo con\·• c:td~. 1:elo pt·e~i·!eu t~ uc ~~;Ll'l'OS, Antero Botelho, Cupertino de Si· 
para. o r.ll<l. ~mme•liato, :!G dn corrc:nte, cnn,o qucwa, Augusto Clementíno, Telles de Me· 
rtetormina o § 5" do nrt . 44 d.t lei n. 35, uu i •:c~es, More1ra da. Silva, Case miro da Rocha, 
.2() de jaueiro ac 1892; si. fin •• lmeute, n essa i I·Jms Fau&to, Edmundo da Fonseca, Alli'edo 
segunda reunião houve uu mcro para tbzer-se ~llis, Francisco Glicerio; Mello Rego, Leon
a precisa. instn. llação c daN;c; con:eço nos tra- cro Corrêa, Marçal Escobar e Rivadà.via Cor-

. balhos de apur;t~:ão. rêa. 
NestPs termos, petl~ d.e(erimento. 
Rezende, 29 dejulho de 1809 .-Dr. F-ran· 

-~isco Cha-çes de Oliveira. B otelho. 

O Sr. Prei!oidente- Havendo nu
mero legal, vae-se proceder á votação das 
ma terias . 
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SESSIO BM 2 DE AGOSTO DE 1899 21 

Peço aos nobres Deputados que occuJ)em os 
seus Jogares para. melhor regularidade dos 
trabalhos. 

E' lido, julgadoobjecto de deliberação e en
viado a Commissão de Constituição, Legisla
ção e Justiça o seguinte 

PR01EC1'0 

N. 99-1899 

])eclara que a faculdade concedidrL ao Poder 
Executiw pelo § 30 do 1trt. 2'> da lei ~~. 392, 
de 8 de (jut-ubro de 1896, alwange todas as 
dísposiçiJes submettidas aos ns . 1 e 2 do § 2" 
do mesmo artigo e lei 

O Congresso Nacional decreta: 
Art . A faculdade concedida. ao Poder 

Executivo pelo§ 3• do art . 2• da. lei n. 392, 
de 8 de outubro de 1800, abra.ng~ todas ns 
disposições submetitdas aos ns. l e 2 do § 2:• 
do mesmo artigo e lei ; revogadas as dispo· 
sições em contrario. 

S. R. Sala das sessões, 2 de agosto de 1899. 
- La!.J.ro M.itller. 

ORDEM DO DIA 

E' considerado prejudicado o proje~to pri
mitivo sob n. 59, de 1899, sendo enviado á . 
Commissão de Marinha. c Guerra para redi
gil-o para. a. 3• discussão, o sub:ititutivo otre
recicto em 2" dí:~cussão. 

Posto a votos, e approvado em 1" discussw, 
o seguinte 

l'ROJECTO 

N. 80 A-1 899 

Artigo unico. Fica. o GoYerno :LUtoriZ3.do 
a. mandar demolir os dons nrmazens da. Al
fannega. de Sn,ntos, const;•uid•JS em terrenos 
muoicip;les da mesma cidade, na praça An
tonio Tellcs ; r evog:.tda3 as disposlções em 
contra.rio. 

O Sr. ~:!arHns .-,uniot• (pekt 
ord~,~ ) reque~· e cbi"cm d isp<msa. de in
tez·sticio pa1'a que o jlrojer:t •> q113 acab:1 de 
ser votado entr·e n:.~ proxima sos.~ito . 

Posto a ViJtos. é a.ppL·.:>va.clo em rUs~ussão 
unica o p~.r.~cer concecl0ndo ao Sr. Deputado 
Plinio Casado licença, :por p~azo in•Ietermi
nado, para trattr de sua sauc\e . 

E' :1.nnunciana a vota.ç-~o elo projecto n .88, 
E' annunciadil. a votaçã.o do projecto n . 50 de 1899, antori~a.ndo o Poder Executivo a 

A. de 1899, autorizando o Goveruo o. trans- fazer as ncccssa.ria.s operaçõc>>, a.ti.m de rtbrir 
ferir do corpo de cngenheil'OS navaes para o a0 Mini~t!!:•io àu. l ni u~tri :t , Viação e Obras 
du. armada o engenhei!·o nn.vo.l capi tão 1lc Publ icas varios cred itas especiaes, sendo: de 
fra.ga.ta. graduQ,do Carlos Accioly, com substi- l 13.162:901$027 par<1 regularizar contas .da 
t utivo da Commissão de Marinha e l1uerra I Estr:uh de Ferro Cl'ntral do Bra.zil; 1le 
(2• di.scussiio. ) $ G.H!,OG p:l.l'a p;1.ga mento ó. «The Brooks 

I Locomoti ,. c \ Vorks companp~;o de ;t;5.507, 12,0 
O Sr. Presidente-A est~ projecto i para. pa.gn.:nento i~ eTilo \Vestem nnd Brni

ha um requerimento o!fcrccido pelo Sr .. Mello' li :1n Tcle~ra.ph Com]X1.1ly» ; e n.nnulla as 
Itego, rerruerimcnto este que foJl votado pol'll sobras 1bs cons!gnaçüe~ co1·respoudentes ~. 
partes, sendo rejeitada a primeira pa.rre na. cinco diYisões daquella estt•aol;~ 1le ferros 
sessão de hontem, ficando a segunda. pii.rte no exm·cicio de 11393, na. iJniH'tancia. dJ 
para. ser votada. nu. sessão de hojo. . 7 .253:591$!02 (3' tli;;cus:;ii"). 

Posta. a votos,é rejeitada a. referida segunda. _ . • . 
parte do r equerimento do Sr. Mello Rerro . .o ~···. Prc~ul<:n.t.c-A este p roJoeto 

• - "' fOI orr.~recnlo na. ~cs:;;to ue h ontem pelo Sr. 
Em ~1da. ~ao postos a. votos e appro\'arlos João de Siqueh•(l. um ref• ueriment.> cu jo thcor 

em 2'~. d1~cussa,~ os segumtes ar~s. I:· e 2" do; é 0 se~uinte: R~quoiro 'que 0 proj~ctO n. 88, 
subst1~~~1 vo D, "9. A, de 1 899~ O~erecJdO pela. de 1809, vá a Commissã.o ile Legislação e Jus· 
Comm1s.:1o de Marmha e Gueua . tiçn., afim de npontar os responsavcis pelos 

o Congrcs~o Nacional decreta ; actos illego.es commettirlos D<t administração 
da Eitra.da de Ferro Ceutral do B1·azil. que 

Art. 1.° Fica. o Governo autorizado a rlizem respeito aos dinlleir•os publicas e de 
transferir do COl'PO de engenheiros na vaes que trata 0 mesmo project o, apr·e~entando. 
para o da. armada o capitão de fl•agata gra- emenda com 0 fim de serem responsabi lizados 
<luado Carlos Accioli, ticantlo, porem, aggre- crimin<\lmente os mesmo:; r esponsaveis - e 
gado ao quadro até que nelle haja vaga, ex- logo a.J..IÓ~ pediu a retir~ul<~. do mesmo requeri
cluidas as que occorrerem. em vir tude de mento. vou consultar ú ev.m.~ra. a re.spdto. 
qua.lquel' reorganiza{'.ão • 
. Art. 2. 0 Revo_gam·se as disposições em Consultada. a Camara, é concedida. o. reti-
contra.rio. rada pedida. 
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O S:r. Coelho Cintra (pela ordem) 
pede ao Sr. Presirlente desculpas de lembrar 
a disposição do a.rt. 128 do Regimento para 
mostra.r que a emend(t em discnssão com o 
projecto tem ·de ir à .Commissiio rêspecti'la. 
para dar parecer. 

O Sr. Presidente-V. ·Ex. t~m 
razão. O proje~to figura na ordem do din,, 
unicamente, ,,ara. s~r votado o requerimento 
do Sr. João de Siq a eira.. O projecto v;: e ser 
remettido á Commissão com a emenda tlo Sr. 
João de Siqueira. · 

Estão findas as votações. Passa-se á. ma
teria em discussão. 

E' annunciad3. a discus:.i1o uniCJ. da indi
cação da Commissã.o de Policia, para. que a 
Camara constitua. procurador, que dê queixa 
em juiw contra o responsavel pelo <lr~ig-o 
publicado no Jornal <~ Commercio, de 26 de 
julho tio corrente anno. 

O Sr. A.1cindo Guanabara(") 
-Sr. Ptesídente, ao lor hoje a imlicaçü.o que 
se vae discuti~. nssa.ltoram-me duvid:J.S de 
direito e de facto, que peço per·missão para 
externar, sujeitando-as a.o critel·io do$ meus 
i11ustres coltegas I]Ue tecm competencia. no 
assumpto. 

Desde já e !ltJ um mv1lo cxpre~so, quero 
afastar da:> pa.lavras qno V111.J pronunciar 
qun.lquer idl!a. de descousíderaçii.o ou desat
tenç<io, que [!Ol' ncaw se lhes p:)ssa empre~t tr 
om rolação il. homad:l C'•mmi:>sfi.o de Poli~ia 
dn. Cn.mu.ru., signa.tal'ia. uostR inclicac:ü.o. 

Teo11o o ]Wnzer ele reconl1ecer e do dar o 
meu testemunho tio quo o que a.lel'ou a :1pre· 
senlt\r essa. ind ico.c;ii.o á. consirleraçiio rl;L Ca· 
mn.ro. foi o propo!>ito, muito Iouvo.vcl. i.le 
de:'!Ug"i,"l'nvn.l-11 dn~ aJTJ'Dulas cpw lhl:l ll.ll'tlffi 
a.tb·adt~s. 

As minh~s ponc!orll<:ôr.s apenas refot'('ffi·se 
iL nnturc~a. •lil iwlicn.v:1o fJUO hoje cstn em rli~· 
cus.siio, sob o JlOnto do vista do direito. 
(Apoiadus.) 

Não venho sustenta\' llypotbe~ei', niio ve
nho s.ffirmar proliOSiçücs, mas sn~tgel'ir du
vida$, que, espero, serão esclarecidas no Llc
bo.te. 

Assalta-me em primeiro logar a duvida de 
sabet· si a Camara tios Deputados é pessoa 
juridica. capaz de comparecer em juizo. 

Quer me parecer que a Camar.~ do~ Depu
tados não é a corporaÇ)ão a que se refet't' 
o Clodig_o Penal no capitulo-Injm•ias,- per
tanto a. camara. dos Deputados escapnm 
o~ demais requisitos e~enciaes á pessoa juri
dJca. 

: ( •] Esw diacu~so n~o foi rovisto r•olo •~ad~r. 

A Camara não pó:le testar, a Camara. ·nã.o 
póde doa r. (A poi:~dos.) 

Por outro. lado, um ~cto d:1. Camara não · 
vale por si; porque, pa.rcdanto, indispel!_savel 
se torna que e:ttsta nelle a collaboracao do 
Senarlo e do Poder Exe!!utivo, pela sa.ncção. 
(ApDiados.) 

0 SR. MARTINS JUNIOR-FUnccionn;ndo SÓ, 
a C<~-mm·a não é uma. pessoa mora.I. 

0 SR.. ALCli'\DO GUANABARA-Não é, como 
bem di2 o nobre Deputatlo, autoridade na ma
teria. 

Parece-me, por conseguinte, que escapa á 
Camara dos Deputados a. competencia. 
para apresentar-se em juizo, dando queixa. 
por injuria, tanto mais qu11nto a. queixa por 
iojuri:t é um acto personalíssimo. que mal 
conceiJO r1ue po.ssa ser praticado p0r uma en
tidade collectiva éomo é a. Camara. (Apoil.l
dos.) 

Assim, eu receio qne o procurador que a 
Cu,mara vae constituir neste processol)l'igínal 
seja. logo, na. peti~~o inicbl, rechassado pelo 
Podet• JadiciariD. · 

Depois, advertirei ·que o Codigo Peua.l 
a.ttribue áqucHe contra o qual urna. corpo
ração uu um runccion~lrio puulico dá quetxa. 
por injurias, p1n· actos commettidos no exer
cicio de suas funcções, o direito de produzir 
a p1·ova da alle;;:l.(:ão feita.. 
~cu per;.:uuto aosnob<·us Deputados si o 

Cuncc'onario incriminado requ.:~1·ox· :10 juizo 
compet<'nte p.lt'a adduzir a prova. di) que a. 
Camara áos Deputado~ foi desidiosa no 
cumprimento de seus deveres. c;,~.so que o Co· 
digo llle i';wulia, qual a situação e1u que: tica 
o Legislativo, deante desse debate aberto no 
pienario, em CJ ne um dos seus ramos é accu· 
Aado ele rlesidioso no cumprimento de seus 
deVOI'~S '/ 

O SR. EN~As MARTINs-?er·feítamente. 
1 1 Potler Lrgisla.ti v o é sup:nior a tudo 
isso. 

0 SR. ALClNllO GUA!'iiiJJAltA.-Aindll mais, 
no processo p1.1r injurias é admitLi<la o. com-
pema.ção. · 

Os Deputados que acaso forem injul'ia<los 
n~ss.\ publicação usaram da. tribuna da ca.
mara; e não seria di!Iidl tal.-ez aput'<U' nos 
~<eus discurso;; outrua tantas injurias. (ApJia
dos.) 

O SR. PAULA. RA~ros-Quanto a mim, não 
apoia·~o; não injuriei ninguem. 

O Sa. Ar.cl:xoo GUANABAR•\.-P<lrgunto: a 
tribun:L in viola ''el da. Camara. ·onde as pn.
lavras proreri1ias não silo pt\ssivei~ de peua
iid:\de, puLle sct• admittid<t a. cotejo com o 
que disse o funccírni1rio . publico na im
prensa 1 
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Dema.is, os pt•eceuentes da Camara não são 
de ordem a autorizar que elln se fnça soli· 
da.ria com as injUJ•i as a.til'a,las a um ou outro 
ue seu;; m~mbros.-(Apoiados .) . 

O. humilde or<~dor que neste momento oc
clipa a.. attencão da. Casa foi largamente in
juriado e infamado pela imprensa , sem que 
a Camara dos Deputados se julg~ sse solidaria 
com essa.s inf<tmias e injut'ias. (Apoiados.) 

Não estou reclamando, porqnanto a minba. 
opiui:io de jornalista e Deputado é que os 
poderes :publicas cnrecem desta inspecção 
da imprens~, que os Deputados, são pa,;sivais, 
e devem sel-o da critica da imprensa livre· 
mente. (:Apoiado$.) 

Si, porventura, algum dos SNr. Deputados 
se sentir pessoalmente injuriado, não é pre· 
ciso que a Camara lbe diga como se deve dcs
aggravar. 

Mas n ós não lucraremos nada com este retro
cesso para. irmos impôr á imprensa., ou 
à.quelles que s·e servem della, a censura 
previa. com receio de processo por um orgão 
do poder publico. 

Num paiz livre, é absoiuta.mente necessa· 
rio que os poderes publicas sejam sujeitos à 
critica exercitada publica e livremente. 

0 SR. HELVECW MONTB- A critica não é 
a. injuria, nem o insulto. 

0 Sn.. A LCINDO GUANAUARA. - A injuria e 
o insulto uão pódem attingír a uma corpo
r,,ção conectiva. 

Naturalmente, concebo que se <leve destljar 
que a imp1·en~a sejt~ moúeraila na critica •.JUC 
faz ao poder pulolico.p,~lo rcsvei to que :1 pro· 
pt·ía ld lhe impõe i~ a.utoriuu.de que rupre
senta esse poder. 

Ma.; d'ahi a. estahnlecer como rc!-:ra que 
essa crítica será medida po1· um;~ norma 
previamente estabelecida., nilo tev:wclo em 
conta o temper-amento .tu pe~soa que e~c!'ove. 
o u:~oti vo QU<) a exacerbou, a occu.sião em quo 
escreve- isso me par\1ce que G co;\rctar a li· 
herdado de modo altamente }lrcjwlicinl ao 
progresso desta terra ; isso seria volto.rmos 
uo obscnr·:tnti8mo. 

O SI~. MARTI:-iS Ju;:o.;tult- Apui;u)L>. 

Mas o proprio Deputado pelo l~io de Janeiro. 
sendo jornalista, redactor re;;ponsavel e osten
sivo d'O Debat••, na manhã de 6 de novembro . 
do 1~97. declinav:~ m>mes de membres da. 
Camara a. quem tratava de assassinos . 
(Apdarlo>.) 

O SR.. CoELHO Cit\TRA- Nes~a. occasião, 
ningucm se levantava. para mandar. pro
cessar. 

0 SR. ALClNfJO GUA:-1,\BARA-Si.S •. Ex. não 
julgava que estava. infamando a -Camara 
nuquelle momento, não póde ainda menos 
julgar a Cn.mara infamnda no momento em 
que S. Ex. é a.penas tratado tle modo irre
veren te. (Apoiados . ) 

Assim, julgo, como questão de facto, que os 
prece., leutes da. Camara não autorizam a 
approvação da indicação ; como questão de 
direito, julgo que esoa indicação, e digo com 
a. devida venia, e coutrurín a. direito consti
tuído. 

Pelo principio a estabelecer, protesto con
tra el!;~ com todo o desassombro, e estou 
certo de que não appellarei em vão para o es.
pirit o liberal desta Nação, que una.nime se 
levantará. contra ella. (!tluito bem; muitobém.) 

O St•. l\lartln~ Junior-Depois 
das cdterio~as palavras, ungidas aliás do 
mais puro espírito jur·id;co, p roferidas pelo 
illustre repre;:entante da Ca pital Federal, 
nã.o vil'ia à tl'ibuna sinão par11 que não pns· 
sas~e n::t Ca.rn:'Ll'a malel'ia de or,\Am emineo:nte· 
men to jurídica., ~ern cst uda pnr p<11'te lla
qunlles que teem umaccrt<t l·e~ponso.uil iliade 
na di.scus:~ão de a.ssnmplos que a.ttendern A 
principio;; de direito . · 

p,m:;o.vu que n. indicação dn honrada. Com· 
m'ssiio do Policiu. aoffl·('lrin nutut•n.lmcnto rUs
cu~siio no seio dn Commi~são do .Jusliç.a. c.ln. 
Co.sa.. 

Verificou depois IJUC a.ssim não om; mo.s 
a prcsump~,;:'to quo tovo em principio levou o 
orador ~ <:spct·a.r que>, na Commissilo elo quo 
rar. pnrte, pwJr!SSO cs8fl. indica~·ão ser cstu· 
ua<la conv,•niontemento, .l o modo que se 11r
masso um precedente, lle t\Ccorllo com as 
normn" j uridica:-1 que tlc>·em l'e;.{úr o caso ctn 
qncstiiu. Aguar,htva·~e para <:!sto momento 
afim de est1tdar a matcria e externar o seu 
voto. 

Em deb[tte a indica.çã.o, p~nso. que- a questão 
deixa de a.trectar ao lado pesooal ou colle
cti ro, P<H<\. ser considerada propriamente de· 
n:ltureza juridica. 

O Sa. AL CINDO OUAN.\BAltA-Xe>t.a questão 
mesmo, vemr,s que o nobre Deputauo pelo 
Rio de Janeiro o Sr. Pa.nlino Junior, que 11ão 
c.stá presente, foi tratado talvez irreverente· 
mente ; dizia·Se « os Paulinos. » Mas o.hi a 
descortezia, a irreveri!ncia ricocheteia. sobre 
quem a produziu, porque evidentemente a 
extensão do nome Paulino de Souza a. todos 
os Deputat.los não o.:; in fuma. (Muitos npoiados.) 

E' um nome de !.tomem que tem passado de 
honr.t. 

De lado us razões <le f<tctos, beHamente ex.
po~to.s pelo nobre Deputado pela Capit1l Fe
deral, o orador detidamente estuda a questão 
sob o ponto de visr.a exclusivnmcnte juridico 
e mostra que a Camara nao deve n omear 
advogado para se defender em juiz;o de a.ccu• 

Eu, pela. mtnba. :parte, não me considero 
infamado com essa extensão. 
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.sa.ções que tenbam sido diril!idas contra u~ O Sa, PRESIDENTE-Havendo numero legal, 
ou m:üs de >eltS membros ou cont"ra. ~ co1Ject1- vou submetter a votos a indicação da Ce>m
"Tidade. Orgão 9e um po ler publico d<l Nação mis;;ão de Policia . 
obr·iga!lo a !~1.cr leis, e pa.irat· :m uma <! th~nos Submettida a votos,é approvada. a. seguinte 
p_!J.era snpertor·, sendo t~m r:Oll,JUncto de cHla- inr'!icaç-.ão da. Commiss::to de Policia: 
daos que r! 1spoem de nnmumdades QU13 os I 
poem a salvo de qunsquer accusações que Jnc\icarnos• que a Ca.mara dos Deputados 
lhe torem feitas, a não ser no ponto de vist<L autorize a Mes<\ da mesma, que é a Com
moral , a C<tffi:ll'». niio pó·le collocar-se no missão de Policia, a constituir procurador 
terreno !1e contendor inr1ividua.l cootrn. outro p :ra, em nome <la C~tmara.,chamar· á respon
que faz a.ccusações rles~a nn.tureza . lõabilidad~ o autor ou autores e responsa.veis 

Larnen ta qu~ a ?>Ll>a, a. cuja frente esta um legae$ do a.rtigo publicado na a,~;etilha do 
dos mais brilhantes car-acteJ·es, si ten ha d·~i- Jornnl do Gomme;·cio, de 26 do corrente mez 
xado D.rrs.st.a.r por um moviménto, muito t.le j ulho, sob a epígra.phe-MO"'TEPlO ciVlL
louv;:wel, de respcita.bili t.ladeda clas.ce a qrte requeremlo n. exhibiçiio do re:;pectivo auto
todo~ p~rtencem, (la.ndo o p;l.rcccl' em debate. gt'« p!IO,e promovcl' torlos os termos do processo 
Si no espíri to d(l todos 1:ive.~sse prevale~iuo er·ime cont:rn o delinquente ou deliuquentes 
antes o ex:'ffi'! deti•to e jurídico tb íJUf,.:>liio. 1 P:\l'a. sua punir;,ão, com poderes pa.ra dar e 
certo.que a indicaçii.o nílo t el'la ~ irlo aprcsen- ~ jur:tr :~queixa, o!l'erecer o libello, accusa.t• 
ta.da, e. ap()z;. t• dos rliscur.sc<, a.iüi~juslci5. em om julzo e segnir 1/Jdos os demais termos <h\ 
cuntmrio, dos rep!'esentantc'.~ de .i!att~>·Gt·t•sso 1 ac,ã.o crim inal ate fina.l scnten~a e sua. 
e Santa C;~tharina, l.er-~e-h i<t exclll;;iVi! ttleutc execução, pocendo iuterpor todos o::; recursos 
feito o seguinte:<:\ Camat·a •lN Sl's . Depu- lt>gaes . 
tados vota. u ma moç.ão ele; appl:l.n~o as P'i 
la \"ras dos Sr8. D-:Jput:.ttlos por il!.'l. tto G·•·osso 
e Sant.'l Catll:trina e, pot• C<"•ll SC•[UCIIcia., l'az·s!! 
30lida.l'Ía com elles n'l tie ,aggravo q 11C ellcs 
t eem torna.·lo, rnora!rnent·~. lla::; oir~nsn:: fJ.Ue 
lbes s:1o i rroga<las . :~> 

E' O que se dP- vb t.r r f," i t o llepois elo <tiS
CUI'~O de :::.S . EEx . (J(t!iWIJeli<·; ·J!Iiâlo im;<) . 

O Sr-. :XH<) Pct,,an2ta settt~.J di
vergir rlo~ t eus nobre.; cvllt!gas it cuj; ~ rmto
r idade presto. home1la.c:~ ro . 

Fal-o. porém, em no~ ue uo scoti:i~u~Jto .};, 
defesa commum 1hl rcpre.>eo\t.a.ç:i.·l nscional e 
d~t soli<lar ic·Jade pol!•k;t que a C<~r; l <l!'<1 c eve 
ao seu i ! lustre :pNsi•lentc . 

Nii:o discute ;tquestiio de tioutri rto. ou ante>.:; 
o m olhor c.tmiuho a tenk<r nns hiimu:1es 
par·a. clesaggt'<I.VO <.lc eoiiPg:ts otl'emlldo> por 
honrado ranccion>,rio nu iJl ico . 

Depois de ;d7uma.s "con.;;irlc r ,lç,ias sohrc a 
por.içii.o do Triouml da Conb.s no nosso or
gnnismo polí tico e da sua p retensa Jll'Cpon
d~rancla..conclue ~ ora,lor llir.endo qu e cumpra 
nao concorret• ma1s pa ra. o de,pt·e>ti;; io da 
ios~itu~ção parlamentar de que somos de
poslt<\r!Os. (illuttQ oem; )in! ilo bem .) 

E' unnunciada a discussã.o unica. do pare
cer· n. 3G, ci.c l 899, julgando qu e n.o Congresôo 
Nacional ou a. qualquer dos seus dous ramo!; 
fall~ce competcncia ;Jam conhecer t1a materia. 
constante dns indica.çiies 3.pre>entadas pelos 
Sr.3. DcpuLtlu8 Lu iz Arlolt>IJO e Mello Rego, 
r E!bti v as l\ aconte.:imento~ politicos de ?\Ia.tto 
Grosso, !ieguido de uma exposiç;"i.o :tpresen
tad:l. pelo Sr. Deputa.<lo Luiz Adolpho. 

I!"} S 1· . P:r.•c!iôi<.lento~Tem a. palavra 
o SI' . G~leã.o C:trvall.Jal. 

(} S1·. G ·:.l.lelü> O:u·valll.a.l- Sr. 
Pr.,sidente. a rn in!Ja pr esença ne.-.;ia l ribuna, 
t•)mandl) p: \ rt<~ no t!eb,tte soLre o pa.reeúr da 
Commissão de Constitui ~~iio. Legisla.çào ~Jus
t iça. em l'e fet·· ~ncia. ao c;u;o de i\Ir tto Grosso, é 
lJCI'IoitamHnt:o logica. c natural. Da.. la. a minha. 
po;;ic;ão polít ica t.o ~cio tlnst:t Cumara., outra 
nií.O p o<! ia S3r a. minh;~ attitwle,dcante dos ~ra
vissitno3 acontecimentos fJll C per turbo.r:un ;~ 
m:rrchn coust itucü•nal chtrJUCI!e Esta• lo tla Re-
publica.. . 

Assignui veneillo o parecer da Commissüo, 
com o proposito deliberado de expmdm· tlesta 
tr·ibun;t a minha opinião, e tl~·clarar os moti-

0 Sr. P t•esidente (dcpoi.< de ((t. ::e1• vos pe.tos quaes tleixa.Ya de concvtda.r com os 
sot;· os. tym-Eano;~) - .At •en~lio: ,\tle.nc5.o 1] me~s Illustres .. c.ql1c.:;as, que tJ.nto honram a 
A.s gi\ ler1as nu.o po;lem mternr no> tra tn1u10;; me,.ma Co!Utn\~sao . 
da Camara; si continuarem a oe1·iurbar os 1 ~ra. tu.mbll m ffif\U dever 1lefender a. verda.
tra.ba.lb.os , executarei o Regit~e;1t0 m<tn- oie1ra •louLrina. coostitucíona.[ m:n mtüct'ia de 
dando evacual-a.s. ' intervençã~ por parte do Govemo Federal 

Si não bor1ver m~is qn•)m paç1 a. ]><\lavra 
encerro a d i$cussão (P.ws::.) E~t.i. eneer..: 
rada. 

VozEs - Votos ! Votos l 

nos negocias peculiare3 aos Estados. Vinha 
com llS minhas opiniões assentadas des~le o 
a.nno p~ssado, qua.ndo tive opportuuidarle de 
discutir o parecer e o projecto apresentados 
pela. Commissão Especial, incumbida de estu-
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da.r.o caso particular do Amazonas, ·resultado 
de um telegramma ao ex-governa.i\or daquelle 
Estado, pedindo a intervenção do Presidente 
da Republica. 

Conservo intactas as minhas convicções, 
que se resumem na doutrina, que sustent·.d, 
e que mais se tem a.rraiga•lo no meu espírito, 
de que· o art. 6• da Constituição de 24 de fe
vereiro resolve todos 05 casos de intervenção 
nos negocias peculiares aos Estados, sem a al
mejada regulameutação. que e TJrég:tda como 
neccss<tria por muitos adeptos de ~omelha.nte 
medida legislativ;l.. 

_o Sa. ENÉ,\S MARTr:>~s-Apoi;>do. 

ns. 1 e 4, que se referem á intervenção para. 
repellir invasão estrangeira ou de um Estado 
em outro, e para. assegurar a execuçã.o das 
leis e sentenças !'eller,lCS, nenhuma duvida, 
procedente se levanta.; todos em· ger<1l acham 
liquidos estes pont.o:; do nosso direito consti
tucional, bem como coosi(leram indiscutível 
que, nas hypotheses mencionadas, a. a.ttribui
ção compete no Po:.ler Executivo. As difficul
dades e as di vergencias surgem na aprMiaçã.o 
dos e<~so:; comprehendidos nos ns. 2 e 3, que 
tratam da intervenção p:tra manter a. fOrma 
republicana federativa e para, restabelecer a 
ordem e a tranquillidade nos Est<Ldos. Duas 
correntes permanecem no espirito dos nos~os 

O Sa. GALEÃo CARVALIIAL-Não quiz apT:'e· homens Jloliticos; alglHlS pensam que o p,)der 
sentar voto em separado para não demorat• Legi.;;htivo põde inter vil' no easo do n. 2 do 
o trabalho da Commi~são; pal'a mim h:tvia o art. 6'', e outros ent~ndem que o art. 6° em 
recurso natur:1l da discus~iio neste recinto. sua integra contem uma attdbuição exclu
ondc porlía enunciar com franqueza n meu ;;iva do Poder Exccutlvo. 
juizo sobre tJ.o importante a~sumpto, rlesen- En prcdso declar.u' peremptoriamente que 
volvendo os argument.os sug-g-eriJos pelo es- ja ~nuncici nest1. Cam:tru. o meu pensamento; 
tudo ela. nossa !ei coustitucional. sou c ll1t ·a tio i rcgnlltmentaçiio do art. 6", e 

Embora estej(). em minha intenç-.'lo elaborar p:wa mim niio resta a men•Jr duvida de que o 
uma synthese, para abreviar o meu 'liscurso, men;lvnn.olo art. 6" conwm uma attribuição 
peço entretanto aos rne11S nobres coll?U;ls do Po.ler Executivo. (AJl oiadu.~.) 
que me tolerem por al~un;; momcnto:J. Pt·e- Comb:1to.pnt·ta.nto,a noutrina li~quelles que 
ciso externar o meu pensomento s;lbre a. entcndC'I!l que lt:.t na.qudle rtigpo:>itivo con-
~agn:J. questão submelti•la á no~s·< apr·ccia- ,;til.u,·i,mn.l :Ll.1l'ibuiçõc> do ?oder Legislativo 
çao. . e do Pü:\,!r E:mcutivo ao mcomo tempo . 

. Tom_o ~o;no Jl?nto de p:trtidn. a nn.ilysr' 11:>5 0 s:~. E:\'t.:-\ii ~.L\t:TJ:->s-E fica ate uma 
dppo~I?Ue3 c~;1t~r~.us 110 '(~'~~ (J • th Con.~l: ;·u :~I ('i!lJS[L cxdt II~Ulri.; no mr·Sill'l n.rligo e_ o Po•\er 
çao p~tta c~w,a1 ~ conc.tb,l.O 1\e Qll(\ a. .I ... C!t Exer.nt.íV') s' ' e ao mesmo te.mpo o o Con
''Cll(;no all1 des<!JPta ~omp~te a" t>utlo· F:xe- g:t·r·::s•> l ' o PJier Exe;cntivo Ultillos. 
cutl'vo pela razao mUlto s1mplr;; ilü qw' <lS · . ~ , _ , t-
pa.la vr:ts -Governo Fr,der:-~l- ~i:.;ní [i,:aJH " . O _s:~: (>.\LI~::'~ : ~\ !: VHII::r--:- Es.~a Q_~cs a? 
l'Otler EXl'CUtl\'o Ja [{cpulilica. [o) I !.LI ~.l.ffi('llt.; . Jc hl.:olilt dCJ.- l~ o L pt llUCll o. ~ez 

_ . rpl (l ..... ~~ d1seu!.LU a. t:1t11 rver1r~·a.n nos negoCIOS 
O Sl{. A:-:-rzro nE AB~tlm-Nao :trl•WllO, ['"Clll i:t!'P,, 1\''13 l~;r.:t•los. Elln. :>urg·iu com nm 
O SR. G.\r.r::i.o CAin'AT.!t.\r.-0 n,·t. r,· ,~,1n-. C:tt•a..t. 'I' ;:t·~tví<<itnrl ,\cpillS do movimento 

tem o.ttríbuições prh•tüi vas (j,) l •o, ler Ex f:· i crmtrD. ogolp·~ d· · E~l<J.,lo, 1111. oc~u!li:1o em q u~ 
cutivo, e. no c~t~·o em questii.o, ~u~t1:ntu •1ue o : o C"l:~l·cs~,,l_ Vlolrnr.:t:n€nr.c th:ssulvld~"~. fot 
Governo devio. tor intrr\'indo, nn. n· .. ·nt:c do! CDI I \'OC·:rlo pi~ln ~I:tt·eclial FlOt'lltiiO PeiXOto. 
n. :3 do mesmo il.loC. ti ·•. :'t rc~uí:;i(::i.<J d11 O•J·l :\' l'•-9llet·iment•,J do illustt·e. s:-. Ari~ti<les 
vemo 1\o Estad1J de Ma.tto (;ro:<>o par:t n•sta·[ f.<Jil() l tll llOilH·a•l:J. um;~ ~o!n:llt5~<LO composta 
beleccl' a o1·dem c a t!'D.lll'jllilli(la.dn, (]lli' alli de l'''PI'·!S''11Lltlt·,s d<t N-.:1;a<1 ... 
fo[·am pm·tut·baúus. (.lluito~ ri•To t'l'oiruJ,,,_) os:~. L111~ .\nDI.I'Ho-Uma. commíssiio de 

Sr. Pt·csidcute, Jliío posso tleixut· tio fhzm· ~~ :ucmbros. 
um r:tpido retrosp~cto da nossa. rloutrina <'OH· O Srt. G.~u~.\.'J C.\ltV.\LII \L-, .• (Lue el:tho· 
sti.tucion[l.l. ?\':. vet·uttde, a Con~tiLuíçiill de 2~ rou urn [,.n~o pu.rr~cor, coucluindo por um 
d~ Fevereiro funil ou um syst~mn. muito espe-J proje:!to .. de lei.qne atltol'izav<J._o _Governo ex 1oi 
eLo.!, que eu o n.nnn pass~toltJ t1 ''C a. lemlmtll•:a j do :trt. V'. 11. :! tln. Cl!n~tH,Ulçan, a nnmen.r 
de llenoruinar-sy.stcma br·azilciro Jdc;•;!,Li Yo. gov,:·n:LdD I'C:~ p:'dv\sorios 'L')S Esta;los í]UI'l 
Tír:tndo ;tS ncce:;;s tl'iil.s coasequencias, amr,nei , ~e cr,uo~;\r<:.m '.lO la.<lo úo golpe dG Estatlo e 
que, alem dos c:·tso~ t1.e inter'v~nç;:Lo or.\iwlri:t I dtY<1 out.ras provi,Jencías. Foi relator do pat 
inl!erente ao PoJer Legisla. ti vo e ao p.)rler rece[' o Sr. Dt·. Felí~bollo Freire, qu!·; mais 
Judici<trio, t;avia :1 intervenç[u cxtra::mlin:t- urn3. \'er. rav·Jlou :i sua cump3tencia 110 es· 
ria, compendia•la, no at·t. 6", e qu~ comp~tia luolo clil.s qrrestões c,)nstitucionaes. 
exclusivamente o.o Pv,[er' Ex:ecutil•o. O •'elHtc :tberb ,s)brc tii.!l imp:>rta.ntc pro-

St~ria Fastidioso um estudo detalhado d:~~ jccto foi brilh1.nte, mas aconteJunentris g-ra
quatro hypotheses contid~.t~ no l1rt, 6", t·.t.nto ves ueterminara.m o en~er,·ameuto do Con· 
mais qw.1.ndo em re!erencia nos casos dos gtesso,de modo qu~ foisuspJnsa a tliscussã.o, 

Cnruaro. V. fY 
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e a Camara não chegou a. pronunciar-_se de· 
:finitivamentg $Ohre a magna the~e da mter
venc;ão nos Est•1dos. 

Quando a.ppareceu o mo,·imento revolucio· 
nario no R.ió Grande do Sul. o Marechal 
Floriano Peixnto int~rveiu á requbição do 
Governo daqucl!e E~hdo. . 

A lula repercut iu no seio desta. Camara e 
não faltaram projectos de lei aconselhando a 
deoretaçiio do sitio, a nomeaQão de interventor 
e.outras medidas que, segundo os autores 
dos projectos, tinham por :fim a organização 
constitucional daq uelle Estado. 

Tomaram pa.rte nestes debates os Srs. De· 
metrio Ribeiro, Moreira da Silva. Epitacio 
Pessoa, Ju~tiniano de Serpa . Homero Baptista 
e outros. Os autores dos projectos sustenta
vam a intervenção pela necessidade de 
manter a fórma republicana federativa ex~ 
vi do art. 6" n. 2 da Constituição; que eJ•a in· 
discuUvel. a competencia do Congresso para 
prover sobre esta materia, e que, além da 
clareza. elos textos constitucionaes, corrobo
ravam a sua interpretação diapositivos de 
outras CO!,stituições republicanas. 

Sr. P residente, ainda dessa. vez :t Camara 
não ieve ensejo de formar o seu aresto par
lamentar; os varios proj• ctos não foram a.p
provados, e, o.líás, o Marecbat Floriano Pei
xoto tioba feito a intervenção, na lórma do 
n. 3 do art. ti". 

O Sr. Homero Baptista com muito acerto 
combateu a idéa da intervenção ex-d do 
n. 2 do a!'t. 13. Ji zendo que a expressão
gowrno federal-empregada. no art. 6•, niio 
pótle ser tomada si não l'lll nma acr.e!X".lf.J cs· 
pecia!, subordinada. ao ruuccion;.uncnlo !'e
guiar dos pouez·es legitimo~ , qui) superin!en
dem os negocios sociaes. 

No governo, o Congresso é um porler que 
normalmente só funcciona quatro mezes, de
pendeudo nos ca.sos exce_pcionaes de convo
cação .:lo Executivo; é um podeJ•, que exerce 
as suas attribuiçôes por meio <le um unico 
instrumonto. quo é a lei, a ri'gra para agir, 
o preceito pelo qunl ~e a~e. m11s e,;ta lei el!e 
não pn::;iti va , não matcl'iali ~a.uão executa. 

Ao contl'lll'in, o Poder Executivo t.l:x,~rce o 
gover·no rl:\ societln.de pc·rman·~ntemenie, c 
a ssim nos c~so~ eonsti tucionaes exer-ce a in
terven\·iio ~emp1·e dirccta e matez·ialmente. 

Nos Arwae< e:;tão l:lnça.Jos os difl'e1'eutes 
discurses promlnciados pol' ilJustz·es oc~pu
t<ldos ~obl'e tt1o melind1·osa quest<1o. Uns sus
tentavam a. l :fc.:ssidade da intervenção do 
Porier Leg-islativo, pela necessidade da rrgu
lamentação t!o art. fio, ~ ·outros entcnd 1~m 
que os vocabuiD!'-Got:er~<o Federal- s ignifi 
cavam o Poder E:tecuti v o da. Repu blica. 

Pela. evolução na.tur<LI' da tloub·ina consti
tuciona1, o Governo do Sr. Dr . P r u dente de 
:Moraes a té certo ponto considerou como at-

tribuição ·sua a intervenção nos casC's .do · 
art. 6". e por isso sempre inbrveiu á. requi
sição tlos governos locaes, l!a hy_potº ese do 
n. 3 do art. 6" da Cons tituiçno. , . 

A Camura conhece os acontecimentos de . 
Sergipe e de Al<~gôas. que rleterminara~ a. 
intervençiio do Sr. Presirlente da. Repubhca, 
que Clesta maneira mantinha uma dontrina. 
uniforme. . .. 
. No caso ·do Amazonas, porém, o Sr .• Dr~ 
Pru·lente de Morn.es reconhêceu um aspecto 
muito particular e, queren~o acobertar-se de 
qualquer r esponsabilidade, submetteu are
quisiçl\o do interessn.do ao estuda do Con-
gl·esso. . · 

Eu tomei parte no debate ; combat i o pl'Q
jecto da Olmmissão Especial, porque t:n- . 
tendia., como ainda. agora entendo, que a. m~ 
tervenção definilla no _art. 6'' c01npete ao 
Poder Executivo, pois os termos - Governo 
Federal-e- Poder E:xecuti-vo-'são equiva
lentes (Muit_, bem .• .Apoiados .) · 

Mantenho as mesmns opiniões, qae desen
volvi naquelle debate com abundancia. de 
argumentos, fazendo um a.D;al~s~ mioucio~a 
ria doutrina. da nossa Consl1tmçao . -Respel
ta.ndo es!es principias, que eu julgo capitaes. 
11ão podia. concordar com a intel'pretação 
constitucionnl, que emana da indicaç-ã.o apre
sentada. pelos dignos Deputarlos por Matto
Grosso, q uando pensa.r:n que o caso do 'Estado 
que representam, incrde no n. 2 do a.rt. 6•. 

No jog-o das nnssa s instituiçlles-{ó,·m·t rc· 
publicwla federat i-oa é a fôrma de governo 
cons:t~rada. no art. I" da Coostituiçilo; é a 
ttirma~de ~o;·erno ela Uuiiio . Assimsendo, tt 
interv.-nçilo e:n-'f)i do art. õ·• n. 2 su póde ter 
logar dea.nte de um a.ttcnt;1do contra a. lorma. 
de Governo da. Nacão, deanto de um movi
mento, de uma subversão intern!l "em qual
quer E~;tado da Uniti.o, que pos:;a. pôr em pe· 
rigo a fó:rma. de governo do pa.iz, que possa. 
ameaçar a. exbtencia. das i nstituiçõ~s . Apre· 
sento o exemplo de uma. tenta.tiva. de sepa.~ 
t'üçâo de qualquer Esta.r1o federadn, e mesmo 
qua.lquer outro movimcnto1qu e tanh11 por fim 
IISla!JelecP.I' a repulJiico. uni tar ia. pal'la.mentar. 
Nesta;; cil'cumstancias, c o caso rla intcr·veu
ç;io •lo c.o overno Fedoral para tluutta~· a. torma 
republicana federa tiva. Neste p~rticula.r, & 
nos~a Constjtuição apr ,,senta. umn. dl.trerença 
rndicn.l de to1las as constituições federativas 
que conhecemos . 

O Sa. EN'Ii:.l..s MARTINS-Apoia.do. 
O SR. GALEÃ:o CART.-~LII.H .. -As constitui· 

~ões ~.me1·ic11.oa e argeuti na. diíferem muito 
thl Constituição brazi!eira., e o mesmo se 
pátle dh.er d ; l ConsLitni~1o SuisBa. Para mim 
a demon::;tração e muito simples, e aproveito 
o t>nsejo pal'a. decla.rar que oston de pleno ac
cordo com a argumentação expendida o anno 
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pa.ssado'pelo iUnstre Deputado pela Bahia o 
Sr. LMvigíldo Filgueiras, quando discutiu 
com maxima proficiencla o caso do Amazonas. 

Nos Estarios Unidos, o chefe da Nação póde 
intervir com-forças armadas nosnegocios do~ 
Estados para reprimir qualquer movimento 
perturbador do regimen republicano nelles 
adaptado, porque a Constituição garante a 
cada Estado uma fórma republicana de go· 
veroo. Na Republica Argentina., o governo 
federal intervem nos territorios das pro-.in· 
cias para garantir a fórma. republicana de. 
governo. ou· á. requisicã,o das autoridades 
constituídas para. sustental as ou restttbele
cel-as, si tiverem sido deposb.s por sedição 
o.u por invasão, de outras pt·ovincias. o. Ma
noel Estradil., estudando esta dhposição, diz 
que o governo argentino intervem motu pro
prio para garantir a fórma. republic.~na. de 
governo. e o livre e regular exereicío das 
insti tuiçõe~. 

Entre nôs, o preceito . constitucional tem 
um aspecto dif!'erente: a federação e com
posta de unidades federaes, pela. razão muito 
clara de que a. divisio de municípios em um 
Estado não importa a existencia de uma fôr·ma. 
federativa no mesmo Estaria. A Republica 
Federa ti v a é composta. de E:;tados, mas os Es· 
tados não são organizados federativamente; 
pelo contrario, os governo~ dos E•tado$ st!o 
unitarios. Si pela. nossa. organizn~·ão política 
os Est;tdos se compuz~sscm 1le pequen~s cir
cumscripções federaes, seria. justiticada. a 
intervcncão do Governo Ferleral para manter 
a fórma republic~tna. federativa, mas no ron· 
juncto das nos,as instituições só a. Uniiio é 
que tem uma. organização republicana fe
derativa. Muito bem interpretou a. nossa. 
Constituição o Sr. Leovigildo Filguelras, 
quando di!se que o prineipio Ja autonomia 
dos municípios, em que se d1virte administra· 

'ltivnmente cada. E~tado Jederado. não implica 
o dü·eito de se constituírem os municípios 
Esta.tlos dentro de ca.da. Estado. 

Ora., si o pensamento do legi~lador consti· 
tuciona.l é tão exprelisho e concludente, como 
se podeJ•ã. a.dwittir a intervenção nos nego
cios domesticas de um Estado fcdera.do para 
a.lli manter uma fórma. de f'OVc'rno, que o 
mesmo Estado federado não tem~ Para mim, 
é fóra de <lu vida que. o preceito consa.fl'rado 
no n. 2 do art. 6 refere-se á manutenção da 
fórma de governo nacional. tanto que não lm 
necessidade de requisição, e nü.o a questões 
internas ele qu1lquer Estado. 

O contrario seria. confunàil• federação com 
confederação. Em uma. confederação podem 
existir va.rios Estados organizados sob Jürma 
federativa, com a sua soberanin. e com os 
seus gov_er!lOS independentes. o que é cousa 
muLto dJstmcta de nma federação, onde o 
poder soberano repowa. unicaruen te no Go-- . 

·.r~rno Federal, ficando os Estados privados 
delle de u.m modo ab~oluto. E~te'é o conceito 
ria nossa Constituição. que imprimenm cunho 
muito especial á. ol"gauização politiCl, que 
ella delineou ; é uma combinaç5.u a.~mira.vel, 
que revE>ste todas as partes desta elaboração. 
feita pelo Coneresso Constituinte, trabalho 
que devemos comroentar com certo orgulho. 

Apropria. Constituição no art. 1• define 
muito bem a fórm~ republicana fet'l.er8tiva., 
fundandc-a na Uniuo perpetua e indissoluvel 
das antigas provinc~as em Estados Unidos do 
Brazil, e no art. 83 prescreveu as bases _da. 
organização dos Estados, dando plena liber
dade para esse fim, Cl'ntanto qu11 fossem res
peitados os princípios coostitucionaes da. 
União. 

O Congresso constituinl.e alterou neste; 
ponto tudo quanto encerm.va o pro.i :cto de 
Constituição elaborado pelo Governo Proviso
rio, que delineava as bases da organização dos 
Estados sob a forma repubtic:zrza, não contra
riando os principlOS constitucionaes da. União 
e observando a.s seguintes regrr~s : os Poderes 
Executivo, Legislati\·o e Judiciario serão dis
criminados e independentes ; os governado
ras e os membros da le~isla.tura local serão 
electivos ; não ser-::-. electiva a magistratura. ; 
os magi.strados não serão demissíveis senão 
por seutença ; o ensino sP-rá leigo e livre 
em torlos os gráos e gr::ttuito no primaria. 

Por umu. emen•la apresentada. pelo illustre 
Sr. DI'. Lo.uro Sorlrr'!, o nrt. 6a da. nossa 
Constitui~'ão ficou redigido de um m01\o mais 
syntllelico, tc•n·lo-se firmado o principio da 
mais ampla. lib~'>rdnne rle organização pa.r;L os 
Estados, com a conrticiont~-1 unicn. e suffici· 
Elnle d~ serem respeitados os princípios con
stitucionaes na União. 

No art. 90 ~ 4° preceitua o Iegislndnr con· 
stituciona.J, que não poderão f:'er arlmittidos 
como objedo de deliberação no Congresso. 
projectos tendenteR n. abnlir a forma l'CJirJ/.tU
cana (i:de?·atiw. oH iauald<lofe dn. representa
ção dos Est:tdos no Senado. 

E' evirtentc que se trata neste a.vligo cl~ 
Cnustitui~·ii.o da C0rma. du OO\'erno da União. 
(.ipoiarlos). 

Estabelecidas estrls ·promis~a.s, pela expo~ 
sição d.outrinal·ia, que rapidamente estou fa· 
zendo, chego ás consequencias que o meu 
raciocinio alcança.. 

O caso de i\htto Grosso. contendo uma 
questão local, de caracter e,;ta.dual, nüo pód.~ 
str capituhtdo no n. 2 do art. 6'' pura o tim 
de realizar-se a intervenção 4 carg-o elo Go
vo~rno Federal; o Sr. Presidente da Republica 
teria·cumprido o seu dever, accudindo a re
quisição feita pelas autoridades competentes 
do Estado do J\Lttto Grosso, baseado no n. :3 
do art. 6°, onde está g:trantido o conjuncto 
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dos poderes e instituições ost-adua.es, que 
deve ser mantido pelo Governo Federal. 

Ne.~te pouto discor.llli dos meus nobres 
companheiros !le commis!:'ão, porque entendi 
que me era licito fazer a critica do procedi
mento do Sr. Presidente da Reput..lica deante 
dns drcumento:> que nos foram oO'er-ecidos, e 
porque coonnci-me de quo a. inter-venção no 
caso de Mat.to Grosso não podi:~ ser negada, 
att enta a situação de anarchia que alli era 
um facto inncgavel. · 

O Sr. Presideote da Republica. rlevia ac
cudir ao pedido dos p!Jderes constitucionaes 
de ·Ma tto Grosso, embora não fôss ~ uma me
dida necessaria. a decretação do estado de si tio. 

E menciono esta circumstancia tam
bem porque muito:; enten1lem que a inter
venção na l1ypoth~e do n. :-;do art. f,h é 
acompanbaua da decretação do estarJodesi tio, 
quando a meu vc!' o Go•·erno tem simples
mente a Jacul•ladc de empregar !l>ito recurso 
extremo, no cu.~o dt• necessi•la•te . PJ"'' trios.) 

A doutrina. comtitHciona! sobr•: o ;: i tio est~~ 
de accôt·do com os pr·incipio.> libera<~s que do· 
minam todo o pacto fund.:tmcntal de 24. de fe· 
vereiro. 

O art. 34, n. 21, estabeleco :1. compctenci;~ 
do Congres-;o par:t declar:tr em estado de 
sitio um ou mais pontos do t,wr itorio na.cio· 
ual , nn. em··r·genci;~ de agg1·es~ão por forças 
estrangeiril.S ou de cornuJo~;iio intestina. 

O o.rt. 48, n. 15. prec~i túa sobre a com
petcneia •lo Presidente da. . Rf·publica.. p:1r a 
declarar por si, ou seus ll :.:·entes rl!spons:~.veis, 
o estac!o de ~i tio em qualq~cr pcnto do te•·· 
ritorio nacional, n"s ca.,;os 1lc nggr·e~siio es
ti'angcira ou gr;tvo commo\'.âO intcstinn. 

Estu. compet •·n(:ia. não ,; pti vll.l.ivo., como 
pot· eq11ivoco cst.ó. eecripto no. Con~tit~,J.i~·;·ío ; a 
a.tlribu i\·io pri v:1tiva p:•r :~ a •lect·d a•.<'io rlo 
:-ilio pet·tcnce u.o Co)tlgt·c.•~o. c o Poder Ex· 
ecnth·o só ;t exeree na sua aus~ncia . ,\~ 
duas !lispo~içlocs coustit.uc iconne~ citad:t;; de
!inum a eompct(•Jlcin. dus podAres anlori
zn.do~ pn.t•a a llc<.:!a1':1çfín 1!0 esl 1~1lo de s it io. 
llJD:> nito d·dlncm o que s .. ja o :;.i Lio, ou llle· 
lhol', quae:; ns comJi,;iii·S c], , pai;o;,qne reclama 
l;i.o o::üt·••ma Jll <!•li• l:l, !'\as nll·Slllas dis posições 
d tatlas a ,Jcclnr:t~~·~o do sWo ú nos c:tRos de 
ng;.: t'(·~sU.o 1•stt·angeir :t ou t!e commOo:iio ÍU· 
tostiuu, tuas e~to rectll':so f.rcmcntlo cstú limi· 
tado pn!o s:. bio p:·r.cci to do ll.t't. 80 o1a nossa. 
Constitui ç~:w, que 1h·Jine a.-; co: trl i~•ies tlo sitio: 
«Podor-se·h;~ U•)clat".l. r em estado •te sitio 
qualquel' parte do t(·nitorio da. União, sus· 
pendendo-se ahi as gal'll.ntias cou;,ti t ucionaes 
por tempo determinado, quando a segu-r.rnça 
da Repuúlica o e:r:ioil· em caso de agg-resslto 
estrangeira on commoção intestina. Não se 
achando reunido o Congresso, e correndo a 
Pat·,-ia imminente perig~ . exercerá essa attri· 
buição o Pode!' Executivo Federal.)> 

A conclusão é muito clara; a simpl~s in· 
vasão estran~ eira e a simples commoção in~ 
testina não a utorizam a. decretação do-sitio; 
só quando a segurança da Republica o e~igi:r 
c h~u~er perigo imminente para a. Put1·ia, po· 
dera ser decl~rado o estado rle sitio. 

Por consequeocia, em muitos casos a inva· 
são estrangetra póde ser repellida, e a com-· 
moção inte~tina pólle ser abafada sem ore
curso da. suspensão de garantias ()Onst.it'\lCÍO· 
naes, cjã. temos tido exemplos de intervenção 
nos Estados sem a decretação do estado de si· 
tio, p1•ova cab;~! de que a ordem e o. tranquili· 
daâe nos Estados pódemser estabelecidas S9m 
este meio extremo do aruitrio e quil.si do po
d<>r d ictatorial. (A.poiado:~.} 

Por assim pensar. votei contra o mons.; 
truoso esta.-io de sitio, qne toi arrancado a 
f'S ttl, Cnrnara. em consequencia do attentado 
(le 5 de novembro. 

St·. Pr·esidente, esta é a doutrina constitu· 
cionnl em sua pureza, t;m seus largos traços. 
A::si m se::do, quando houver a intervencii.o 
n;~ hypothese do n. 3 do art. o•, o Goveruo 
tem a. li berdade de agir sem a. decretação do 
e(:tado tlc sitio. 

A nossa Coustituição, fundando um sys
tema. torlo ~eu. adoptou a intervenção ordi
UO.l'ia nos Estaclos a cargo do Poder Legisl:l.
ti v o, cujas leis !edera<'s são executadas em 
tO!lo o territ.orio da Rcpublica, e a c!ngo do 
Pode!· judichu·i<J, cujas sentenças teem o 
ID('Sffio e.ITei to, e tambem adaptou a inter
ven<,~"lo extraor.lino.ria a. cargo uo Poder 
Executivo nos caso~ tio art.G" da mesma Con
stituiç-ão. 

As ~uas disposições são muito claras e ex· 
plkit,, s, razão CS!i-.1. pela qu :1 l combato toda e 
qu o.lquee idea ~e regulamcntaçii.o, que póde 
trnzer como eonseq~tencia a alternçf'1.0 e a mo· 
cl Jlicn\::1o tio rensamento do legisla.dor con~ti· 
tu intr! . 

Em minha opinião trata-se 1to ponto on
pitu.l (lo regirncn f<!dCJ'itl; nã.t, só o Poder Lc· 
gislativo C•• mo tarnbem o Poder Executivo 
d •!V<!m ;,:uard<~l' n maiot· sevet·idade na n.ppli· 
cac:;1o do,; t extos constitnciooa.cs, quo se 
rdet·cm ;·~ int•n·vençiio nos negocias dos 
Estado~. 

Mas, Sr. Pt·esidentc, nlfo -r.:gttl.~ment.-~1' 
um ,,_,·tir;o da C.m.~tiHciçtro, 11<io q11e1· rli::e1·- · 
;1•Ttl inlcn'i'· nos ca.<ns CX ]WCSso< e restrictos 
rlCL mcslll ~ Co11slituit:rlo, c é p:)r isso que, de· 
pois de fe ita. e3tn rn.pida exposição da nossa 
d<'Utrina constitucional c tendo de a.pptica.l·a 
aos g-ravissimos acontecimentos occorridos no 
U:stado de Ma.tto Grosm, co!l' o maior pezar 
sou forr;ado a dirigir deata tribuna. ao Sr. 
Presidente da Republica. as miubas censuras, 
(mttitos niio apoiados) legitimas e · leaes pelo 
procedimento que S. Ex. teve, não acudindo 
em tempo à requisição feita pelos poderes 
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coustituidoa de Maü.o;Grosso, qua:ndo se tra
ta.va.' rigorosamente de uma interven<;ão 
prevista. pelo a.rt. 6•. n. 3, . da. Constituição 
!b Republica. 

O Sa. MOREtRA. DA. SILVA:- NiLo apoiado. 
0 SR.. LtrlZ ADOLPUO - Apoiadissimo. 
O SR.. GALEÃ.o CARVAL!iAr.. ·-Sr. Presi

dente. sõ desejo_applicar a. lei, uliliz:mrlo-me 
das informações exactas prestadas ao Go· 
verno pelo commanda.nte do distl'icto militar, 
o Sr. general Xavier da Ca.mara. Foi lendo 
a. narração fiel do que ~e -passou em Matto 
Grosso, feita. por aquelle distincto oillcial uo 
exercito, que formei a minha. opinião e con
v enci-me de que se tratava de um caso de 
intervenção para resttbe!e~r a ordem e a 
tra.nquillidade abaladas naquelle ·longinquo 
Estado da Republica. · 

VozEs- N~ apoiado. 
O S:a. LUiz AnoLPHo-Muito ;~poiado. 
O Sr:t.. G.<\L"BÃ.O CA.R.V•\LHAL-Hn. duvidas 

sem grande valor sobre o modo pelo qual se 
deve entender. o vocn.hulo g01;ern().<, constante 
do art. 6• n. 3. Uns entendem que alli se 
cogita d~ Poder Executivo, c outros pensam 
que a. requisição de"\fe ser feitn pelo Poder 
Legislativo. . 

Si por a caso esta duvida. fosse proced~nte, 
em rela.çã.o á mataria do presente deb~lte, ella. 
não teria a mioima. impor·t.a.ncia; a requbiçã.o 
foi feita. pela assembléa. legislativa reu·nida. 
em· sessão permanente e tambem pelo pr~si· 
dente do Estado. Os dous poderes constitu· 
cionaes de Mat to Grosso di rtgi rn m -se com a 
urgeocia nece!;sn.ria ao Sr. P1•esidente do. 
Republíca, sendo certo que, pela Constituição 
daquelle Estado, esta ntt1·ibuiçiio comp::tc ao 
Poder ~gisla.tivo, que nlli é exercido 110r 
uma só camara, denominada assem!Jlén. le· 
gislativa. 

O Sn. LUIZ ADClLl'Ho- Conheço outras 
constituições, que esta.belecem o meEmo _prc-
coito. . 

O SR. 0 .\LBÃO CAnYAT.tiAL- Ilom·o em 
rigor . uma requisi~ão dupla, e alia reves te 
um caracter de gravidactt~ pelo testemunho 
que a.presont3., dos facto;; lamentavt'is, que se 
Sllcce(li:Lm nuquclle Estado, e nom se explica 
de outra. tô1•ma o thcor da i11!'lH'ma•:ão tlres
tndn. pelo Sr. ·general Camarn a.o governo fe. 
ueral. 

Neste debate não ·me preoccu po com a.s 
personalidades politicas do E~tado de ~Ia.lto 
Grosso, que e.lli foram depostas das posiçi3e's 
otnciaes pelo movimento rnolucionario; as
sumi esta attitude, ímpellido :pelo meu pa.· 
trlotismo, pela minha dellicação á causa. 
republicana ; não sou correlígiooario das in· 
Ouencias politicas, qu:e perderam as títlsições 

governn,mentaes. Levanto o meu protesto no 
seio desta Camara. contra o procedimento do 
Sr. Presidente da Republiea., porque um 
grande pt·incipio constitucional está em pe
rigo pela interpretaç:"io erronea. que gc qnet' 
inaugurar agora, ameaçando a ordem con
stituciona.L nos Estados da Fedem.çã.o Bl"S.~ 
zileira.. 

0 SR.. XA Vl·ER DA Su.vEIRA.-Nlio apoiado .. 
O SR.. GALEio Cto.R.VALIIA.L-Ha muito a:ca. 

mn.ra poJeria ter uma. exposição detalhada: 
do movimento revolucionario de Matto Grosso 
si tivesse appro••ado os requel'irnentos de in· 
formações apresentados pelos nobrêS Depu· 
ts.1los por aquellc Est!l.do. Teria. sido muito 
ma.is político o acto da. a:ppro""9'aÇão de taes 
requerimentos. 

Um Governo. que cumpre o seu dever, não 
tem hesitJções em fornecer ao parlamento <t 
provn. e a justific:ttiva do seu procedimento ; 
muitas vezes a recusa systematica. de infol'• 
mações p.lla rejeiçii.o dos requerimentos, por 
p:u·te fla s maiOJ·iasgovernamentaes,!az n~cer 
na consciencia nacional a s uspeita de que o 
Governo teme a analyse dos seus actos. 

Votei pela approvaçii.o do requerimento dos 
nobres Deputados por 1\!atto Oro:s\\,· e fi:z a 
minha. decla.t·a.çã.o de voto, pal'lJ. rcsalvai' a. 
mlnila responsabilidade. 

O SR. E:'it:As MAR.Trl'>S-V. Ex . quereria 
que a Caman accdtns.se esses rei"}Uel'imentos, 
em um dos quaes o nob, · r~ Deputalio por 
Matto Grosso pe l'gUnta va. a o Govcl.'no si Sll.IJía. 
ate qna.ntos cunbete.!l do munição b.avia nt1.· 
q uella Estar lo ? 

O Slt . LuiZ AJJor.l'Ho dó. um nparte. 
O Sa. GAr,~,;;\.o c.-.twALHAL-Si insisto pela. 

veruadr1 ~onstitncional ó porque o p1•oprio 
O r. Ca.mp<~s Salles em s uu manifesto lido no 
b~mquetc, que foi o!Terccido em S . Paulo, 
prl\gou a illh!rvcn~·ào nos termos positivos 
dn.lr::i. S. Ex. rUssJ q_ne n. sua attiturlecomo 
homem .-le governo e1':t lle int ransigente 11 
irrcconciliavel ;vlvcr~a1'io da política inter· 
\'C!ncioni~t:,, c CJUO nas relações com os Es· 
t:Ldes :,:uarrl11rio. o r!scrupuloso r cspr.ito das 
fr·ontci t·as tlcmn1·catlas pdo arl. 6' da Con· 
stituir;ão .. Estas pa l:tvras do seu manifes to 
e~l.:io pmvanuo que ~- Ex. está ad:;tl'icto á. 
obsorv:.ncia da lei, e que por isso só inter· 
vini. nos n~gocios dos Est,•dos dentro Iins 
fr••nteiras rio n:rt . 6" e nem quero outr;~ 
comn, como repHul i~nno e como executor fiel 
da nossa lei fundamental. 

A situaç-ão de Mu.tto Grosso exigia es~a. in· 
terven~·ã.o cJnstitncional, e para. prova do 
q11e atfirmo, basta. nm:t leitura. desapaixo· 
nada do longo officio do Sr. general xavier 
da cama.ra onde, á. par da. completa. neutra· 
lidaC.e d& força. federa.!, vem um.a exposição 
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.minu~losa do movimento revoluciooa.rio q~e I _O SR. . ·cAssiA!.'iO no NA.SC!..MENTO E OUTROS 
aD_lqutlou a força moral dos poderes const1- dao apartes. . · · 
tutdos rla.quellc Estado. 0 s G · - C · · 1 · 

Foi derra.rnado S>mgue precioso rlé muitos . R. Ar.~Ao AR.VALUAf,-LeL~ a guns to· 
compat riotas nossos; ,Jes:tppueccram as ga- ptcos do om_mo p~ra -apresentar _a camara o 
rantias da_população inteira ele uma Capibl e. quadro da sttuaç.lO de Matto ~ros::oo: :· , . 
a Assembl~~n. L~lsln.ttva do E~hdo viu-se na «Jà nas proximidades desta Capital Cui co· 
d_ura ~ontmgencta de õ\nnullar a. eleição prc- Jbendo noticias a larmantes ·de que se esta.vam 
S!dencl:tl para Í<Lzer ce"'>3-r os suecesscs anor- preparando gr·a.ves :•contccimentospolitico3, e 
moes de iJ ~e era theatl'O a. c1da.de rl .:l Cuya.bá, que sobr.J a capital marchavam cerca. de 3·.soo 
porqua o Governo Feder>~ L em virtude d<lS or- homens. 
de_ns transmitti<.la.s ao comm~nda.nte do dis- O tcoenb-coronel Fraúcisco de Paula Cas
trteto, ~esolvera. cons~rv-u.r:sc neutro deante tro mostrou-me as instrucções d~das pelo Pra· 

. do f!10VJIDP.nto revolucron_ar10_ que <l.ffie<l çwa :;idcn tc •l• ~ Republica, que eJ·am as de coni
deptlr o Governo conslltuciOnal tle Matto pkta neuwalidadc da força federal.'» 
Grosso! ! 

Sr. Presidente, factos ITravessedesenrolam O illustre Sr. g3neral Camara afflrma no 
em nosso p,liz; os comme7itar ios sobr~ el!es se ~cu lougo _officio q U:l_ o tel~g~·apho havia sido 
multiplicam, e, não o~tan~e a a.ccfi •l dos .... 0. tnt-lrrof!lpldo por ma.o cr1m1oosa nas vespe· 
-vernos c tão pa.rtícular. q~e mui '.a gr:~te r:Lg ~o dta_ 7; que a ci~ade se achava toda 
ch~ga a ;::crctlitar• que re:Limente tomamo:> a entl'lllchelrad.a. e tle~endt~a po~ ~.200 homens~
dcltberaça.o tlc se"uir e-:~ominho erra• lo custe que (o 1·ç ts rewl!lc;t·m,zrra5 Sltzaram-na com 
o que custar. c ' ::J.Of!O ltomea.~ ; _q!-le difflcultando-se cada. vez 

Quo.es 10s commentarios que d:Jvo fazer sobre ma.ts a :lU:\ admmistraç_ão em virtude de abu-
3. situaçiio de Matto Grosso ~ O proprio Go- sos e excessos co~met~tdos por destacamentos 
verno está. convencido tia oxtrMr•llnaria gra- rle_forças NvolucJOn:\rlas e, vendo que a anar
•·idade dos acon tecimcnt03 que tiveram lo,.ur clua lauraoa por todos os pontos-o go-cerno do 
naq~elle E_stado

1 
mas; por .nm indi~culpa"vcl Esl~o cn~ur1·al tdo nt-~ erincheira_s, sem 1uda 

capriChO, nao qu1z retroceder do caminho que pro_vtdc:r~ctar a »~o ser.tL sua prapraa de(e.>a -
e1-roneamente lun·ia com'!Catlll a. trilhar e :t CJda·ic abandonada. a:s garras da ana1·chia, 
Jlara inim e digno de as~ombro ver-se 0 do- resolvera fazer segu1r uma escolta afim de 
-verno em telegra.mmas uJI!ciaes {a.tlar em .<i- levar 'lS telegrammas até a estação de Ge
tia.ntes, em ad~>cr :ario; do o ,11,emo em armas neroso Ponce, e. como a situação se .tornasse 
como ai a existcncia de uma. força rcvolucio: cada._ vez_ ma.is critica daante lls. insis.te·ncia e 
naria armada f<>~se uma oousa natut'<Ll 0 le- pertma.c1~ do_s as~a.lta.ntes e dQS de~eosores, 
ga.l, 09mo ai não fosse um crime ue.!.,'llr em ~ue ~m tirOteiOS constantes se sacrificavam 
armas para atacar as forças Jegacs ! ! ID~ltt_lmente, resolvera appella.r para o pa.-

0 s L . A . . tr10trsmo das forças em armas, envinndo uma 
a. mz ?OLPHo:-Mmto bem. O (;overno nota. circuh~r a. ambos os contendores. 

recommenrl~ v.L :1. a.ttJt~,Je ~n neutra1_1 la~lc o Srs. Deputados, poderá. haver uma. situação 
de observaç~o ao comm.mu:~.nto do thstr1cto. lT!'lis critica. paro. 0· g-overno de um E3tado? 

O SR. ENJ::AS MAHTIN!i dil. um ap1rte. S1 o quadro descrir>to pato general Ca.mara 
O SR. GALEÃO C.\RVAI.l! ·\L-A nlinha. con- não é o de !!ma. gr~vissi!na. perturba~o da. 

-vicção formou-se ptJ!a Jeil.urn. do rolo.torio do ~r!lam, Ollla.o_ ou Duo se1 fr_anca~ante o que 
Sr. general Xavier ila Camu.ra, e por cllo SI'Jil um mov11n~nto revoluctonarlo 1 A quem 
toda a n1u;ilo sabe que a ant•Jritl1111.: J'!1loral compe_te or;,":J.n1zar ,for:c~ armada. na. fórma. 
no Esta.•lo tle Malta lir1•sso cnco 11truu-~e em dus_1~1s e:n VIg-or 1 I~ llmto u. qual~11e1: chofe 
uma síl ua.ção ttto c!'itica. que nã.o tinu:L 09 poht!CO, a pretexto de luto.s part1d&.r1as, te
precisos elementos para manter 0 seu pl'~S· vo.ntar for·ças arma.das ? (Xro::ám-se apartes 
ti "ÍO. C•l Ire os Srs. (.'assialiiJ do Nascimerllo, Lu,i:: 
. ~~ i!lu~tre. milib:n• confessa. que resolvcr1L ,tdnlp!'"• Ef!das Mat·tins, Xavier- ela SiZveira e 
mtm'VIl' partrculann~nce :;em caracter olllcial outros Deputados . ) 
no ~entido cxclu~i vo r lo ~!ferec~t· seus bon~ O SR. G.\l.EÃO CARVALIIAL- Em resposta. 
ol~cws, p:tra q•1e cess~-;se tão pet'lgoso e atlli- ao m•-'U nobro amigo. o illuatre Deputado 
ctrv:o estado ~e _cou~s- Qua~i que S. Ex. !~ lo_ Rio Grande do Sul, o ·sr. Cassiano do 
pedm por mloerLcorLlia que as partes li ti- Nasc1mento, repito as palavras do Sr. Erico 
gantes depuzessem as armas. Coelho quando jnsWica.va io"tervençãodo Ma· 

UM SR. DEPUTADO-Apoiado. r echal Floriano Pei~oto com as forças fede-
. _ _ _ . rae~ no Estado l.lo R10 Grande do Sul : «0 acto 

_O S~ . ENEAS MAR'I'I~s-Por m1serlcordia, do Govorno Federal intervindo nos negocias 
na~; 1ote~poz l\ sua autoridade mora.! para do Sul é perfeitam~nte cabido porque }leia. 
evtta.r ma1or luta.. propria Constituição esse governo nã.o é sõ 9 
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Exeeutivo Federal-o· Presidente como go
verno civil ou militar, tlmbem é a policia. da. 
Ifnião afim de manter a. or.Jem e a. paz. O 
seu papel ê de um chefe de polici•l da. União.» 

Na. verdade. Sr. Pt·eüdente, o pe·nsa.mcmt'l 
da. noss:1 . Constituição é muito po~ittvo, 

·quando. conreriu ao Governo F'orler,;l a com· 
petencia. para restahelecer a ordem e a. tran

" quillitla.de nos E~tndos, cujos gove!'nos J'equi
sitar~m est:J. me<.lidll. por nã.o pos;utrem. os 
elementos nece~sarios pat-a tal fim. 

satisfanndo a.s~im a'J padido do comanu~ 
da.nte do d!stricto, que lembrou este a.lvi.tre, 
para. qtte nii.o cnntmua.sse o estado anormal 
de cou;:J.s e h•nbem o.ã.o continuasse a luta 
fratricida.. 

A Constituiç,iio no art. 6'' n. 3 falia em 
ordem e tranquillidt~.de nos Esta.dCJs, e do 
seu coojuncto me .'(>arece que olla não SG rc
fer.1 unicamente a ordem material, m~s â. 
ordem constituciooa.l ; a. pa.la.vra tr\lnquilli· 
dade pár~:e relerlr·se mais directame::~te á. 
ordem material. 

O Sa. CAsSIANO DO NASCn.tENTo-Mas o go
. verno do Estado deixou reunir tres mil ho· 
mens. . 

O Sn.. LuLz ADOLP!lo-Nií.o conseguiu im· 
pedir;. · 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTo-Pois devia 
ter intervindo. 

0 S~. GA.LEÃ.O CARV ALRAL- 0 Sr. general 
Camara. em s:eu oficio nos conta, que no 
tcrr·eno neutro em que s'r: acltava, sõ _poderia 
t~r -pal:J:vras de pa~ e O.e concord\a. ..• 

o sn.. XA.VlER DA SlLvELR:I..- Onde esta a 
misericoruia r 

Ahi está a concordia. 

O Sa. Lmz AooLPHo- Isto não adeanta ao 
caso. 

0 SR.. CASSIA.NO DO NASCIME!\TO-Sem_pre é 
bom não accrescentai' palavras. 

0 Sa, LUIZ ADOLPHO- Nlnguem accres
eentou. 

O Sa. GaLEÃo CARVA.r..HA.L- • •• que a. -posi~ 
(i.o das forças federaes d;mtro do sitio era. a. 
ma.is critica., e. qlle não 'Podendo vir a tempo 
qualquer decisão do Governo Federa!, appel· 
lava. para as partes contendor<~s. a.ilm de não 
prolongarem a luta. 

Nt~ste mesmo officio vem publica!!& a. nota 
do ch.1fJ das forcas ravoluciona.rias, dirigida 
ao general Ca.ma.ra, na qual o mesmo 
decla.t•a que estando assentadas as ba.ses ele 
um o.ccordo par"a a ceJso.çao das l•rmitirla<Les 
começadas uesde o dia. JO de abril, que sem 
demora seriam restituídas ~paz e tra.nquilli· 
dade que todos deseja va.m . 
. :Mais tarde, o Sr. general Ca.mara recc bia. 
instrucções pa r11. que evitasse a deposição ilos 
poderes constituídos do Estado de Matto 
Grosso, qua·ndo a assembléa l~gisla.tivn. já 
havia capitulado C.ea.nte do movimento revo· 
lucionario, ann tilia.ndo a eleição presidencial, 

Sin~ular t!outriaa. a. do Sr. Presidente da. 
R.epublica, que ordent~. qu3 o oxer~ito fe
dera~ <\Ssista. impasoivel a o tiroteio de forças 
revolucionarias contra. a.s furças e:;;t,~dllaes. 
sem ordennr immediatamente a. d 13posiçã.o 
da.s armas aos grupos revoltos~s 1 · 

Pois sct•h possivel q1Je a intervenção só aa 
e1Tectue, qLiando houver peri,:;o de ser de• 
posta a autoridade constituída. '! 

Pódc set· derramado o s.togue dos ch)adãos 
em uma. verua1eira batalb.a, qua durou 
muitos dias. e o Governo Federal pelo sen 
representante couserva-se neut ro, c Iilanila 
dizer qúe nã.o se envolva em lUta.<; parti. 
darias e quJ os podar~s constituídos não serão 
depostos'!" . · 

Na verdade, não se r (\aliza.rã. a. d~.posição, 
mas a11utorid<J.de assim conservada perdeu a 
sua. !orl}a. monl, c vê-se na dolorosa contin
gencia de não mais rlirigir os destinos do 
l!:stado. 

O Sn. LU!7. i\noLt'JJo-"Mu'!to bem.Apoiado. 
O SR. GALEÃO CA.R.VA.LllAL- O direib de· 

revolta estí~ gai·a.ntido d;} Ol'a avant~ ; 011 
pari\dos -pod<lm tom:~.r as armas a pretaxto 
de garantir os pleitos eleitoraos e a. a.puraçã.o 
das nleir;ões, o as torçDS revolucionarias 
a.ssim organizadas terão as condeseendeocias 
do Gorerno Federal, que pelo seu repr•esen
tante com ellas pal'lam~nta.ra como de igual 
a igual. . 

Sr. Presi<lente. nenhum pa.triota, nenhum 
republicano poderà ad vog~LL' semelhante dou 
trina e o estabelecimento do S:}ID.elha.ntes 
prax-es. 

0 SR. X.A. VIER DA SILVEIRA. dá. Um aparte. 
O SP.. GAL&Ã.o C.M'.'L\.LU..\L - Si não com

pctia ao Governo Fed;ral intervir deante da 
situação melindrosa. de Mat to Grosso, é!orç11. 
confessar qne a dispasiçJ.o constitucional do 
art. 6". n. 3, o lettra mort:l. (Ha muitos 
aparte.>.) · 

Chamo a. att!>nçii.o d~:~. Camo.ra. para. uma. 
pa.rtieul•Lrit.!ade, que não pódtl passar desper· 
cebid{l.. 

Em todos o telegrammn , que o Sr. Presi· 
tlent l da Republica. p:~ssou ao commanrla.nte 
do d is tricto em Matto GN SSO tra.nsmittiu 
suas iostruc(,!ões, recommen<iaodo intervil' 
só no ~so ue depooiçã.o, e evitao•lo auxilio 
direcco ou indirec~o a. q ualquer 1los partidos 
em luta, como si o p residente do Estado e 
o. SUt\ assemblea l e-gislativa fo;:;sern urn. 
partido, o não fossem os poderes conatítuidos, 
que haviam solicitado a int~rvenção na. !órma 
da. lei. " 
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Mais tarde S. Ex. em telegramma de 5 
de julho, quando assumiu o governo do 
Estado o Sr. Antonio Leite de Figueiredo, 
recommendava ao commandante .do districto 
que pTestasse todo o at~xilio para a manuten· 
ção da ordem publica. 

0 SR. LUIZ ADOLPHO- Processo completa· 
mente diverso. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-Porque O Sr. 
Presidente da Republica não recommendou 
antes que fosse prestado todo o auxilio aos 
poderes constituídos do Estado de Matto 
Grosso ~ Sim, reconheçamos nós todos sem 
hypocrisia, com a maximi1 lealdade, com 
toda a franqueza e sincerida,le que em Matto 
c'"~osso houve uma deposição disfctrçada do 
seu governo. (Apuiado.< e nao apoiados.) 

O SR. MELLO REGO - Pela legião Campos 
Salles. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-Quem leu com 
attenção o minucioso otficio do Sr. genm'al 
Camara, acredita immediatamente na situa· 
ção tristíssima em que el!e se achou ... 

0 SR. XAVIER DA SILVEIRA-Acredita mal. 
0 SR. GALEÃO CARVALHAL- ... sem OS 

elementos necessaríos para manter a sua au
toridade ; elle conlessa que apenas tinha á 
sua disposição 100 praças, que não poderiam 
certamente mzer íace i< 3. 000 homens arma
dos. (Apa1·tes.) 

Lamento profundamente a divergencia que 
nesta questão me separa dos meus amigos ; 
considero com as maiores appreh,:mç;ões sobre 
o futuro dtt Fed<waçilo, si fôr estabelecido 
como systerna sem8lhante preGe.dente. Qual 
o governo de qualquer Estado da ltepublica 
que pode se consi<lorar "'T!Tantido com tae~ 
processos de apparencias constituciomws ~ 

O SR. MoREIRA DA SILVA- Aquolle que 
tiver força moral para se manter no go
verno. ( Apoiulos,) 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-0 proceSSO re· 
volucionario é condemnado pelas leis ; o 
Codigo Penal estabelece as penas para os de· 
linquentes. 

Em Matto Grosso houve um movimento 
revolucionaria, que por certo não será com
parado á revolução de 15 de novembro, que 
derrubou a monarchia. Alli não se cogitou 
de uma evolução politimt ou social que jus
tifica as revoluções nacionaes. 

Natumlmente os . revolucionarias que des
truiram a monarchia não são passiveis de 
pena, mas o mesmo não se póde dizer da
quelles que tomam as armas para promoTer 
uma perturbação geral em um Estado orga
nizado dentro da Republica. 

A doutrina agora ensinada é que os parti
dos podem pleitear as eleições com processos 
revolucionarias. 

0 SR. ENEAS MARTINS-Si esse partido se 
vir com os direitos conculcados por um go· 
verno arbitraria e violento~ E' preciso tam· 
bem garatir as minorias contra os abusos e 
vexames dos governos. 
-o SR. GALEÃo CARVALHAL- o Marechal 

Floriano Peixoto soifreu a mais violenta op· 
posição por ter intervindo no Rio Grande do 
Sul. 

Pois bem, o meu nobre collega, o Sr. Cas· 
s.iano do Nascimento, defendeu o governo da· 
quelle benemerito brazileiro em discurso pa
triotico,onde encontro os seguintes conceitos: 

« Tem ouvi1lo censurar o Governo Federal, 
mas qual foi o procedimento do Governo no 
caso do Rio Grande do Sul ~ Nenhum, além 
da observancia do que dispõe o art. 6° da 
Constituição. O goveTno constitucional de um 
Esta1lo reclamou o auxilio da União para a 
manutenção da ordem publica; o Marechal 
Floriano concedeu o auxilio pedido. Onde é 
que está a~infracção da Constituição.Federal?» 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Não tem 
paridade um caso com outro. 

UM SR. DEPUTADo-Lá houve invasão pela 
fronteira. 

0 SR. CASSIANO DO NASCIMENTO-Apoiado. 
Lá o governo não se deixou sitiar por 300 
homens. Teve a sua força para oppor á dos 
revol ucionarios. 

0 SR. GALEÃO CARVALHAL-Lá o g·overno 
do Esüulo pediu a intervenção do Governo 
Federal, e este <:Lccudiu com os contingentes 
do exercito nacional, que para lá marclíaram 
em defesa da Ropublica. Outro Deputado, o 
Sr. Costa Machado, defendendo o Marechal 
Floriano, dizia muito bom-que estamos no 
regimen da divisão dos poderes; que não con· 
centrando o Congresso em si todos os poderes, 
a Constituição sabiamente deu a intervenção 
no caso especial do art. 6° ao Poder Executivo, 
e este cumpriu o seu dever intervindo no Rio 
Grande do Sul para terminar uma guerra san· 
guinaria e desastrosa. 

Nos Annaes da Camara de 1893 ha um ma
nancial immenso, para justificar a interven
ção, quando ha uma desordem grave no 
Esta<:] o, e os poderes constituídos não possuem 
a força necessaeia para reprimil·<:L. Na ver
dade a formação de uma força armada revo· 
Juciomrift, nas condições occorridas em Matto 
Grosso, cc:nstitue um attentado, e com elle 
não póde p<:Lctuar o Sr. Presidente da Repu
blica, conservando·se neutro, e apenas im
pedindú a deposição das autoridades legaes. 
E este facto torna-se mais grave, quando os 
poderes constituidos de um Estado, confes
sando-se impotentes, requisitam na fórma do 
art. 6° da Constituição a intervenção do 
Governo Federal. 
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Muitos argumentam que o Presidente da o meu dever n&~te momento é fa:>.er a. critica. 
R.epublica. e " competente para. resolver sobre dos seus actos, é appellar para o seu patl'io· 
a. intervençi. .• embora requisitada. tismo, para que não tenha. cond.escendencias. 

o sa. CASSIANO no NAsCIMENTo-Si nãopôde e pa.ra que não se afaste do seu programma. 
ser assim, aca.ba·s~ com <t re~po11sabilidtl.(le. No ca5o de Matto-Grosso a Constituição da 

Repablica foi um tanto esqueciúa.. (illttitos 
O SR. GALEÃO CA:ttVALIIAL - Allegam não apoiados.} 

mais, que por isso seríamist~r a regulamon- 0 SR. Lvtr. Atlor.Pno-Foi de toio esque· 
tação do art. 6~, -porque o Governo Fed.eral cida.. 
não póde esta\' ás ordens de governado~e> 
violentoo. que, a.broquelando-se na. a.utonomi t O SR. MI!LLO REGo-Apoiado. 
local, podem se constituir ecn ar'bitros discri- o SP.. GALE.:\o CARV,\LIL\.L-Repr.::s ~ntanta 
ciona.rios e absolutos da. sorte dos seus conci- obscuro do Estado de S. Paulo (nüo apoio do>), 
darlãos. só pretendo prestar o~ meus serviços para o 

Não adopto em absoluto tal interpreta.<:.ão engrandecimento do Brazil,do generoso E:>ta.do 
do nosso dispositivo constitucional ; no caso que me conferiu este honroso ma.nda.to e da. 
da intervenção, o Governo· tem ~ empre os Republica. In~piram·me os mais puros sen
seus (lelegados, que lhe informam sobre a timentos pa.triotiros, tão forles como os que 
situação do Estado, cujo governo requisitou dominam os actos do Sr. Presidente da. Repu· 
o seu auxílio, e no caso particular do Matto !Jlic:~.. 
Grosso, as informações foram completas c Paras. EJ:. con-vergem mn itas rcsponsa
muito positivas ; as autoridades militares ero bilidades, mas o pal!·iotismo tudo pôde des
demu.ia pintaram o quadro tristissimo do arn.va.r, abr in<to bt'iiCb.a através das multiplas 
movimento l'evoluciont.~.rio, que dominou a •lifficuh\adGs que teem assoberbado o Governo 
cidarle !le Cuya1·3.; a meu ve~ t ranspll'ece da. Republica. O paiz est<i. eHpGt'tlndo um11. 
do ornei o do ~enera.l Cama.ra o pedido de in· poli tica. de tradições republica.nn.s, do justiça 
t'}rveoção, como medida suprema e neces- e de reconhecimento a.os seus bons servidores. 
sa.ria. Devemos nós todos o.lmeja.r que a. nossn. :pa· 

Sr. Presidente, ja vae longo o meu dis- tria. possa gosa.1• em breve melhores dias, r~· 
clltsO ; já tenho dito quanto pensava para ])Udiando ·i» limi;w todo e qualquer recurso 
justirlcar o meu voto vencido no ~eio d:t Com· á violencía, que não mais é compati-ve! com 
missão de Constituição, Legislação e Justiça. 0 estado moral do nosso povo, que devemos 
Cumpri o meu dever, occupando esta tribuna d~seuvolver e aperfeiçoar. 
para lavrar o meu protesto em nome dos Todo .sentimento pattioti~o, n ;t vhra.sc de 
princípios constitucionaes, que nos devem ser um illustre pensadot· nosso compatriota, re
caros: Não accuso o Sr. Presidente dít Re- pousa. no a mor por uma certa porção do pia
publica como um criminoso, mas com a ma.- net•' . á. qnal se acham presas as no:sas recor· 
x im::t lealdade aoseg:uro qu~ S. Ex. errou. dações do Passado, as no:;sas e!iperanças do 
(Não apoiados.) Futuro e n.s nos~a.s a~ções do Prc~ente . Toda. 

O meu intuito, ao tomar a p3.l:~.vra. neste patria supjõõe urna. actividnde exercida por 
(].eba.te, niio foi fazer injust' ca ao caracter tio ·uma seria de . gera('ões, tlas qua.QS, as que 
honrado St·. Dr. Campos Salles; penso, como subsistem, se consicl.cra.m c0ntinuadoras e 
o Sr. Dr. RodPigucs Alves, qua no calor das depositarias, em proveito das g-erações que 
lut,ts, no a1•dor da.s paixões, não deYemos hão de vir. Sem essfl. continuidade ua coope
ser injustos para com os gran•ies homens da. ração, o sentimento e a noçãG <la. patria. 
nossa terra. e que é p reciso honrar o C;\r:l.Cter ficam vagos e desrle r,ntãoper(lem quasl inte~
de todos elles, como um pa.trímonío J)aciooa.l. ra.men ·e sua em ·a.cia. Mas dcs•Je ljU& estes 
Só o que lamento é;\ irnpa1'cialida1e de S. EJC., condições se realizam, o solo d3. Patria tal'· 
qae emmudeceu deante tia campaoha.deditfa.- na.-se realmente sagra.dl). 
mação movida. contl'a. o il!u3tre general Glice· Elle foi regado pelo suor dos n<'ssos :mte
rio tmtdtos opoiados),o velho republicano, que passados; em seu seio descançam a.s ger,tr;.ões 
foi um dos !undadores das nossas instituições que editicaram a nacionalidade, de que nos 
dcmocra.ticas consagra<~as na. Constituição de reconhecemos cidadãos. Não é mais simples-
24 de fevereiro, o filho uilecto de S. Paulo, mente a por~!io do planeta que nos fornece os 
que era incapaz de deshonra.t• o alto mandato ma.tc1·ia~s oecessarios ã. nossa snb3istencia. 
que havia recebido (apoiados gerces) dos seus vegetat\vu.,constitne a sàJe mat-;ria.l dê ·nossas 
:pa.tricios. emocões e ue nossos pensamentos . 

A. minb&. attitude neste debate é inspirada Abandonal·o, é quebrar a cont inuidade de 
pelo amor aos princípios const ittlcionaes ; nossas idéa.s ; é romper a. cadeia. dos nossos 
pela passo~ do Sr. Presidente da Republica mais caros a.tt'ectos. Como dei:lar ao de.>':l.m· 
tenho o Dlllior respeito, enelle encaro a. auto- pa.ro; como eutreg<~r i mãos profanas a urna 
ridade suprema legal da n1inl.m pa.tria, mas, santa, onde estão guarôadll.'3 as reliquia.s dos 

Camatl\ V. IV ~ 
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que nos deram O S"el', G com elle, :1.· virtude,, governo animado do lnteresse publiCO é bom, 
o saber, a energi:L, que nos tcrna.ram homens ~ co governo abamlonado aos int~ré>ses parti· 
Foi pensando assim. que o grande Dan ~on · cnlares é mão. :~> · . 
. respondeu, em um momento de angustin-, l Só :1ssím S. Ex. ·poJerá supportar. sem 
aos que o aconselhavam a deixar u. França, magoa. c sem remorsos os encargos do go
pa.l'a escapar á s~ntc:mça. de morte, que,ver·no. O Sr. Dr. Campos Salles ama. a sua 
ameaça v<~. a. sua cabeça: « Partir!. . . Por- pa tria e ama estremecidamente o seu Estado 
'llent:twa le1; ,. se apairía. 11a sola do sapato ?» natc1!-S. Paulo. Pois bem, si quer honrar a 

O Sl'. Presirlente da. Republic~. <1eve inspi- memorio. consagrada dos luta.dores pele. 
rar-se nes ~e~ idea.;s alevantados, si qu:;r co•·- 'causa. .rcpu bUcano... si não quer eugolf.l.r:se 
responder ó.s nspir:H;ôe,; reg~nera<loras do seu nas profundez~s rle uma politicagem esteril, 
tempo, gniãt.lo por uma doutrina de amor, realize o seu programma politico, procurando 
que deve impeHi l·o a éombater com todas as I nas íH·;ira.s republicanas o~ crentes de\·otn.
euergias a. infium ch\ funesta do egoismo . dos, que não se intimidam doante das aspe· 
..t~.s nossas c:.~.ras instituições estão reclam'"nrlo rezas das refrogas; siío ·os legii:marios, que 
~ acção decisiva de um braço f.)rte, que, mo- dcratn alma, brilho e enthmiasmo á obra da 
Yimentado por choques patriotico~. man- consolid~ç-ão da Republica,· emprehendida 
tenha a ordem material, tanto quanto pos- pelo marech:tl Floriano Peixoto. 
si-velem meio d;~ desordem mental e moral; Repito mais uma vez-nestes arraiaes es
quc avassalou de todo a alta: S•1Cicdadc brazi- pero inevitavelmente o Sr. Presidente da 
l ei r a. O caso de Matto Grosso é pedeit.a.men te ltepublica. A logica inflexi vel da yerdade 
umA. prova desta calamidade, que devemos esti dicta.ndo a S. Ex. esta. pa.triotica con
deplorar; é a ·victoria dn. torça m<\tet•üt!, tluct:t. (Muito bem, muito bem. O orador c 
julganuo-se o. arbitro dos dest inos daquclle muito cump1·imentado). 
remoto Estado . (Nü~ apoiado.) . . _ . 

O Sr. Presidente da Repu blica repudiou F1.:a a dJsoussao ad1ada pela hora. 
um dos seus mais strictos deveres, que con- Vae a imprimir 0 ~eguink 
siste essencialmente, em manter a o··tlem ma-
terial, para que íiS inst ituições se desenvol
vam e se aninhem em todos os corneões opu
lentos da. nossa terra. 

Neste camin bar S; Ex . esquece o seu pro
~ramma, renega. o seu passado, e quando 
Cei~nr o s.lto posto, que agora occupa, npren
dera no estndo dos t"actos mais salientes da 

PROJECTO 

N. 100- 1899 

Re{orm:.l a lei eleitoral 

SUa administração, que O est:l.dista sÓ póde (Parecor sobre o projecto n,i22,de i SOG,•m 3" discussã:o) 
edificar alguma. cousa. de udl par a sua pat.ria, 
quando emrnudece deante das sng-gestües dos 
interesses particulares. Como qtt6re!·;i S. Ex. 
suhli?Jar a Republica., si ina.ugurou uma 
:polltJca de coudescencleacia;:, de recuos e ao 
mesmo tempo de , ·a cil lações cousti tucio
Jl;les ~ (.Nüo ap oi. 1dos c p,·otesto.~ .) 

Não ; eu alimento uma dcce esper ançél , 
a.quella que n fio a llandona os entes mais 
infel!zes sobre a terra; o nas.~ado de S. Ex., 
que e filbo daquelle notava! canto da ll:J.t:·ia 
b:_azileit·a. que se chama Estado de S. Paulo, 
n~o ha de afundar no esquecimento a que 
sao c9ndemuados os homens políticos, que 
se delXam impressionar pele.!; miragens 
Jlert~badoms, quando o povo em ~eus pro
llUDCJamcntos sincer os es~á indicando oca
minho do dever. 
Q~~r S. Ex. trilftar a estrat.la que o con

duzJra aos applo.usos dos seus compatriot:J.s 1 
Recorde-se com saudade dos tampos glorio· 
:sos da pt•opaganda e muit o pa.rticularmente 
d_a. sessão memoravel da. Asscmblé:~. Proviu
cml·de S. Paulo, de 27 de fevereiro de 1888, 
na. qual S. E~. prouunciou em v ibrante dis
curso as palavras de Courcell Seueuil: « o 

A commissão cncarl't>gado. da revisão da 
lei eleitoral, tendo estudado o :projecto n .122, 
de 1896, que, a requex·imPnto do Sr. Depu
l!ldo Ft<IDCbco Veil!a na sessão de 26 de maio 
de 1897, lhe foi remettido em 3" discussão, é 
de parecer que a lei n. 36, de 26 de janeiro 
de 1~92, seja executada com as alte1~ações e 
arnp!w.ções constantes do seguinte projecto 
que apresenta como subs titutivo e que serão 
a.ddicionadas ás que já teem sido feitas á.quella 
lei : · . 

· O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1. 0 A eleição para de-putados e para 

'" renovação do t erço do Senado eft'ect ua.r-se
ba no dia 31 do mez de dezembro do anno da 
ultima sessão de cada legislatura do Con
gresso. 

Art. 2. 0 Serão admittidos a votar na 
eleição de dezembro vindouro s6mente os 
eleltores alistados até a r evfsão de 1898 ·com· 
pr~hendidos todos os que o tenham -sido em 
virtude das leis de 9 de ja.neit·o· de 1881 e de · 
26 de janei!·o de 1892, a inda que eliminados 
posteriormente por mudados do municipío, 
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d(lsde que. não se prove terem sido alistados tuto, o. :par te prejudicada. justificará em juizo 
em outro municipio, comtanto que seus ti- com -tres testemunhas · presenciaes, e jun:.. 
tulos ou as cerLidões de seus alistamentos tanr!o a justificação, requererá c.ertidão 
.estejam revestidos das formalidades Iegae;;. de seu n.listamento ao juiz seccion(Ll que a. 

Art.3. o A todos os eleitores comprehen- expedirá, procedendo a.o mesmo tempo cx
didos na. disposição- do artigo antecedente officio contro. aquelle funccionario como in
serão e:.;:pedídas segundas vias de titulos, curso no a.rt. 48 da. lei de 26 de janeiro 
quando requ~ridas. de 1892. 
· Art. 4. 0 Até 20 dins antes da eleição ele 3! Art. 11. O requerirr..ento tto juiz seccional 
de dezembro, os eleitores deverão apresentar !)edindo a. certidão do alistamento de"Yerà. ~:er 
seus titulaS v. qualquer dos serventua.rios e.~cripto de proprio punllo, e assigo.n.do pelo 
de justiça do município, que os rubricará e eleitor perantetabelliã.oou escrivão -que a.ttes- · 
datará, e perante o mesmo assignaril o seus tarà de vista, e a. certidão, authenticada. pela 
nomes, "de proprio punho e por extenso, nos a.ssignatul'a do juiz seccional, será. lavrada 
respectivos títulos, no espaço que medeie no corpo do requer-imento lk"tra confronto 
entre os seus uizeres e a tJSsignatut•a. do presi- das a.ssignatu.ras no a.cto da votação. 
dente da commissão munícipu.l. e tambem em Art. 12." Os requerimentos pedindo segun.
um livro especialmente destinado "Para re- das vias, devido mente rJespacba.dos, de-pois de 
gistro de a.ssigcaturas, que ficará. archiv:ldo terem sido elJas entregues, se1·ão remettidos 
no respectivo cartorio, exceptuarfos os anal- ao juiz seceional que os mandará. a.rchivar 
phatetos alistados em·· virtude da. llli de 9 de por municipíos, para fazerem prova contra. 
janeiro de 1881, a rogo dos qu:~es assigliarâ. quaesquer t itules indevidamente expedidos. 
um eleitor. Art. 13. Não serà vãlido o tit1,1lo que 

Art. 5. 0 O eleitor que receber segunda não esteja assignado pelo respectivo eleitor e _ 
via de titulo, igualmente exceptuados os anal· pelo presidente !la Commissão Municipal ou 
pbabetos da. lei de 9 de jaoeiro de 1881, ou o por quem suas vezes fizer eauthent1cado pela. 
que lor alistado na. revisão do corrente anno rubrica deste ou de algum serventuario de 
ou seguintes, devera assignar o titulo, de pro· justiça. 

· prio ;punho perl>.nte o presidente da. commissão Art . 14. O eleitor, uma. vez alistado, só 
mumc.ipa.l. ou qoem suas ·vezes fizer, que o poderá. ser. eliminado do alistamento a requ<J
rubrica.r4 e datará no acto da entrega, in,Je· ri~ento proprio ou -co~ certidão de já. se ter 
pendente . de sua assignatura. por .extenso no alistado em outro município, .de ha: .. er per· 
corpo do mesmo titulo, e assigna.rã. ao mesmo dido os direitos :politicos ou morr íco. 
tempo seu nome-em um livro espeCialmente Art. 15. Os escr ivães pot• cujos c~rtorios 
destinado pa.r!\ tal fun,que licn.rã. archivado no correram os processos de alistamento da. lei _. 
Conselho Municipal. . de 9 de janeiro de 1881, deverão r emettel-Qs 

Art. 9." Qualquer cidadão poderá requerer dentro de 15 dias dn. publicação da. presente 
~ expedição de segundas vias de titulas de lei ao jniz seccionnl na Capital do respectivo 
um ou mais eleitores_; mas só o proprio el~itor Estado. 
poderá receber o que lhe pertencer. Art. 16. O;; :presidentes dos concelhos 011 

Art. 7. • O presideDte da commi~são mu- intendencia.s municipaes dentro do inesmo 
nicípal dara rElcibo, . que poderit ser impresso prazo remetterão ao t·ererldo juiz uma cópia. 
mas por elle assignado, dos requerimentos do alistamento e de ~mas revisões procedidos 
-para e~pedição de segundas vias e, dentro de em virtude <la.qucll:t lei. 
24 boras, no maxi mo, d e>er-.l fazer entrega Art. 17. As see<;ves clcitoraes serã.o forma.tlns 
do novo tittilo ou d<~r o despacho com os mo· estrlctamente dentro de ca.dn. districto em 
tiv.os da. sua não expedição. que teuha sido dividido o município pa.ra. o 

Art. s: • O presidente. da. comroissõ.o mu- alisl.ame tlto eleitoral, não podendo eleitor <:!! 
nicipal publicará diariamente por editaese- de um distr~cto ft~z.et• parte das secC(ies elei
pela ~mpreosa os nomes dos eleitõres cujas tora.es de outr.::s 1listrictos; podendo, porem, 
segundas vias de títulos tenham sido reque- ser eleitos paN tnembros da.s mesas eleito-
tidas e ·os dos que as tenham recebido. raes,desde que estejam alistados no municipio. 
- -Art • .. 9. 0 Dentro de cinco dias depois de Art. 18 . Da. divisão dos districtos do a.lista-
conchiido o prazo para a. nssigoatur~. dos ti- menlo em sec=çües eleitoraes, ha.vel'á. recurso 
tulos perante 98 serventuarios de justiça , 1•ara. o jtliz seccional , que deverà. atteral-a 
cada: um destes remetterú u mA. :elaçii,o dos desde que nilo tenha. sido respeitada a. conti
·que tiver r ubricado, no p1·esidente da com- g uirlade de t crr itor io on eleitores alistaO~ em 
míSS?,o municipal, ao governador do Estado e !um . C:istricto de alistamento tenham sido 
!lO juiz secciom<l. rlesignados p..'ll'a fazer pa.rte de secções elei-

Art. lO. Si o Presidente ·da Com missão 1\fu- toraes de outros districtos . . 
nicipal s~ r,e~~sar a _ receb~r ou a. d~spach<l_r Art. !9. Não poderá ser creada. sec\âo _ete.i· 
o requerunento pedmdo segunda. v1a de tl· tora.! em lugar em que, na faLt:J. de edlficto 
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publico, não haja pelo menos um.1 escolt1. de 
frequencia. publica, cmbom nii:o otlicial, ou 
cartorio de tabellião ou escr iviio, que serã.o 
equipar-Mlos aos edificios publicos, não po
dendo 10er apurado. tt eleição que se r ealise 
em qualquer outro editlcio particula.l'. 

.irt. 20. No caso de ser de;;ignado ediJlo.:io 
particular para. serção eloitor::tl, será. livre aos 
eleitores de que c~ta.se componha. faz~l·emde
cla.racão de voto perante o t abellião ou escri· 
vão, ou, na impossibilidade ou extrema diffl· 
culda.de desse r Murso, reunirem-se em algum 
dos ed ifi.cios publicas ou como taes considerados 
existentes no lugar ou suas immeditl.Ções e 
ahi procederem a. eleição, affixando no edi~ 
ficio particular que ha.via. sido designado, 
edital, assignado p!ôlo maior numero, desi· 
gna.ndo o edificio em que terá de reun ir-se a 
assembléa. eleitoral, e lavrando protesto que 
constarà da acta com o edital e ser:\. rem et· 
t ido no poder verificador juntttmente com a 
cópia da act.a . 

§ Do me~mo modo e com as mesnms 
formalidades procederão os eleitores quando 
o ediilcio publico destinado p:tra os trabalho~ 
eleitoraes conservar:se fechado até à hora 
destes deverem ser iniciados. 

Art. 21. No m<'smo dia. em que ti,-er feito a 
div isão das secções eleitoraes e a designação 
dos edificios em que devam estas funccionar~ 
o presidente da com missão municipal a.ff!xará. 
edital e o communicará por otficio sob re
gistro a o governador do Estado, ao juiz sec
cional, ao ministro (lo interior, aos presidentes 
da. Cama.ra e do Senado, publicando no dia 
seguinte pela imprensa. do Jogar; e tres dias 
depois, do mesmo modo, informnrã. ãquellas 
autoridn.dcs a distancia em que cada uma 
do.s refericlas secçües !i.ca das mais :p.roximas 
agencia do correio e estacão telegraphica, 
mencionando quaes sejam estas, c f;szendo 
constar por edital e pela imprensa as l'eferi
das dis ta.ncia.s. 

Art. 22 . No dia seguinte no da eleição dos 
membros das lllfSas das secçõc:s eleitozacs rlo 
município, o presiden te do Concelho Mnni
ci pal remctterá sob registro pelo cot•reio 
copia da actll. da sessão ao guvemador do 
Estado ao juiz seccional, aos prcsident<'s da 

- Camara. dos Deputados e do Senado, e ao 
Ministro do Intcriot·. 

Art. 2.'3 . No prazo de tres dias da reCerifJa 
eleição o presidente da C-Qmmi;;sã.o Municipal 
escolhera dentre os mesariós c.drectivos eleitos 
aquelle a quem dev,,m ser rem;;ltidos os livros 
e demais papeis da eleição, fazendo constat· a 
escolhu. por editaes c pela imprema; e nas 
eleições subsequcntes remettera ditos livros 
e papeis àquelle que tiver funcciona.do como 
pre~ldente da. mesa. na eleição anterior. 

Art. 24. No mesmo dia da divisão do muni· 
cipio em secções eleitoracs, o presidente da 

CommisSU.o Municipalnomearà entre os elei
tores do município um escrivão ad- hoc pt~ra. 
tt-anscrever a n.cta. de cada sec~ão e designará 
um ou ma is tabell iães a. cujcs cartorioo 
deveraõ ser r ecolhitlos os l iv1·os depois de 
feita a transcripcão, devendo ditas nomea· 
ções ser immediatamen!e pablicada.s em Gdi· 
taes e pela imprensa.. 

Art. 25. Para Zt transcripçã.o d:J. acta de cada 
secção ba.ver:i um livro especial, a berto e 
encerrado :pelo presidente da Commissão Mu
nicipal, e rubricado em todas as saas folhas 
pelo membro mais votado c pelo menos votado 
do Concelho, devendo seus nomes constar 
dos respectivos termos de abertura e eocer
rameuto . 

Art. 20. No livro destinado para as netas 
de cada secção eleitoral, o presidente da Com· 
missão Municipal, em termo, que precederá a 
act'l., e por elle assigna.do, mencionará quaes 
os cidadãos eleitos mesa.rios e supplente~ da 
referida secção; e no livro da transcl'ipção. 
em t ermo tambem por el1e assignado,lavrará 
a nomeação do e;;crivão acl hoc para a tran
scripção da acta e a designa.(,.'ão do t <lbellião, 
a cujo cartorio deva o livro ser r ecolhido. 

Art. 27. Em todos os livros de serviço de 
alistamento e de eleição, os termos de aber
tura serão lavrados na primeira pagina. da 
numeração c os de encerramento na u ltima 
e o.ssignados pelo presidente da commissii.o 
municipal, e suas folhas serão rubricadas pelo 
membro do concelho mais votado e pelo menos 
votado, devendo seu s nomes constar dos re
fel'idos termos de abertura· e encerramento . 

Art. 28. Quando o concelbeiro municipal 
a qaem compete a rubrica dos livros for o 
presidente do Conselho Mu nlclpal, será Slt~· 
tituido pelo immediato em votos si for o 
mats votado e :pelo anterior em votos si for 
o meoos votado. 

Art . 29. Os editaes que sobre a.ssumpto elei
toral fort>m expedidos pelo pr.•sidente do 
Governo municipal no exercício desse ca.rgo 
ou no lle presidente da commis;:ão municipal 
ou por esta, a excepção do alistamento geral 
do município, serão registrados em um livro 
de~tin:tdo especialmente po.ra ta.! :fim e que 
ficará. n.rchivado uo Concelho Mtmicipal. 

Art . 30. Nos Estados em que o numero ue 
deputados não tor perfeitamente divisível por 
lres, e a fracção esteja distl'ibuidn. por dous 
districtos, <le accordo com o a.rt. 36, § 2•, da 
lei de 26 de janeiro modificada p~lo art. 3• da 
lei n. 184, tle 23 lle setembro de 1893, o Jou
nicipio da séde do 1° districto constitnirâ 
por si só um districto e leitoral, passando pt~.ra 
o outro districto os demais municípios uue 
faziam parte daquelle. -

Art . 31. O eleitor poderá votar em um só 
canditado tantas "Vezes quantas sejam os vo
tos de que possa constar a. sut1. cedula. Quando 
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o eleitor tiver votado em um nome sô, sub
entende-se ter dado a esse candidato to[los os 
votos de que dispunha., e esses lhe seTã.o con
tados na aput•ação; quando ~) eleitor votar 
em mais ue um nome, contar-se-hão sóm(lnte 
aos candidatos que tenha-m sido votados. 
Quando a cedula. contiver mais votos do que 
aquelles de que o eleitor podia dispôr, serão 
apurados, apenas, na. ordem da collocacão os 
primei::-os até se completar o numero legal. 

Art. 32. o eleiter ausente em paíz estran
geiro poderá fazer de~laraçiio de voto na Le· 
gnção Brnzileir<l ou Consulado do lugar em IJUe 
se acuar. no dia. em que dever rei\lizar-se a 
eleição, depositando seu titulo. Esses votos 
serão publicados em edit~s na séde official 
pelo funccionnrio que os tiver recebido, e por 
este communicado ao governador do Estado 
em que esteja alistado o eleitor . ~ ao prt!si
dente da Camara respectiva. ou do Congresso, 
conforme a eleiçii.o. 

Art. 33. Nas eleiç\íes ordinarin.s (at·t. 34 óa 
lei de 26 de j~.neiro de 1892) quando a an
nullação de votos determinar a annulla.ção 
do diploma do candidato a quem tiver cabido 
a. representação do terco, consi,lera.r-se-ha 
a.nnullada. toda a eleição. mandando-se pro
cilder a nova no districto elE:itoral. 

Art. 34. Quando se der alguma vaga de de
putado ou senador o presidente da respecti"a. 
Camara. o commucicarú. ao Governador ou 
Presidente do Estado que, dentro do prazo 
de vinte dias, deverá expedir as ordens para 
nova eleição, e se o não o fizer, o presidente 
da r espectiva Camara designari\ o dia lla 
eleição. 

Art. 35. ·Além das incompatibilidades do 
art. 30 <.la. lei <le 2ô de janeiro, nã.o poder.i.o 
tambem ser votados para deputado ou .se
nador: 

I. Todos os cidadãos, quaesquerque sejam 
as denominações dos cargos que oocupem,que 
exercerem na Unh:to, no C:sh\do ou no muni
cípio jurísdicção administrativa, jurlicia.ria. 
civil, militar ou policial, comprchendidos 
neste numero os cheres uo Podet• Executivo 
Mnnicipnl, procuradores do Esta.rlo, chefe,; do 
Ministerio Public9 e promotor es de justiça. 

11. Os ministros, secretarias e omciaes dCl 
gr~binete do Go1•ernador ou Presidente do Es· 
tado, os directores de suas sacrctarias e os do 
Thesouro e repartições tiscaes estadoaes. 

1![. Os vice-presidentes ou vice-governa
dores dos Estados, embora. nilo tenlw.m en
trado em exercicio. 

IV. Os conce~sionario!:, prC'sidentes e di· 
r)!ctot·es de bancos, companhias on emprezns 
que :;oza.rem do:> favores da t:niiio on do 
Est.·vto comprelumuillo:; nos ns . 1 a ·1 da lo i 
rlo 2G de janeiro. 

V. Os serV"entuarios de j ustíca, quando 
não estejam licencie.dos h a mais úe a uno. 

Art. 36. AS iuco:npa.tibilhlades para todos 
os Jon-ares de eleição vigorarão até um auiio 
depol;; <ie cessadas as runcçGes do C<\rgo. 

Art. 37. Serão admtttidos a votar os elei
tores que s~ apresentarem em secção di1l'erente 
d:J. sua, comtanto que a secção pertença ao 
m11smo municiiJio, sendo, porém, o voto "to· 
ma.do em separado- Na. eleiç_ão de Pre.sidente 
e vice-Presidente da Republtca. o elei tor vo
tara em quaLquer Estado, tomado igualmente 
seu voto a descob;1rto ou em separado. 

Art. 38 . Será. admittirl.o a votar, mas só
mente a descoberto, ou em separado, o eleitor 
que funccionar como fiscat em secção que 
não seja do município de seu alista mento, 
comtanto que pertença. ao mesmo d istricto 
eleitoral . 

Art. 39. os escrivães e ta.belliães que 
forem eleitores serão admittitlos a votar em 
primeiro lugar nas secções em que estiverem 
alist<d os ou naquellas em que comparecerem. 

Art . 40. O eleítor nomeado escrivão àd hoc 
poderá votar na secção em que tiv-er de func
cionar. 

Art. 41. Ao eleitor que allegar não porJer, 
por doente, a.ssignar o nome no aoto ua. vo ta-. 
çilo será tomado o voto em separado e appre
llen'dido o titulo para. ser remettido a o juiz 
seccional- assignando a rogo um dcs elel
lores presentes. 

Art. 42. Os eleitores assigoa.rão em folha 
de papel separado, que serit r~t:J?ettid:t .ao 
Poder verificador em loga.r de cópta das as
signaturas. 

§ • Estas folhas terão abertu.r:1. e encerra
mento c serão a:;signadas pela Mesa e pelos 
fiscaes. 
Ar~. 43. O eleitor que se aprcsenta.r n. votn.r, 

não estando· incluído na lista. de chamada, 
desdeque exhiba.seu titulo revesti_d~ de todas 
as fot•malidades legnes, ou certtdao de seu 
alJstamento, sel'<i. admittido a votar, sendo 
seu voto tomado em separado. Si o titulo 
ou n. c~>rtidão despct·tltr tl uv~das, s~r~1 ap
prebe.ldiuo para ser remettldo ao .JUIZ sec
cional. 

Art .. {4, O eloiLOJ', an tes de depositar a 
ccdula na. urna, exhibirü. sou diploma ou 
cet·ti,Jão de alistamento passado. JJelo juiz 
:seccional e nssignat•á. a folha o pa.pel 
avulso. Si do confronto de sua assignu.tura 
com a 1lo titulo ou uo requerimento dn cer· 
tidii.o I'esultarem duvidas sobre a sua. iden
tidade, será o voto tom;tdo em separado e 
apprehendido o titulo que sorâ. remettido no 
juiz seccional. 

Art. ·15. os llrosicl()ntes da.s :-.1esns alai
t•)r-.les pas1.1:1 rão· recibo ao ele!tm• cu.io. t it ulo 
for H.:pprellen<iitlo ou 1lepo~itaco; c bem 
a ssim os tabelliã.es o escrivães, do3 que forem 
deposit:\dos em seus cartorios. 
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.Ãrt. 46. Os eleitOres que por qualquer 
· circumstancia n\lo puderem vota._r no seeção 
de seu. alistamento ou em nenhuma outra 
do respectivo município, poderão fazer decla
ração de voto perante qualquer tabellião e 
escrivão do município, em cujos curtorios de
positarão seus titulos, !lssighando seus nomes 
emfolha.de-pa.pela.vulso, aberta e encer1·a.da 
pelo respectivo funccionario e que serà. re
mettida ao Poder verificador , além de assi
gnarem de proprio punho no livro de nota.s 
as suas declarações de voto. 

Art. 52 . Depois de extrahidos· os boletins e 
emma5sadas ·e lacradas as eedu!as, começar
se-lia a la.vra.r a neta, que irá sendo ·copiada 
simultaneamente pelos mesarlos· designados -
pelo presidente~ de modo que fiquem con-: 
cluidas ao mesmo tempo acta. e cópias pat"a. 
serem estas autheoticadas immediatamente 
-pelo escrivão ad hoc que tiver de fazer óu · 
t iver feito a transct'ipção. . . 

.. Art. 47. A' proporção que forem lidas as 
cedulas, serão rubrica.du.s pelo presidente da 
mesa eleitoral, que as passará aos mes~trios e 
:fiscaes, para. que cada u m por sua vez as leia 
e rubrique. 

Art. 48. Concluída. a. apuração serão 
extra.bidas immediatamente tant:1s copias dos 
boletins quantosfol'em os mesarios e fiscaes, (l, 
cada um dos qunes se dará um exemplar as· 
sigoado por todo> os membros da mesa c 
pelos fiscaes, com seus nome>: por inteiro ; 
devendo sel' reconhecidas as firmas para. le
rem authenticida~le. 

Art. 4~ . Quando a mesa se recuse-a. dur os 
boletins, qual.quer dos seus membros poderá 
fazel-o em declaração assiznada, com seus 
nomes por inteiro, por elle ··e por outros elei
tores presentes, que a a.uthentiquem, e incon
tinenti serã. lavrada no livro de n otas do ta
bellião do lagar ouda.loc:l.lidad.e visioha den
tro do prazo legal, depois da..eleiQ<.""i.o, sendo 
reconhecidas as fi rmas . 

·Art. 50. Depois de extrai.Jidos os boletins, 
as cedulas apurudas serão contadas e encer
radas em envolucro devidamente lacrado 
e rubricado pela mesa e pelo3 · íiscaes 
com a de~laração do numero que este conti
ver, e serão remettiu:~s pa.rt\ o Concelho Mu
nicipal juot:lmenle com os livros, no mesmo 
dia., e alli guardadas ató o reconhecimento 
dos cr~.n<l ida.tos eleitos. Depois disto o presi
dente do Conselho Municipal , jnntamente 
com o vereador mais Vútado, nnnuncinrá 
por edit&l. ou pela imprensa., dia pnra proce
aer-se á sua incineração, lavrando-se disso 
um termo em caua nm dos livros de aotas 
da respectiva secção, c que ser:i. assignado oor 

. aquelles dous runcciouurios e pelos eleitõres 
que comparecerem . 

Art . Si. Os tiscaes são obri~o.uos a. po.ss.'\r 
reci bo dos boletins a mesa. eleitoral, decla
rando a vo t;lçllo constante dos mesmos e as 
assignaturas que cllcs conteuha.m . I<:SS~"S re
cibos serflO romettidos c.o poder veriticador 
juntam•:nte com os origin<H?S lias assí;rn<ttu
ras uos el(!Hores. Si, i!e nossa do uoletím. al
guns dos .fiscacs se recusar (t cntre!!'ar o re· 
specti v o I'eciiJo, será esta circumstancia meo
cionad.ana. neta, 

Est.'\S cópias serão remettidas sob registro 
no mesmo dià. da eleição, si no Loga.r houver 
agencia do correio; ou na. agenéia do lagar · 
mais proximo, dentro do prazo do art. 72 . 

Art. 53. Ser i\ lavrada uma. só neta de 
todos ostraba.lhos, inclusive a installação da, 
Mesa, e ficará disp.ens&da a cópia. das a.ssi
gn:,toras, sendo fu.vro.do. n;penas uma. no 
livro que ser>io. para as mesmas e que tlc3.rá 
a.rcbi . ado no Concelho Municipal com os livros 
da eleição. · 

Art. 54. Da a.cto., alem das prescripç1les do 
§ 18 do art. 43 da lei de 26 de janeiro, cons
tará. niais ; 

a) o uumero dos eleitores que tenham 
·votado · · 

b) o' nome dos eleitores que oito tenham 
comparecido ; 

c) O nome dos eleitores de outra seccão que 
tenham votado, e dos candidatos em quem 
tenham l'~cahido seus votos ; 

d) a affixa.ção de editaes ; 
e) a entrega dos boletins e os nomes das 

pessoas que os t enham recebido; 
f) as ussign~~oturas dos boletins entregues; 
fJ) a.s rubricils lançadas no livro de actas, 

nas cópias das mesmas, no livro de copia. das 
~ssign:ttura:; dos eleitores e nasfolCias avulsas 
da,s assigoaturas dos eleitores ; -

h ) quaes as folhas dos respectivos livros 
em que tenham sido lavradas a acta e a 
cópia das assigoaturas. 

Art. 55. As folhas elo livro em que fo1•em 
lo.vradas e em gue forem transcriptas as actas 
e em que for lançadO. a cópia âas MSig-na
turas dos eleitores, as folhas de papel em se
parado de,;tinrulns á as.signatura. dos elei· 
tores e as folhns das cópias das :1.0tas serão 
rubricadas pelo presidente e inaismembros da 
Mesa e pelos ftscaes dos caudidntos, além da 
a.ssigilatnra de todos estes no final das mesmas. 

Art. 56 . As mesas eleítoraes não são obri· 
gadas a. transcrever inte~alniente nas actas 
os protestos que lhe3 rorem a.presenta.dos "; 
mas não poderão recusal-os, devendo fe.zer 
menção de sua apresentação e conteúdo na 
acb e restit.uindo os originaes de~ois de da
tados e rubricados por todos os seus mem; 
bros. 

Art . 57 . O mesario ou fisc:tl a quem tonha. . 
sido negado o direito de protestar ou cujos 
protestos não tenham . sido ínencio!fadOS na 
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acta, tem o direito de !i:tzer suas declarações 
quândo assignar a acta, devendo essas decla· 
rações corsta.r das copias.._ sob pena destas 
não serem consideradas authenticas. 
· Àrt. 58. Devem acompanhar as cópias das 
ac}as remettída.s ao poder verifica.dor: 

a) copla. do termo de nomeação elos me
sarios e supplentcs. constanto do livro dn.s 
acta.s ; 

b) cópia do termo de transcripção da. act>:~. ; 
_·c) recibo dos tiscaes, dos dous boletins or

denados pela lei; 
d) cópia do termo de nomeação do escrí vão 

ad hoc pira a tra.mcripção da. acta e . do seu 
substituto, e da. designação do tabellião para. 
g u:mhU' o referido livro. 

e) ássigna.tura em original dos eleitores 
que tenh~m vóta.do. · 

Art. 50. Quando se proceda ao mesmo 
tempo á eleiçio para rleputa!los e senadores, 
as assignaturas dos eleitores, recibps e maio 
do cument .>s, que devem ser remcttidos ao 
poder verificador, serão em duplicata . 

Art. 60. Si at~ o momento em que deva. 
ser tra.uscripta a acta não tiver comparecido 
o escrivão a.d hoc nomClado, o presidente d<i 
Mesa. eleitoral de,;ignarà outro eleitor par<\ 
substituil-o e ln. vrará o termo de sua. no~ 
menção no livro da tr::mscripção, em seg uida. 
ao termo anterior, assignando o mesmo pre· 
sidente. mesa.rios e flscae;;. 

Art. 61. Lavrada. e assig"nada. a acta. pelos 
mesarios e ftsca.es, serã. declarado em termo 
posterior, lavrado em seguida, e tambem as· 
signado pelos mesa.rlos e pelos fiscacs, qual 
o ruoccionario. que fez a sua tra.nscr ipç-J.o, 
meuciooa.udo-se a sna. substituição no caso da 
niio haver comparecido o nomeo.1lo p~lo pre:;i· 
dente do Concelho Municipal, e qnaes ns (>a
ginas do livro, om que ficou olla tmnscripto.. 
A ralta desta tm·mo imluzlrá ÍL snspd ta do 
!raurle. 

Art. 62. O escrivão ml hoc, qno houver roi to 
a trt\nscrlpçiio 1\lt actn, publil!llt'ÍL cnl Ollitatl:i 
e pela. imprensa Qllalu ~~~:t1~ quo h'illlscrol·ou, 
ns !olhas ôo li vró om IJilO Ih i n. mesma. !:m· 
cadn e u. vota.Qito duda a co.do. um dos em, li· 
do.tos, o l'omottoró. o~~a~ inrol'mncões 1to ~o
vorna.dor do Eshtt.lo, uo juiz seccionu.l, ao 
pr!lsidente da Camar1L e do Son,,do o ao nll
nlstro do Intel'ior, em omcio registra.do no 
mesmo tlio. du. eloiçã.o, no. agenciO. do correio 
on na agencia mais pro:r:ima detltro do prno 
do art.· i2. 

Art. 63. No mesmo dia da eleição, ou 
deotro do prazo.legat do art. 72 concluid<\ a 
trnnscripçã.o da acta, o escrivão ad hoc, pas
sando r ecibo n.o presidente da. Mesa. o t <\mbem 
mediante recibo, recolllcrà o respectivo livt•o 
ao cartorio do tttbelliã.o designado, sob cuja 

guarda ficará. até o reconhecimento dos eari~ 
di'datos pelo pod·er verificador. 

Art. 64. No mesmo dia em · que lhe for en
tregue o liVI'o d11. transcripção das actas de 
cada secção, o tabellião, :por officio regist1•ado 
na. agencia do correio, o comniunicará ao 
juiz seccional, e ao Pr·esidente da Camara. ou 
do Senado, conrorme a. eleição e o ~râ. publico · 
·por edi t:tl em sou ca.rtorio a pela imprensa. 

Art. 65. O to.bellião, a. cujo cartorio tiver 
sido recolhido o livro de transeripção das 
nct~s da seccão, será obrigado a dar certidão 
de tudo qua.uto du.s .mesmas constar, e lhe 
tor requerirlo pelos canrl.idatos, seus-procura
dores e tiscaes on por um grupo de dez elei~ 
tore.s da. r espectiva. secção p~lo menos. 

Art. 66. Os protestos dos eleitores poder-d.o 
ser individuaes ou collectivos, mas deverão 
ser <L!!Signados de proprio punho pelos pro
testantes e tra.nSCl'ipto nos livros de notas, 
meocionando o serventua.rio de justiça. nos 
mesm os documtlntos, o dia e a. hora em que 
lbe foram :~.prcsentados e certificando a folha. 
do LIvro de suas notas em que 1icaram lan-
çados. . 

Art. 67. No di o. da. eleição os tabeltiães e 
escrivães terão abertos :seus cartorios desde 
as 11 horas da manhã e netles se cons~rvarão 
ate is 4 horas do. tarde, para receberem as 
declarações de votos e até ns G par&.lav~rea;. 
05 protestos elos eleitores e receberem dos es
crivães ad !toe os livros de, transcripÇão das 
actas. 

Art. ()8. O processo do rec_ebiment? d~ de
clarações de voto nos ca.rtonos termmara no 
mosm~ dia da eleição ás 4 horas da tarde, 
devendo set• immedintamente affi.xa.do no car
torio e pulJlic:tdo na. imprensa do di~ se~ 
;;uinlc. boletim mencionando os nomes dos 
élcitures que compareceram e os votos dados 
a cado. uzn tlos c·.,nditlato:;. Nesse mesmo dia.. 
011 no pra.so do art. 72, se no I uga1' niio liouv.6r 
ag-enci:~ do correi?, o tabellião ?U escl.'ivão 
romettará. wb re:pstro uma. CÓ!JHl ·all:.theo-:: 
tica. da~ cioclat<'cVes dos votos ao prestdante 
da Junta r\ puradora. do. camara- ou do SG.; 
natlo, ou d•) Congl'esso Nacional, ~onforme 
s ~~a o. oleiçii.o a quo so tiver p~ocethd~ . . 

AI't. !.lü. O:i tabelliiies e escr1vães sa.o·obrt· 
g~Ltlo~. terminnda. o. hora. do recebimento das 
d~clo.raçues de voto, a dCI.r n.os c1mdidatos. 
seus 1tscaes ou procut•adores, boletí~ con~ 
t enuo o numero dos. eleitores que tlverem 
com parecido e a. votação de cada um dos 
co.ndidatos; e no dia seguinie, si to.mbem lh~s 
for reqnerido, certidão dos nomes dos elet~ 
tore,; com discriminação do vot.o de cada um. 

Art . i O. Para; o fim de fa.z.er o regist ro dos 
officios de remessa. das an.ta.s pelas Mesas elei
toraes o· das declarações de voto pelos ta.· 
belliã.es, e (Ias communicações dos escrivães 
ad lu;c, as administraçõe;3 do correio. e a.gen-
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cias se conservarão abert&a no dia da eleicão IO'horas da manhã; será, porém, radietll· 
até 9 horas da noite. Nos conhecimentos do rnente nulla a eleição que se provar ter 
registro se declarará o noma do remettente c começado antes daquella. hora. 
do destinatMIO e a hora da. n.pres<mtaç.i.o; e Art. 78. Será radical.mcnte nulla a eleição 
do que dos mesmm constar será. da.da certidã.:> procedida perante me~a. eleltora.t eleita. por 
gratuita nos candidatos e aos fiscaes ou pro· concelhos municipaes ou intendeocias de no• 
cur<.dores, quan·~o o requererem. meação do po:!et• executivo federal ou esta-

Art. il. A repartição <los telegrap\u:s e doai. ou que tenham s do eleitas sob a inter-· 
suas esta<·ões receterão como serviço pubiico cunção de prefeitos ou chefes do poder exe
os telepammas das M~sas eleitora.es e dos outivo municipal on de concelhos municipaes 
tabelliaes e escrivães, ao Governador do Es- cu intendencias nomeadas pelo poder exe
t ado, ao Juiz seccional, ao Ministro do In te- detivo federal ou estadoal ou em substituiçãu 
riot• e aos Presidentes da Camara e do S-:nado, de concelhos ou intendencias que tenham sido 
commuuicando o 1 esultado das respect ivas d~postas . 
eleições e declu.rações de voto, sendo tomada Ar·t. 79. Será. nulla a eleição eú1 que SJ 
nota da hvl'a. !.la apresentaç.'\o e do nome do provar ter influído no seu resultado a inter
transmittente, e rlada certirli)o g-ratuita do venção da força. publica. no recinto da mesa. 
conteúdo desses telegrammas e da hora de eleitoral ou nas suas imme(liaçõJs. 
sua apresentação e do que dos mesmos Art. 80 . Quando no mesmo município fu nc
consta.r, aos c.andidatcs, seus t!scaes ou pro- cionarem simultan2amente dous concelhos ou 
curadores, quando o requererem. intendencias municipaes, Eerão nullos os alis-

Art.i2. Para a contagem do tempo. dent ro tamentos feitos sob a intervenção de qual
do qual deve rão ser registrados os o meios da~ quer delles, vigorando para. todos os effeitos 
mesD.S eleitoracs e dos escrivães ad l;çc e legaes o alistamento fe ito sob a intervenção 
declarações ne voto, ~>X pedidos lelegra.mmas, do Concelho ou lntendenda anterior, ao qual 
Javra.dos proteFtos, dadas justilkações, feitas C!)mpetirão igualmente todas as funccões de 

. .as êommunicaçõzs dos presidentes d~s com- a listamento e ti~ eleição emquanto dul'(l.r a 
· mi~>ões municipaes e praticados, emfim, duplicata dos Concelhos eleitos :posterior· 
to(los os netos eleitrJraes que depen,lerem de mente. 
pra.zõ, nos log~res em que não h~1ja. ag~ocia Art. 81. Quaudo em um municipio o Con· 
ao éoi·reio. estaçã<> telcgrllphica, a.utor1dade celho ou lnteodencia. tenha sido eleito sob 
ju'dii!i:lria o se1·véntuario de jUSti((a., :~s dis- a intervençã.o ue Concelho nomeado pelo 
tancias serão calculadas â r azão de seis Poder Executivo federal, estadual ou · mu• 
Jeguas por dia.. nicipal. já. estando constituído o município, 

Art. 73. t\'o dia da eleição a secretaria do acrit igualmente nullo o alistamanto elai
Coocelho Municipal e5taràabcrta das 4 horas tora!, Jeito sob sua iutervenção, competindo 
dà tarde á~ 9 da noite para receber os livros ao Concelho ou Intendencia a nteriormute 
de actas e de copias de ~signaturas que ser- eleito to:Jas as attribuiçOes ~obre a.lista
vil'am na. eleição e que nesse mesmo dia. ou mento e elciçõ.o emquo.nto sob iutervenç.A:o 
no pilazo do nrt. 72 deverão ser reco lhidos deste n fio for eleito novo Consel ho ou Jnten
pelç(l}residentes das mesas aos quaes o luuc· dcncia. Municipal. 

-~ion.at;lo competente pa.s:lat~.à. recibo. Art. 82. Seriio nullas todns as eleições pro-
·~. A1•t. 74. A Junta apuradora deverá. limi- cedi(las perante mPS:IS elcitoraes nomeadas 
~r-se a. sommar todos os votos dados o. c;Ldo. pelos Concelhos Municipaes a que se referem 
um dos candidatos perante as mesas eleitor·nes, os dous artigos nnll.'ct!dontos. 
e serventuu ios de justiça, m~smo os tomado~ Art . 83. A falt1~ tle preenchimento dn.s for
em se ,Parado. Quando lhe for om a.preson tarlns ma l i tlad•~s do procet.So c lei tora l inr.l u:t:irá a 
a:ut·beuticll.S divergcnt~S, l1}1UI'B l'â. U. que lho ~U~p\lltll. ua fl'D.U1\C, e provada. esta, d0.l cr-
parecer JegaJ, dundo os moth·os dal3.icOlha. mfnani.u nullidn.de t.la.cloiçiio. 

Al't. 7õ. Não ~wril. consider;.do rovcstitlo Art. ~<·L As justificnçlle!l para. fim elol-
aos .requisitos lelgacs o tliplom\ quo ti\•er sitio tot':al não pngarão s~llo nem austas o prcfe
.expeuhlo não tendo si<lo snmma.dos todos os ririio a I)Ualquar outro serviço. As cel'tidõcs 
votos ile cada. u m elos cnndidatos, ~ondo con - serão Isentas do sello e gratuitamente pas
siderados diplomados, pnra os P.O"eitos le,:;aes, satlas pelo respectivo servent11a.rio que terá 
os candidatos que ti verem obtido a maioria direito. ;lpeoa.s, a cobrar busc:l.S, manos no 
de votos. archi\·o municipal. 

Art. 76. Quando a. a.ct?. da secçã.o e>tiver Ar-t. 85. As certidões sobre materia. alei-
em tlesaccordo com o boletim, será este apu- tors l ou que lhe diga respeito. se reportarão 
ra.do pela Junta para a expedição do diploma, ã,s folhas do livro donde tenham sido ex:tra-
Jnencionando-se o fa.cto na acta. . bidas, sob pena. de não terem valiclt>.de. 

Art. i1. Não será motivode nullidatle o Art. 86. O eleitora quem sejamrecusadas 
tacto do processo eleitoral começar d npois das as certidões ou informações que ti ver reque-
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rido, tem o dir~ito de r8querer a exhibicã.o Art .• ll4. Serão responsabilisa.das pot' .ex
dos livros respectivos em juizo para abí cesso ou a.buso de poder e por attentar eont ra. 
serém enas tiradas ou para. quaesqu·~r dili· o livre exercício dos direitos políticos, as 
gencia.s ou exames. autoridades que tivel'em ordenado o mo-vi-

Art. 87. As justificações e mais diligencias mento de fo_rça e o seu emprego durante o 
concernentes a alistamento e á. eleição serão processo ~lcJtora.l: . . . 
dadas perante as _justiças Iocaes do município . Art .. 9_<>. O ele1tor que! ~e~do Std~ ~!lcl~1do 
e quando estas se recusem, do município na r eVJSttO t!e outro mun1crplo e ~11 Ja t1ver 
visínho dentro do prazo do art. 72, pera.nt~ v~tado, requerer segu~~a.:VJa do tttulo. de seu 
o substituto do juiz seccional no município, a.h<:tn.mento no mummplO do qual fura. ex
ou perante o juiz seccional nas capitaes dos clUl•lo .e com ella se tl..\)l'e_!>ente a yo~ar, 
Estados ou n:~. Ca.pital Feder<tl, com ci- son:r~ra a pt!na. de suspensao dos dtrEntos 
tação, além da -pa-rte contraria, do promotor pobttcos por d~us 1'-_ quatro annos. . 
publico nos municípios do interior e do pro- Art. 96. O crdaàao q_ue usar de doc.umento 
cmrador da Republicanas ca.pítaes dos Estados f~1lso ou de ~uhterrugto para mumr·se de 
o na capital Fcde:raL tttulo ue. e~e1 tor ou _que se apresente l?-

. votc.r co:n t rtulo que na.o lhe pertencer, sera 
. Ar~: 88. 9uaodo qualqu~r dos ~uncc.tona- punido com a pena de seis mezes a. um 

rl~S mcumbtdos da. execu?lo. da. ler e!ettor~l anno de pri~ão. 
de1xar_ de !Xet·cer as nttr1bmções e_ cumprtr Art. r;n. 0 presidente da. com missão mu
as obrró8-çoes qu~ pela. mesma lhe_sao dadas, nicipal que deixar de _r~mett~r r.J entro. ~o 
ou pz:~n..rar soph1s~al-as e~ ~etnmento d.a prazo legal copia. Ja rev1sao elertoral ao J~lZ 
a~~ms1çao d .t Cllpa~!da~e :pol~t~~ ou do e!er- seccional na ca.pital do Estado sofl.'rera. a 
cJC!O do yoto_, .e o _91da.d1!-o _pr~JUdt~'\do, proce- p~n·~ de so~pensão dos direitos poli ticos por 
<lendo ~ JUSttticttçao prev1a SI asSlln ente?d•~r um a. dolls nonos. • 
conv~n1ente p&.r<~ ~alv-agn_a~Ja. de ~eus dlret· Art. 98. o presidente da commissão muni· 
tos, tiVer d.~ao q~1e1xa_ ao JUIZ secc1~nal, e~te cipa.f que expedir seg~nda. via de. t itulo sem 
mandara. _,ncontment:. proceder a mquer1to que tenha sido requerlda, sotrrera a pena de 
e pr·osegurrá nos demars terrn~s d_o pr~cesso. suspensão dos Llireitos politicos por um a 
. f\rt. 89. Dada qualquer J~shficaça~ em dous annos. · · 
~l:\IZO contra a.lg,um do~ refe~I.dos fuucc1~m~- Art. 99. o ftscal que ae poss~ do boletill:l 
• !OS, ~mbor.a a. p.trte nao. pro~rr:ra, o escrrvao eleitoral se recusar a passar o r ec1bo, so!frera. 
ta·a.ra c_óp.ra. de~tro de cmco du.\s e a reroet- 0 pena. de prisão pot• seis mezes. 
tera ao JUIZ secc1~nat para que este proceda Art. 100. A autoridade que desenvolver ca-
nos te1·mos do art1go antecerlente. b:llla. no reei ato ou immediações das secções 

Art. 00. Independent~mente de queixa, eleitoraes, ou por q11alquer meio procura~ 
~e~pre _que chegarem ao 90~hecime!lto do impedir o livro exercício do voto, incorrem 
JUIZ secctonal quaesquer omtssoes ou mfrac - na. pena. de prisão por um a. dous anoos. 
l;?eS ~a lei e_leitoral por parte do_s tuncciona._. Art. 101. o agente do correio que se ree~r 
rtos tncumb:dos de sua. o:tecuçao, mandal'!l. a registr a.r os ofilcíos das mesas elelto
a Lrír inquerito e proseguii".l nos ulter lóres raes, dos serventuarios de justiça. e escrivães 
termos do processo, conforme entendet• de aa-!1oc e o estacionaria do telegra.pho na
justiça. . _ . ciona.l que ~e recnsa."l' ~ rec!ber ou deixar de 

Art. 91. Nenhum crdadao revesttdo do car- transmittir as commumcaçoes que por aquel· 
go de autoridade poderá desenvolver ca.ba.ta les lhe forem apresent&~las sobre processo 
entre os eleitoras no recinto ou immediaçi5es eleitoral 0 resultado da. eleição, sofi'rerão :\ 
do.s seet;õ~ eleitot•:te.c;, uem distribuil··lhes ce-, pena ele per·da do \oga.r com inha.bilita.çii.o para. 
dulas. os membros da. mes:t não potlerão 0 exercício rte out't'o emprego publico por dois 
iguíl.!mente distribuir cedulas no recinto alei- a quatro annos. . . _ . 
tora!. - Art. 102. o prosioiente da. comm1ssao mum· . 

Art. 92. Em nenh:uma eleição poderá com· c!pal que m recusar a en t reg·al' ~ i tulos ou 
parecer a força pubhca., sob qualquer pre- se"'undas via.s ou a. d:~.r as cerd1dõe3 que 
texto, mes!llo o de pet·éu1·bação ou receio de sobre alisto.mento e processo eleitoral Jhe 
perturbação da ordem. tin·em requeridas, ou quCl para subtrahir-se 

Art. 93. Trio ta. dias antes e trinta clias de- n. essa obrigação ausentar-se sem J>a.ssa.r ~ 
pois da. elei~ão não será permittido movimento exercício ao seu immedia.to lega.l, mcorrer(l, 
de força m'esmo para captura. de desertores, na. pena de snilpensão dos direitos politicos 
ou diligencias policiaes nem promovidas ex:- por um n. dous annos. . _ . 
ecuções por parte d •~ fazenda puhlica.; ·sen- Art. 103. O serventua.r10 ne JUSttça. que 
do considerado como iutervenção eleitot·al deixar de cumprir as obrigações que lhe síi.o 
tudo quunto nesse sentido for ordenado dentro impostas pela presente lei, sem justificar .mo-
da.quelle período. tivo de molestia ou força ma.ior,ineorrera na 

Camara V. IV 6 
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pena.'de suspenslí.o dos direitos politicos por 
iiois a quatro a.nnos . 
.. Art. 104. O funccionario qtte deixar de cum
prir as obrigações e desempenhar as attri
buições que a presente lei lhe courere ou a 
corporação a que pertence, incorrerit. na 
p. na. de suspensão dos direitos políticos p~r 
llOl a. dois annos. 

§ Si se pro v~ que assim procedeu para 
crear suspeita de fra.ude contra eleição re
gularmente feita, ·incorrerá. na pena de um 
A dois annos de prisão. 

Art. 105. A autoridade ou funccionario que 
cobrar custns ou exigir sellos em papeis 
eleitoraes, serã. condemnado no tresdobro d t\ 
quanti:~. e soiirerã. a peca. de suspensão uos 
dir.eitos políticos por um a. dois annos. 

Art. lOu. Logo que tenha. conhecimento 
ou communicação de qualquer responsu!Jili· 
dade ordenada pelo poder verificador, o juiz 
seccional na capital do Estado ou na Capital 
Ferleral mandara immedíatamente instaurar 
o respectivo processo, incorrendo em respon
sabi I irlade si deixar de o fazer. 

.Art. 107. Revogam -se as disposições em 
contrarío. 

Salas das Commis~ões, 26 de julb~ de 
1899.- ·G~leaa Carvalh,z, presidente.- JosrJ 
Mariano, relator. - Ilde{onso Alvim, com 
restriceões.- Oscc~1· Godoy.- Fr<tncisco Gli
cerio.- J..tyme vm~s .Boas, vencido.-Ma
noel FuZgencio, vencido. 

N. 1.22- 1896 

REJi'ORUA A · LEI BLtiTORAL 

A COmmissão Espeeial de 1'evisão eleitoral 
ó de parecer que soja submettido a. discussão 
o seguinte projecto de 

REF0RMA ELEITORAL 

TITULO I 

Do alistamento de eleitores e do exerclcio 
do direito eleit01'al 

CAPITULO I 

Do alistamen:o de eleitores 

Art. 1.• As inclusões no alistamento de 
eleitores podem ser r equeridas e dereri•las 
em qualquer tempo. 

As exclusões sõ podem ser na época a.n
nual destinada á. revisão eleitoral. 

Art. 2. o O alistamento de eleitores será 
suspenso 30 dias antes daquelle que fôr desi· 
g nado para. qualquer eleição. 

CAPITULO li 

Do ea;errciâo do di1·eito eleit_or..tl .. 
Art. 3.• O eleitor deverá. vott~.r na. secção 

do municipío em que estivet• ;1listado. 
Entret;Lnto ser·lhe-lla tomado o voto p or 

qua.lqner mesa eleitoral do districto & que 
disser respeito o ~eu alistamento, tra.tando
se de eleição de deputado, e por qualquer 
mesa. eleitor-al do Estado a que esse districto 
pertencer, tratando-se ele eleições de senador 
e de Presidente e ele Vice-Presidente <!a Re
publica, desde que dei~e depos.itado o seu di
ploma n:t mesa. pérante a qual votar, até de· 
pois da. hora legai do encerramento das vota-
ções nas secções eieitorae5 . . · · · 

O voto ·JMY.terã. ser dado em cedula. fechada, 
ou processado em lista. a.berta. nos lermos do 
art . 1 O desta. lei . · 

Art . 4.• Mesmo não est ando o seu nome 
incluso no alistamento ilos eleitores do Esta
do, nem uo alistamento dos eleitores do· mu
nicípio, o eleitor federa.!, conforme fôr a. elei
ção estadoal, ou municipal, poderá votar e ser 
votado nas cleiçõeo do Estado e na s eleições 
do município, na. circumscl·ipção estadoal, on 
na ciNumscrip~ão municipal. correspondente 
ú. situacã.o da sua re~idencia provada. com a. 
exbibição do seu diploma. · 

T ITULO li 

CAPITULO I 

Das mens federaes e da e~íçao dos seu.t 
me11.lbros 

Art. 5.• Em cada um dos municípios da. 
Republico., inclusive no Districto Federal, 
haverá uma. mesa federal incu mbida da orga- . 
nizrção do alist amento de eleit ores e da. re
p:ula.rizacão dos serviÇos relativos· às eleições 
dos membros do Congresso Naciona:l, e do 
Presidente e do Vice-Presidente da. Repu-
blica. · 

Art 6.• As mesas federe.es eompor-se·hão 
de tres ,iuizes eleitoraes, eleitos de quatro em 
quatro annos, no dia 20 de dezembro, quando 
este não fôr feriado, caso em que se realizará 
ess&. eleição no vrimeiro dia util irnmediato 
ao referido 20 de dez:embro. 

Ser:i. presidente das mesas federaes o juiz 
eleitorai mais -votado ; secretario, o 2• -vota· 
do; e -vog:ll, o 3•' votado. . 

Art. 7.• O:i juizes eleitora.es serão substi· 
tuidos pelos seus immedia.tos em votos . 

Ha-vendo egualda.de de votação, a orilem 
da. substituição, tanto entre_ os eleitos como 
entre os immediu.tos, serã. determinada. pela. 
M-a de, tendo primasia. o mais velho. 
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.Art. 8.• A 1 de àerembro .do uftimo a.nna nicipal composta de todos os presidentes das 

do quátríennio das .mesas federaes, os juizes mesas eleitoraes das secções do municipio. 
eleitora.e! de que se compuzerem ella.s re- Será presineute da junta municil:)al o pre~ 
Unir--se-Mo e farão publicar, por edit:\es e s idente da. mes•t eleitoral da 1• secção ; se
por folha. · publica, onde houver, a convo-· oretal"io, o da 2• ; e~ escrutadores, os da 3• e 
cação das mesas eleitoraes da.s secções em 4• secções. . 
que o municipio estiver dividido, e dos elei- Da apuração final das eleições das mesas 
toré.!J em geral para a eleiçio das mesas fe- federa.es e logo depois desta, o secretario da 
der&eS do quatriennio seguinte. junta. municipal lavrará. acta ci.rcumsta.n-

Art. 9.• O I• qua.triennio · das mesa.s fe- cia.da., que sera aS!Jignada por todo~ os inem
dera.e_s começará com a.s eleições dos :pri- bros _da mesmlt Jnnta. .e pelos ol~1tores q~e 
meit•os juizes eleitora.es e terminará ·a. 31 do o qUizerem ; e cxtrahu:á. ou fara e:ttr&.hir 
dezembro de 1900. · · dessa. acta, dentro dos cinoo dias seguintes ã. 

Os qua.triennios seguintes ao que finda a 31 sua. di!-la,oito cópias a.uthentieas destinadas
de dezembro ·de 1900· retrlil.armente come- uma, a mesa dll.Camara dos Deputados; uma, 
çarii.o a 1 de janeiro e 'sempre terminarão a à mesa do Senado ; uma, á junta eleitoral da 
3t de dezembro . . · capital do Estado, e uma, a. cada um dos tres 

Quanrio, por qualquer motivo. não se rea.li· juizes eleiloraes para .llles sex:vir de dip~o~a • . 
zarcse alguma eleição de mesa.' federal no pe- Ar~. lZ. Na comp~stçao da. JUnta muntCI,I>al 
r iodo proprio, servirá a mesa do quatrienoio substituem 0_! prestden~~s .das mesa:s eletto
aoterior àté que, por· ordem expedida em ra_es da~ secçoes do mu~lct~to, na.s suas faltas . 
nome _do Presidente da Republica., no menor e 11!Jped1mentos : ~m prtmeiro Iogar, os secre-_ 
pra.zo possível,. se efi'ectue a. eleição e sejam umos das respac~1vas me~ ; em seg~ndo, 
diplomados os novos juizes eleitoraes. u~ dos respect1vos .mesar1os, prefertdo o 

.Art. 10. No dia aprazado para a eleição m::u~ velho, e e~ tercen•o, qualqu_er elelt?r da 
dâs mesas federaes, recebendo on não convo- secça.o que elltJver pres~nte o fo~ convidado 
cação especial a.naloga.,-reunir-se-hão os mesas para esse fim pelo prestdente ua Junta.. 
eleitoraes das secções em que o município 
estiver dividido, e ás lO horas do dia 03 pre
sidentes destas mesas começarão a. chamada 
dos eleitores pela lista., que lhes deverá. ter 
sfdc fornecida com a devida. anter.edencia 
:pela competente mesa. federal, e, á proporção 
que a chamada for sendo feita, irã.o os elei
toras votando mediante a. apresentação do 
sen diploma. e de uma lista aberta datada. e 
assignada. em duplicata, que conterá dous 
nomes para juizes eleitoraes. 

Na. mesma. ordom da votação, a.s mesmas 
restituirão ao votante um exemplar da lista. 
com a. qual elle votou depois de haver nume· 
ra.do e rubricado ambos os exemplareupre· 
sentados • . O numero da lista. corresponder á. 
ao numero de eleitores que vot11ram. 

o exemplar que ficar em mesa._, depois de 
servir para. a apuração, serâ. coUeccioaado e 
archivado com outros para authentico.r em 
todo o tempo a eleição e a apuração feitn. 

Terminada. a che.mada serão admittirlos a 
votar, pelo modo indicado, . 08 eleitores que 
depois dollu. comparecerem e a.quclles cujos 
nomes não constarem da. lista. da chnma<l&., 
de~de que coincida a. re~idencia mencionada. 
no diploma com a. secção eleitoral em que 
pretendam votar, comta.nto que o compare
cimento seja antes de começada a apuração. 

. Pela eleição assim feita serão declarados 
juizes eleitciraes os tres cidadãos mais vota.· 
dos, e immcdia tos, todos os mais. 
Art. ll. · Compete a apuração final das 

eleições das me.sa.s !ederae! a uma junta mu-

CAPITULQ li 

Das àislribuiçiies das mesas federaes 

Art. 13. Incumbem ás mesas federo.es: 
§ 1.0 A inclusão e a n ii.o in~lusão do cida

dão no alista.mento eieitornl ; 
· § 2.• A exclusão e :~. n':lo exclusão de eleitor 

do alistamento em que est iver incluido ; 
§ 3.0 A expetl.içií.o de diploma ex ·officio ao 

eleitor ali~ta.do e mediante petição ao eleitor 
que declarar depender de dip lomu. o exercicio 
do seu direito de voto, até n. hora. do encer
ra.ronnto das votações, salvo aos juizes elei
toraes o tempo necesoario para exercerem o 
sou direito de voto, r,aso em que poderão ser 
substítnillos até por um eleitor do município, 
que servirú de juiz oleitoral ad hoc ; 

§ 4." A rovisii.o nnnual do a list amento 
eleitol'UI por secções do município, sendo collo
cados os nomes dos eleitores em ordem nu
merica e alpha.b Jtictt, com a indicação da 
idade, doestado, du. pro.fl.s::;ão, da fi liação, da 
naturalidade e da residencia. com os cara.cte· 
risticos dn situação desta ; 

§ 5 .• A divisão do município pelo menos 
em cinco secções eleitoraes, tomadas em con
sideração a contiguidade do territorio e a! 
commodidades dos eleitore~; 

§ô.• .A nomeação de um, de alguns ou de 
todos os membros das meses que hão de pre
sidir as eleições em cada uma. das secções em 
que o muntcipio estiver d ividido, tão a tempo 
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que a· falte. de mesarío ou de mesa não seja 
causa de não hnver eleição na secção; 

§ 7 .• A clesignaçEo, com 20 dias de antece
dencia, pelo menos, do local em que se l1ão 
de realizrtr as eleições, em cada uma dus 
secções; 

§ 8.• A remessa. da cópia. authentica da. 
lista., com os supplementos que houver, de 
todos os eleitores de cada secçií.o do muni~ 
cipio, á. respectiva mesa. eleitoral, pelo menos 
lO .dias antes do dia marcado para qualquer 
ele1çilo; 

§ 9.• A ereação e a superindentencia. do 
archivo eleitoral, para o qual se recolherão 
arrolados os livros especiee3 de qualidcacão 
de vota.nt~:s, de alistamento de eleitores e de 
eleições do município, e os papeis e documen
tos relati'Vos a esses serviços ; e a. nomeação 
do r espectivo serventuario ; 

§ 10. O r eCebimento de protestos e contra.
protestos :-pe!a tomada inde-vida, ou pela. 
não tomada indevida de voto em separaJo ; 
pela cont<l.gem. ou pela não contagem de al
g~m 'Vot.o .em apnraçã.o seccional, em apura.
ça_o mumctpal ou na apuração gera.l do Dis
trlc.to ou do Est:~.do; e pela. nullitlade ou pela 
vaiF1ade de voto, de apur<lçã.J e de eleição; 
-e a remessa dos mesmos protestos e contra
protestos, sob requerimento do interessarl.o e 
registro postal, á. mesa federal apuradora, si 
forem feitos antAls da apuração, e á. Cama.ra 
dos peputados, ao Sena.do ou ao Congres~o 
Nac10!Jal! si forem feitos depois da apuração 
no Dtstr iCto ou no Estado, conforme fôr a 
e~eição de Deputado, de Senaàor ou rle Pre· 
Sidente e Vice-Presidente da Republica.; 

§ 11. O julgamento de justificações relativas 
a alistawento eleitor,•! e a eleicões para cujo 
:preparo são competentes 03 presi()ent es da3 
mesas 1ederu.es, ou o juiz eleitoral que os 
mes!IlQs presidentes designarem, devendo ser 
entregue a justificação ao justitica.nte, fic.•odo 
traslado quando julgada. procedente, e intl e· 
pendente de traslado quando julgada impro· 
cedentG; 

§ 12. O relatorio circumstanciado de todo 
o movimento ckitoral do municipio, que 
deverá ser registrado no correio com ent\e
reço a junta eleítor·al do. Capital do Estado, 
antesdo ultimo Jia do mez de dezembro de 
cadu. anno; 

§ 13. Todas as providencias não especifi
cadas, mas necessarias, para ait.a perfe re"U-
laridade dos serviços a seu cargo. "' 

Art. 14. As mesas federaes estarão ern 
reunião permanente, no edificio em que esti
ver o archivo eleitoral, espeein!mer.te pa r a os 
fins uos §~ 3° e lO do n.rt. 13, sem prejuízo 
dos dema•s tlct<ls que pu<ierem praticar, t'as 
9 horas da mauhii ás 3 da tarde, do dia, de 
nmn. eleiçã..l e dos dons dias anteriores e dos 

dons t1ia.s subsquentes a essa eleição, ainda 
mesmo que esses dias sejam feriados. ·. 

Art. 15. As mesas !"edernes dos municípios 
que forem sédes de oistrictos apurarão as 
·..,otações para Deputado e expedirlio dlploma: 
ao cnndidãto mais votado ou aos candidatos 
ma.is votados, conforme o numero dos Depu
tados que o districto tiver de eleger. 

As mesas federa.es dos .. muoicipios que 
forem ca pitaes de Estado e a do Districto 
Federa.!, apurarão ta.mbem as votações pat•a 
Senador e para Presi.dentAl e Vice-Presidente 
da Republica. 

Art. !6. As n.ttribuições e as obrigações 
esta.oolecidas pela lei n. 35, de 26 do janeiro 
de 1892. nos capitulas li e III do t itulo 1•, e 
nos capi tu los Il e UI de titulo 2•, e por ou
tras disposições vigentes para os presidentes 
das Càmaras municipae~, para .n.s ca.ma.ras 
municipa.es e para as commissões munici
pa~s e seccionaes, oompativeis com esta. lei , 
P<JS..«am a pertencer aos presidentes e aQS se
cretarias das mesas federaes e ás proprias 
rnesas. federa.es. 

CA l'ITULO lii 

lJas mesas eleitoraes 

Att. 17. As mesas eleitoraes das secções 
de município compor-se·hão de cinco mem
bros, que serã.o nomeados p.ola. mesa. federa..l 
respectiva. 

Art. 18. a s mesas eleitoraes das secções 
de mnnioipio continuam com attt·ibuições e 
obrigações que para ellas estabelecem a ci
tada lei n. 35 e outras disposições legislat i
vas e regulamentares não revogadas pel& 
presente lei, ou accorda.>eis com ella. . 

CAPITULO IV 

Dos scr1lenttrarias das m es,cs (\;der aes 

Ar t. 19 .. lncumb3m aos serventull.rios 
eleito!'aes o reconhecimento de lettra e de 
ftrm::t pa.ra. fins oleitoraes, a escript uração 
dos livros e papgig relativos aos serviços do 
alistamento de eleitores · e das eleições, e a 
bon. guarda. dos mesmos livros e papeis, dos 
quaes sel'5.0 promptos em dar aos inter· 
essa.dos e a qua!quer cidadão as certidões 
que pedirem. 

Os serventuarios eleitoraes só perderão o 
ca.rgo em virtude de- sentença. Ter ão, como 
os escrivães em gera l, um li vro de cargas e 
d~~scargas dos livros e pa.IJeis em andamento 
e no archivo sob sua gu&rda. 

Art . 20. Os serventnar\os eteitoraes darão 
recibo data.llo e assignado das petições com 
os documentos que as acompanharem, que 
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receberem despachados oU: para submette
rem a despacho aos peticionarias ou a. quem 
lhes as entregar; autoarão, mediante des
pacho, a primei"l.'a petição sobre um objecto 

_eleitoral qualquer que elle seja e juntarão a. 

juntas eleitoraes do Distr icto Federal e das 
capitaes dos Esta.dos . 

esses autos, tambem mediante despacho, as 
demais petições e documentos que se refe· 
rirem a esses autos. 

As petições, pedindo nova. via de diploma 
de e lei to r, serão juntadas aos autos procedidos 
por occasião da. inclu:;ão do peticionarío no 
alistamento de eleitores, medtante recibo em 
que o mesmo peticionaria ou seu procurador 
declare o numero de ordem da nova via. de 
diploma. entregue. 

OA.PlTULO V 

])as j tmt.:ls eleitoraes 

Art. 21. As juntas eieitoraes das cnpitaes 
dos Estados, inclusivo ú. do Districto Federal, 
annunci:rnuo com nntcceuencia de 10 d io.s, 
pelo menos, a.s suas reuniões, fonccionnrão 
pelo menos tres dias, (}ID cada. mez, para de
cidir as reclamações que lhes forem apre
sentadas·. 

Eata.s j1mtas deverão fazer registrar no cor-
. . reio, oom endereço ao Ministro do Interior, 

relataria circumstanciado de todo o movi
mento ~leitora! nas suas respectivas circum
scripções, antes do .ultimo dia <lo mez de 
janeiro de ca.d~ a.nno. 

CAP1TULO VI 

Dos clespuchos, recl nnações e recuí·sos 

Art. 22. Os despachos definitivos e quaes
quer actos das mesas eleitoraes das sec
ções do municipio, das mesas federaes, das 
juntas municipaes, das juntas elcitoraes e de 
quaesquer ftmccionarios _pubHcos sob-r:~ assum
ptos eletoracs, só valerao a favor ou contra 
os seus autores e só terão força. o1rigatoria 
'?llra. com os interessados e terceiros, depois 
de publicados pela imprensa, onde houver. fo
lha publica. e, onde não houver, por edita.es 
affixe.tlos nos logares mais publicos da séde 
jurisdiccional nos municípios. 

Das decisões das juntas eleitora.es do Dis· 
triclo Federal e das ca.ptta.es dos Estados, 
incluindo o cidadão no alistamento de elei· 
tores, bem como da decisão que as mesmas 
j untas proferirem, não excluindo o eleitol' 
do dito alist9.mento, não h;~.vera recurso 
algum. . 

JJas apurações feitas p elns juntas munici· 
pa~s havel'â reclama~~o para. as juntas elei
toraes do Districto Federal e das ca.pitaes dos 
Estados. 

TlTULO lii 

.Das rtmlta~. dos c1·imes e do.s compelenci:ts 
2·especti-oas 

Art. 24 . O eleitor que em um só dia votar 
em mais de uma. secç::to eleitoral ~erá punido 
com a. pena de suspeo sii.o dos direitos politicos 
por tres a seis a.nnos. -

Art. 25. O juiz eleitoral ou o serventaa.rio 
da mesa federal que fór causa. de demora. na 
expedição de diploma. original ou de alguma 
nova via. de diploma, de modo que o elE:itor 
perca. de votar em uma eieiç,Tio qualquer, será . 
punido com a. multa de 200$ a 400$000. 

Art. 26. O mesarío que deixar de compa
recer ou deixar de funccionar sem justa 
causa, no dia. hora e logar designa.dos pa.ra. os 
serviços do alistamento de eleitores, de elei· 
ções, ou despachos, reclamações G recursos, 
serã. multado em 50$ diarios. 

Art. 27. A mesa. eleitora! que não se re
unir ou não funccion3r no competente dia, 
hora e lagar, sendo causa. de não haver elei
çã.o na secção respectiva. ou de algum eleitor 
não votar por ignoraocia. do logar em que se 
realize a eleição, se!'á multada em 500$, que 
serão cobrados de qualquer dos seus membros, 

Art. 28. O serventuario eleitoral que de-' 
mm·at• o expediente a seu cargo, ou que fJr 
causa tlirecta. ou indirecta. do e"Jtt.ravio. ou 
de inutiliza.ção de al~;um livro, potição, do
cumento, autos ou termo no todo ou em parte. 
será multado em 50$000. · 

Art. 29. Quem quer que seja que impeça 
moral ou materialmente a algum eleitor de 
votar será punido com as penas de um mez a 
um anno de prisão e de suspens~o dos direi" 
tos políticos por dous a. seis annos. 

As publicações sobre t omada, contagem e 
apuração da voto ; sobre protestos e contra· 
protestos ; e sobre despachos e actos ele_ito
raes serão feitas por extracto resum1do, 
salvo requerimento do interessado. por cuja 
conta se ftzer a publicação, indicando autos, 
termos, documentos, despachos, etc. , que 
devam ser publicados :por inteiro. ou em pon
tos es.<:enciaes, a. 'juizo do requerente. 

Art. 23. Das decisões da mesas federaes 
do município ha.verü. reclamação pa1'8. as 

, Art. 30. A<> mesas federaes, sob pena de 
150$ de multa, funccionarã.o das 10 horas da. 
manhã as 3 horas da. tar<le, no edificío em 
que estiver o a.rcbivo r!leitoral, pelo menos 
tres vezes em ca.da. mez, nevcnc1o annunciar 
pteviamente os dias das suas reuniões ; c, 
sob a mesma pena, proferirão os seus despa-
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chos definitivos no prazo maximo de 15 dias, 
a. contar da d<Lta do recibo da entrega. da pe· 
tição inicial a.o serventuario eleitoral, salvo 
culp:1 do interessado. 

Art. 3l..A f.,lta. de. exacção no cumpri
mento do dever lego.! ou regulamentar não 
especificada dará logar á multa. de 30$000. 

Art. 3~. Serão multados, no~ casos em que 
a multa for pena disciplinar e não eriminal, 
~x-otficio, a requerimento do interessado, ou 

· a requerimento d.e um ou de mais de um 
eleitor : 

1. Os membros das mesas el~itoraes, as 
mesas eleitoraes, osjuiz:es e.leitoraes, os mem· 
bl"os c os serventuarios dus mesas federa.es, 
pelas mesas federaes; 

n. As juntas ínunicipaes, as mesas fede
raes, os membros e os escrivã.es das juntas 
eleitoraes, pelas juntas eleitoraes ; e 

UI. As juntas eleitoraes pelo Ministro do 
Interior e pelo Supremo Tribunal Federal. 

Tambem a Camara dos Deputados e o Se· 
nado, ao tomar eonhecimt?-nto de papeis elei
toraes e na verifi.cação de poderes dos seus 
membros e o Congresso Nac'onal nas apura· 
ções d.e eleições do Presidente e do Vice·Pre· 
sidente da Republica, poderão multar o func· 
cionario de 'qua.lq uer ordem e catbegoria que 
não tiver sido exacto no cumprimento das 
leis e regulamentos ele i toraes. 

Art. 33. O acto de imposição de multa 
será publicado por edital e por folha publica, 
onde houver, e notifica•lo ao multado por 
offi.cio sob registro postal. 

A autoridade competente IJal'a multar é 
tambem competente para a. reducç~o e pa.ra 
a relevação de multa, dentro dos 30 dia.s 
que se seguirem á publicação <lo acto. 

A importa.ucia das multas será arrec~dada 
P.ela agencia fiscal do munic\pio da res1den-

. Cia <lo multado. · 
.l.rt. 34. A acção para a cobrança de multa 

à a executiva.. · 
A cobranQ.a de multa só dependerá do sen· 

tença. condemnatoria em processo criminal, 
quando a multa. estiver associada a outra 
pena, 

A multa não exime o multado do processo 
criminal que couber na hypothese. 

Art. 35. São da competencia da. justiça da 
União a acção executiva para. cobrunça de 
·multas, e o prl;cesso e o julgamento dos cri
mes de acção contraria, ou rle omissão con~ 
trari11 ás leis federaes sobre alistamento de 
eleitores e sobre elei~.ões. 

o represent!mte do ministerio publico om
cia.rã. nos pt•ocessos criminaes. sem pre.iu!ZO 
do direito d~ queixa, denuncia e a.ccusllçllO, 
que poderá ser exercido por qualquer elclitor 
do municioio da residencia elo 1'éo. 

DA.S DISPOSIÇÕES GERAE$ 

Art. 36. O cHadão que não é eleitor póde 
promover por si e por procurador todos cs 
actos e termos que interessem ao seu·alista· 
menta. 

Al't. 37. Podem promover por si e' por 
procul"ador processo criminal, protestos, 
contra-protestos, justihcacões e outros aotos 
que interessem o alistamento de eleitores e 
a eleições-o. eleitor da secção, do município 
do dist.ricto e do Estado nos casos particulares 
á seccão,ao municipio,ao dístricto e a.o Estado; 
o candidato que se julgue f<~.vorecido ou pre~ 
judicado com algum voto, com a. apur~ção 
ou com outro ac.to eleitoral; os fiscaes respe~ · 
ctivos; e os eleitores que votaram com cedtlla 
a.bert..1., nos municípios em que exerceram o 
seu direito. · . 

Art. 38. o comparecimento voluntario de 
partes, de interessados e de testemunhas no 
edificio em que estiver o archivo eleitoral 
nispensa. citações. . 

Art. 39. O Dj.stricto Federal é equi];m.ra.do 
para todos os etreitos a.os municípios e aos 
Estados da Republica. · 

Art. 40. Quando o dia designado para um 
trabalho eleitoral qualquer cahir em dia. fe
riado, proceder se-ba. a. esse trabalho no p:ci- · 
meiro dia util seguinte, exceptuados os casos 
do art. 14. 

Art. 41. Fica o Presidente da Republica. 
autoriz;tdo a marcar as custas que os ser
ventuarios eleitoraes devem perceber dos in
tere!!$ados :pelos trabalhos que lhes prestarem 
e a. consolidar toda a legí~lação eleitoralvi~ 
gente no decreto que expedir :Para regula
mentar a presente lei, devendo submetter 
esse decreto á. approvação do Congresso Na· 
c.ional na sna mais proxima. reunião. 

Art. 42. Revogam-se as disposições em 
contrario . 

DI~POSrç;ÕES TR.A.NSITORUS 

Art. 1.0 A primeira mesa. federal do cada 
município será organizada pela fórma se-
guinte: ·-

§ i. • Sesse~ta. dias de _pois da publicn4a. a. 
presente lei no ,Diario Officio.l, as lO lJ.ora.s dar 
manhã, na séde de cada. um dos districtos de 
paz existentes ao tempo da. promu~gação da. 
Constituição Federal, reunir-se-hão os juizes 
lie paz que nesse tempo serviam e os se"Çt's 
immedíatos em votos até o ultimo,. pelà or· 
dem da apuração; e, sob a preside~eia. do 
roais votado dentre os lJresen!es, ·que cha· 
mar á pa.ra. secrehrios o s~un<~o e o quarto 
votados, que se lhes seguirem n~ or~ero da 
votação, si estiverem presentes, e para eS·· 
crutatlores o terceiro e o quinto votados na 
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· mesma. ordem·, ta.mbem si estiverem presen-J tu ido em novo municipio, a ap~ra.ção geral 
te-\!, legitima'I'ã:o a. sua. co-participação na será feita. cinco dias depois das eleições, por 
assembléa, fazen•Jo extrahir do livro que Um:l> junta composta do3 mesaricis de todas 
contiver !1. a.cta da apuração final da resp~- as [l)esa.s aleitoraes. Esta junta. funcoionarà. 
ctiva. vota.çU.o dos p1·esentes a lista. dos jui:z.es com a. maioria dos seus membros, e multará. 
de pa:r; eleitos e de todos os immer!iatos ate o em 50$ os que a ella nã.o comparecerem. . 
ultimo votado pela ordem da. mesma apura- Art. 2,0 Nos muni.ciyios creados depois da. 
çã.o. prorouJg:~ção da. ConstrtuiQão Federal e que 

Na. falta do. referido livro servirá uma au- nesse tempo nã.o eram districtos de pu.z, as 
tbentica da acta respectiva, ou certidão ~x- mesas tederaes serão eleitas pelas camo.r~. 
tra.bida de umaauthentica. · · conselhos, intendencias ou governos muni
. · § 2. • Esta. primeira. reunião dos j uizcs de cipaeõ em actual exercício, no tempo e pela 
paz e ·dos seus immediat{)s em votos será fórma estatuidos oa presente lei. 
convo;arh -pel~ 1~ ju~:o; de yaz, COID; 2~ rlias R.io, 14 de setembro de 1896.--.FYancisco 
de anr.ecedenc1a e dcs1~n~çao d~- edl1icro em Glicerio, presidente e relator. - Torquatô 
que r:e ha de_ e1fectua .. \ re_umao,_ sob pena il!oreit·a.- O$car Gadoy.-Luiz Deczi, com 
d~ _m._ulta.de ~0$; n~ falta. ou lm:pednl_l_:uto do restricções.- Verg1te de Abreu.-Miguel Per-
1 J.U~Z de paz,_I9 d1asantes _da reuo1ao, pelo namóuco. _ Oincinato Braga.- Augusto de 
2" J~IZ de p.:z, e ass1m pela o!d.em da sno- lí'reita.s veocido. 
cessao dos d1as por qualquer das JUizes de paz ' 
e dos seus immediatos em votos. 

Ha. vendo mais de um convocante prevale~ 
cerá a convocação com edificio desig_nado para 
a reunião :pslo mais votado. 

§ 3. 0 O funccjonario pubtico, ou o parti
cular, em cujo poier estiver o livro que con
tiver a. neta da apuração íbnl das eleições 
dos juizes de paz que serviam ao tempo da 
promutgação da Constituição Federal, será 
obrigado por si ou 'PO!' outrem a apresentai-o 
indepen~ente de qualquer requisiçiio ao 1 o juiz 
de paz do respectivo di;;tricto, ou· ao seu sub· 
stituto legal, sob as penas de busca. e a ap~ 
prehensão do mesmo livr0 e multa de 200$, 
além do crime em que incorre!' . 

§ 4. ' Exh·a.hida a lista da que tra.t;\ o§ 1•, 
immediata.mente o presidente mandMá. tavra.r 

· edital de convocação nomina.l de t ·ldos os ci
dadãos constantes da mesma. li$ta, para. no 
decimo dia da data. da. convoc!lção reunirem
se no mesmo editicio, ou .em outro que de
signar, ás 10 horas d1t manh , par;~ a elei~ã.o 
dos tres iuizes eleitoracs com os qua•s se ha. 
de compor a primeira mesa reúeral do mnni
cipio. 

Qs edit!les serão a.ffixndos n11s lagares ma.is 
publicos do municipio e publicn.tlos pela. im
prensa,· onde houver folha. publica.. 

§ 5 . • Neste. segunda reunião os juizes de 
paz e os seus immediatos present:Js orgllni-

. zada. a mesa. da. ass~mblea., conforme o § 16 , 

prooederão á. eleicã.o dos tres juizes eleito· 
ral)S- de que se ha de comiJor a l " mesa fe· 
dera.l do niunicipio, em listas abertas, data
das e assignada.s e com as mais formalid~des 
da.' presente lei .. (Art .. 10 e outros.) 

§ 6.•. A eleição procedid>l }Jel:J. fórm9. indi· 
cada será apurada. pela propria mesa. que a 
presidíu. . 

No!! · municípios onde p.avia. dous ott m<~.is 
· districtos de paz, nã:o se contando entre ea~ 
districtos . de paz a.quelle qúe estiver constÍ· 

O Sr. Presidente-Estando adean
tada a hora, designo para a.iua.nbã a se· 
gulnte ·ordem do dia: 

Votnção do pa-recer n. 37,de 1899, reconbe· 
cendo Deputado pelo 5" districto do R.io de 
Janeiro o Dr. F'rancisco Rangel Pestana ; 

Crmtinuação da. tliscussão unica. do -parecer 
n. 35, de 1899, julgando que ao Congres>o· 
NaciCJnal ou-a qualquer dos seus dous ramos 
f,iJJece compP.tenciapa.ra conhecer da materia 
constante das indicações a.presentad!IS pelos 
Srs. Deputados Luiz Adolpho e l\Iello Rego, 
relativas a. acontecimentos políticos de Ma~to 
Gt·osso, seguido de uma. exposição apresentada. 
pelo Sr. Oe[Jutado Luiz Adolpbo ; 

3• dlscu.ssã.o do projecto n •. 90, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da. Guerra o credito de 1.266:588$, 
supplementar á verba. 16•, n. 28, do art. 19 . 
da lei n. 560, de 3! de dezembro de 1898 ; 

2" discussã.o do projecto n. 80 A, de 1899, 
autorizando o Governo a mandar demolir· os 
dous armazens da Alfandega de Sa.ntos, con
struidos em terrenos muoicipaes da. mesmo. 
cidade, oa. prn.ca Antonio Tellos. 

Levanta· se il. sessTio ás 3 horas e 55 minutos 
da tarde. 

69" SESSÃ.O EM 3 DE AGOSTO DE 1899 

Presidencia. dos Sis. l 'a:: (]e JleUó (Presi· 
dente) e luHo de .'tfella (2° 1.lice-prejidente} 

Ao meio·dia procede-se ã. chamada, ó. qual 
respondem os Sr.>. Vaz ·de Mello, Carlos. ~e 
Novaes, Heredia. de Sã, Angelo Neto, Ovtdto 
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.Abrantes, Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, 
Eduardo de .Berrêdo,Frederico Borges, Augusto 
Severo, Tavares de Lyra, Francisco Gurgel, 
Eloy rle Souza, Jo~é Peregrino. App"'lonio 
Zenaydes, Ermirio Coutinho, José Mariano, 
Teixeira de Sa, Rocha Cavalcante, Euclides 
Malta., Ceminia.no Brazil, Scabra, Francisco 
Sodré, Manoe! Caetano, Adalberto Guimarães, 
Paranbos Montenegro, Xwiat• da Silveira, 
Augusto de Vasconcellos, Raul Barroso, Nilo 
Peçonha, Deoclecüno de Souza., Barros 
Franco Junior, Campolina, Mayrinlt, Car· 
valho Mourão, Ildefonso Alvim, . Jacob da 
Paixão, AntJro Botelho. Francisco Veiga, Al· 
vm·o Botelho, Leonel Filho, Rodol1>ho Abreu, 
Ma.tta Machado, Manoel Fulgencio, Lilldolpho 
Caetano, Eduardo Pimentel, Olegario ·Maciel, 
Lamartine, Alvares Rubião, Domingucs de 
Castro, Costa Junior, Elias Fau~Sto, Cesario de 
Freit:1s, Alrredo Ellis. PauliHo Cal"los, Fran
cisco GliceJ•io, Ovidio Abrantes, Hermene~ildo 
de MoraP-S, Alves de Castro, L~opoldo Jar
dim, Lauro Müller, Paula Ramos, Francisco 
Tolentino, Gui!lon, Marcai Escobar, Appari
cif> Ma.riense, Diogo Fortuna, Pinto da Rocha. 
Vespasiano de Albuquerque e Ca!:siano do 
Nascimento. 

Abre-se a. sessão. 
Deixam de comparecer, com causa pa.rtici· 

lJ&d<1, os Srs. Urbano Santos, Silva Mariz, 
Pedro· Cllermont, Matta .Ba~ellar, Rodri~ues 
Fernandes, Elias Martins, José Avelino, Trio· 
dade, Coelho Lisboa, Herculano Ba.udeira., 
João VJeira, Pereira. de Lyra, Araujo Góe~. 
Olympio <Jampos,Neiva, Amphilophio, Leovi· 
gildo Filgueiras, ~'Iat'colfno Moura, Torquato 
Moreira, Timotlleo da. Costa. Belisario de 
Souza., Fom:eca. Portella, Erice C~lho, Sil'>a. 
Castro, Ernesto Brazilio, Paulino de Souza 
.Junior, Almeilla. Gomes, João Luiz, Gc.nçalves 
Ramos, Hem·ique Vaz, Octaviano de Brito, 
Ferreira. Pires, Lamounier Godofredo, Theo
tonio de Mag::!.lhães, Nogueira. Jun ior.Rodol)lho 
Paixão, Luiz Flacquer, Casemiro ria Rocha, 
Dino Bueno, Gustavo Godoy, Adolpho Oorrlo, 
Cincinato Braga, Arthur Diederichsen, H.odol
pbo Mtranàa, Alencar Guimarães, I:lrazilio 
aa Lu7., Plinio Casado, Possidonio ela Cunha, 
Aureliano Rtrbosa, Py Crespo e Azevedo 
Soclr~. 

E sem causa. os Srs. Viveiros, Cunha Mar
tins, Juveocio de Aguiar, João de Siqueir:\, 
Felisbello Freire, Rodrigue-s Lima, . Edu;\rdo 
Ramos, Alves de Brito, Agostinho Vidal, An· 
tonio Zacharias , Cupertino de Siqueira, Oli· 
vei.ra. Braga, Victvrino Monteiro e campos 
Cartier. 

E' lidu. e sem debate approvada a acta da 
sessão antecedente. 

Pa.ssa.-se o.o expediente. 

O S1•. ~· Secretario (servindo . 
de i•) procOO.e á leitura. do seguinte . . . 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1 • Secreta.rio do Sena.clo, de 2 do · 

corrente, commuuicando que neSS\ data o 
Senado enviou á sancção pre~idencia.l os a.u
tographos de Resolução do Ccngresso Na.cio· 
nal autorizando o Po(ler Executivo a. con· 
ceder ao bacharel Tristã.o de Alencar Ara.ripe 
Junior, díructor geral da. Directoria. da ln· 
strucção do Ministerio da Justiça e Negocias 
Interiores, um anno de licença com o raspe
ctivo ordenado, afim de tratar de sua. saude 
onde lhe convier.-Inteirada. 

D.:J mesmo senhor, de igual data. remet· 
tendo um dos au tograph<ls da. Resolução do 
Congresso Nacional, sancciona.lla. p:.~lo Sr. Pre
sidente da Republica, autorizando o Governo 
a conceder oitomezes de licença. a.o Dr. Ray-. 
mnndo Lustosa Nogueira., jui z de secção do 
Piauhy .-IoteiradiL. 

Do Sr. Antonio Leite de Figueiredo, de 13 
do mez findo, c~mmunlcando que nessa. data 
assumi u,nu. qualidade de vereador da Ca.rxiara. 
Municipal de Cuyaba, o e:xercicio do cargo d:1 
presidente desse E~tado ].)or ha.vel o abando . 
nado o 2" vice-presidente e não o lerem acceí 
tado os outros funccionarios.-Inteirada.. 

Telegra mmas : 
Tllerezina, 28 de julho de 1899-Sr. Presi· 

dente dn. Cama·ra dos D lpUtados-Rio-Con · 
t inuando doente, impossibilitado fazer via· 
gem, requeiro prorcgação l icença. - Etias . 
1lio:rtins .-Inteira<i.a e á. Commissão de P eti
ções e Poderes. 

ANcajú, 2 rle ago<;;tode 1899-Exm. Sr. 
Pcesidente da Camara dos Deputados-Rio
Cumpro honroso dever de communicar-vos 
quo no dia 30 do mez findo procedeu-se, em 
todo o E~tado, á eleição de presidente e v ice· 
presidE:nte para o futuro tr iennio, t endo s\do 
o ~osult.ado conlorrne commuuicacões officiacs 
receb:das dos presidente.;; drul mesas eleito
raes legitimamente organizadas. Ptl.t'llo presi
dente monsenhor Olympío t(e Souza Campos, 
7. 55i votos e coronel Manoel P. Oliv eira. 
Valla.d5.o, 370; para vice-presidente Apulchro 
Motta, 7.525 votos, e Dr. Gonçalo .de Faro 
Rolemberg, 341. E'·me grato declarar-vos 
que em todos os municípios a eleicão correu 
sem o menor incidente, pertorbação o1•dem 
[lUblicu,, sem mesmo um só protesto,limitan· 
do·se, ~m a.Iguns loga.res, partidarios do ea.n· 
didato vencido a fazer duplicata em reserva, 
sem fórma ou ftgurn. processo eleitonl.
CorJeaes 1!11.Udaçõas-Proesidente de Sergipe, 
MMCinho Garcc~ .-Iuteirnda. 
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O Sr. Franeiseo .. Gurge l- Sr . 
Presidente, pedi- a. pnla.vra. para t1'a.zer ao 
conhecimento da Camara _dos Oe(Jutados uma 
representação dirigida. pela Intendencia. Mu
·nicip;J.l da cidade de Mossoró. Sabem V.·Ex. 
e a casa que nunca tive pretenções a ser ora· 
do'L', e, porta.nto, não sabendo fazer discursos, 
vou limitar~me a ler a dita representacão. 
Como esta é B.CQmpanha.da. de documentos, 
esclá.recerel algumas duvidas que, porven
tura, se suscitem. 

Peço licença, p:>rtanto, para lêl-a: 

pelos meios regulares de pronunciamento da . 
vontl:lde popular em comidos desoppres!!Os da 
interferencia. offi.cial; pois, a q1lllo8i totalidade 
do povo condemna oomo causadores de. males 
á Repu.blica e ao Rio Grande do Norte o actual 
governo deste Estado e seus directores polí
ticos. 

Vê-se, ainda, que o intuito de dar torça e 
predomínio ao grupo ou fracção partidaria 
que se pretendia investir das funcções de 
governo neste município, t ra.biu-se de modo 
a não deixar duvida. no processo de revisão 
do alistamento eleltora.l do Estado, nesta cir

<<Intendencia. Municipal de Mossoró, lO de cumscripçào, como se verifica. da acta <l.a con-
ja.n~iro de 1899.-Exm. Sr. Deputado Fra.n- clusão dos t rabal hos da commissão de alista
cisco Gnrgel de Oliveira, muito digno repre- mento, remet.tida por cópia. a. esta. Intenden
sentante do Estado do Rio Grande d.:> Norte- cia, em 20 de outubro de 189S,e que constitue 
Remettendo·vos os importe.ntes documentos um dos mais importantes documentos juntos; 
relacionados o:L lista. inclusa.,a19unsporcópia, Que da mesma. a.cta se vê que foram ex· 
outros em original,é nosso intuito fazer chegar cluidtJS, injusta e propositalmente, 400 cida.
ao conhecimento de todo o pa.i z, pot• meio do dãos, quasi todos eleitores federaes, que com· 
orgão competente e :tutorizar.lo ue um dos re- provaram o seu .direito a. serem eleitores es
prcsentantes da. Cama.ra dos Deputado3, os fa- taduaes,,com requerimentos escriptoS e àssi· 

· ctos lamentaveis que constam desses mesmos 11:nados do proprio punho, firmas reconheci· 
dccumentos,pelos quaes se vê bem claramente das e com documentos de prova. da idade 
COIJ40 é praticada a federação nesta parte do legal e de resi1encia. neste município, ao 
territorio bri\Zileiro, onde o direito do cidadão passo que 1oram incluídos menorés de 21 a:o.· 
nao ime1lnt'l'cl. as necessarias garantias por nos e pessoas desconhe~ida.s, tudo atlm de, 

. parte das autoridades, e, pelo contrario,é gol- por este modo, poder ficar em mo.\oria a. di. 
paa.do e ferido exactamente por aquelles que minuta fraccão que apoia o governo do Es
aeviam velar na gusrda. e execução dus leis, tado. 
afim de melhor provar-se a excellencia do Que para chegar-se à essa resultado não 
regimen ~epublica.no. - d 

De facto, Exm. Sr. Deputado, dos docomen- houve besit<Lçao nem u vida. em demittir-se 
tos .que ora vos remettomos, se vê que 0 •lo cargo de promotor publico desta cidade a 
Dr. jui~ de direito desta antiga comarca, hoje wn bl\charel formado em sciencias j uridica.s e 

· p-1 sociaes, que com rectidão, impa.rcia.lidade e 
cfrc~lilscl'ipçã.o, bacharel João DionysJO _ 1: j ustiça exet·cia as importantes funcções do 
gueuas, esquecendo a. compostura. e a dtgnt· - . - bl" · . · 
da.de do cat•go, dirigiu ao a.ctual goveruador mtDJ~terlo pu:- lCO pelo motlvo, que mmto o 
do Estado, Dr. Joaquim Ferreira. Chaves, .~onta, de nao se ~restar, ~omo memb~o da 
despacbo.s tclegraphicos inteiramente desti- J'!nta, ~ votar pel.L exclusao dos ele1t?res 
tuidos de verdade, como um pretexto rebus- nao affeJçoados no gove:rnad~r do EstallO, 
cada para tundam~nt.at• actos do mesmo go- Que d:t mesma ma.neua n':lo houv.c e~cru
verna.dor a.ttentatorios da autonomia deste pulo P-m nomear-se promotor publlco a um 
municipio e dos direitos do povo que nelle leigo, completamente estrnnbo á judicatur a, 
reside. · · primo-irmão de creação do Dr. juiz de dí-

Vê.;.se ainda que esses actos na.da mo.is sã.o rei to, para. assim ficar este em maioria na. 
do que~ desfe~ho de um plano que vem de junta. e poder excluir, como excl~iu, do alis
longe, .preconcebido np intuito de afastar da t,ai?e~to estadual cet?tenas ~e eleJtoi_'es .oppo
Jivre gestão dos negocios municipaes a. feição sxcloms~, e ar~nla.r asstm a ma10~1~ que 
accentuadaroente contraria. á actual díreeçã.o Jhe devra dar ga~:~no de causa na eletça.o de 
politiea. que norteia o governo deste Estado tntendentts e mars tarde na. de governa.ctor; 
para entregai-a a quem a ppla.uda e louve Qu.~ a junta., assim composta. dos dons pri· 
esse :mesmo govaroo, e lhe assegure o prolon- mos i rmãos, f11nccionou em caso. particular 
gamento em proxima. substituição por meio do juiz de direito com a.ssistencia de pessoas 
dos indecentes e imrnoralissimos ageitamen- estr u,ntlas ·ao feito, mas que, sem cerimonia, 
tos das acta.s falsas e das lalcatl·uas eleito- tomaram parte nos trabalhos, discutindo-os e 
raes. insinuando despacbts, em uma. intimidade 

Vê-se mais-que esse p1a.no t eve por p-rin- como se !ô~d. em familia., toda contraria â. 
cípio a. lei n. 107, de 27 de julho de 1898, c importancla da revisão l~O a lista.nlento, que o. 
por meio o alistamento esta.dual por ella. es· lei mandara. ter Iogar n~ $a.la das a.udieocias 
tnbeleeido, visto que niio podin. ter execução do juiz de d ireito; 

CMu-.r:~. V. lV 7 
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Que não ohstante esse e:x.traordina.rio e ' delegado de -policia, com ordem, se~ndo 
aut·prehendente numero de cida~ã.os ~:x:.cl_?i· consta, de só recolheNe á Capital denois da 
dos do alistamento pelos dous 'Pflmos-u·maos garantil' a posse e exercício dcs pse, los-in
e em casa particular de um destes, o Exm. tendentes eleitos por mesas eleitoraes no
Governador do Estado dei~ou de remetter os meados por Intendencia de estra.nbo muni
titulas dos eleitores ao pre~idente da lnten- cipio e reconhecidoll por uma. outra Intenden
dencia, com a antecedencia ordenada pelo cia de município differente, ,ambas da escolha 
art. 2• da lei n. 107, de 27 julho de 1898, e designação do governador;» 
dando logo,r a requisição ofilcia.l que lhe di- o SR.. AUGUSTO SEVERo-Da escolha a desi
rigiu o presidf.!nte em data. de 19 ne outubro gaação da lei. 
ultimo, como se vê do ofiicío junto por 
cópia. ; - O Sn.. FRANCisco GURGEL-V. Ex. mostrará 

Que, apezar dessa requisição e da resposta isso. Arranje uma intendencia que dê esse 
telegraphica do Exm. Go-vernador, de 23 do direito ... Aqui no recinto da Camara V. Ex. 
mesmo mez, confirmada por officio de seu não poderá convencer a quem tem ·conheci-

. secretario, datado de 28, communicando re- mento da lei,e de que modo se torce o pensa· 
metter nesta, da~"'. os referidos títulos, esses mento do legislador. 
sóviemm pelo vaporcosteirode 13de no\·em- O SR. TAVARES DE LYRA- v. Ex. leia o 
bro e foram aqui recebidos em data de 17 do art. 104, § 1• da lei, 
mesmo mez, :portanto, tarde de mais para se-
rem aproveitados para a eleição,nallypothese O SR.. FRANClsco GmtGEL- Já disse que 
de se haver el!a. realizado a 6, como deter- neste momento o meu fim era. unicamente 
mina alei ; ler a representação e documentos, e apre-

Que, ao p1sso que chegaram assim retar· cil~l-os em tempo-. 
dados os titulas para o presidente da Inten- O SR.. AUGUSTo. SEVERO -Então é porquà 
dencia, o juiz de direito desta circumscripçâo não quer ler. · ' · 
recebeu-os com a predsa. a.ntecedenci.a e dis- o SR. FRA.NClSCO GllRGEL - Não supponha. 
tribui·OS aos seus afi'eicoados e partidarios, V. Ex. que por não. ter ainda respondido á . 
contra o disposto no § 4° do art. 26, da lei explicação pessoal de v. Ex., que estou esque
acima citada, que só concede a. faculdade da ci•Jo delta. 
distribuição pelos juizes de direito no caso de Fique certe o nobre Deputado qne hei de 
re9usar-se o presidente da. Intendencia ou responder; preci's'o para isso de. requisitar 
haver d€ sua. parte demora em fazel·o; alguns documentos a que se referiu. . 

Que, desta arte, prccurou·se privar de · 
exer~er ·o direito do voto, como de facto, qu · O SR.. AUGUSTO SEVERO-V· Ex. tem pouco 
privados ficaram, os pouquíssimos eleitores tempo. A! é 0 fim do anoo. • • .. 

.,. federaes, aos quaes os dous pl'imos irmãos O SR. FRANCISco GURGEI.- Não se i.mpa.-. 
1lzeram à graça de não excluir do alistameDto ciente o nobre Deputado. Desejo provar que 
estadual, como ~i não lbes bastasse para ga- em explicação pessoal não se abusa, como fez 
ra.nth• o exito da. eleição ü certeza de não po- o nobre Deputallo • 

. derem toma.r pnrte nella., por excluídos do o SR. At:GUSTO SEVERO- E' bistoria an~ 
respectivo ttlistamento, cidadãos activos em tiga, 
numero superior a. mais de metllde dos alis-
ta11os; O SR. FRA::'\Cisco OuRGEL- E' a~tiga para· 

Que a demora. por parte do governador C!ffi V. Ex. 
remetter os titulas ao presidente dá. inten- O SR. AUGUI'>To SEVERO - . .V. Ex. veja a. 
dencia é aggravada pela circumstancia de data da. representaç-ão e me dirá. si não é an· 
h a ver sido datado o otncio de rem Assa do dia tiga. · 
28 de outubro, mas sómcote posto no Correio 
a 29, çOmo se verifica pelo carimbo da Admi· 
nistração dos Correios sobre o enveloppe, o 
que deu loga r não terem vindo no v a pol' cos· 
teiroque tocou na. capital do Estado no IDI':smo 
dia. 28,- e a ficarem alli até o seguinte cos
teiro, occa.siona.ndo assim .mno. demora e um 
reta.rda.mento de todo :ponto prejudicial e 
cujo alcance politico não é preciso men
cionar; 

Que, em ves-pera.s do simulacro da ele~çã.o, 
viera aqui destuca.r um tenente do batalhii.o 
de seguran~a. acompanhado de um reforço do 
mesmo ba.tulhiio e investido da.s fun~::çues de 

O SR. FRANcisco GURGEL - Dez de ja.neil~.:> 
do corrente anno, conforme se verifica Da 
n;esma. representação, e que já citei. 

Os SRs. TAVARES DE LYRA. E AuGusTo 
SEVERO dâ'J apartes·. . 

0 SR. FRANCISCO GURGEL- Em tampo dis-. 
cu tiremos a economia..do Estado no terreno em 
q ne VV: EE:x:. _qui zerem ; por agora não e~;~tro 
nesta d1scussao : vou concluir- a. leitura da 
re:pre~entação e seguira leitora do.> documen
tos pelos quaes se prova que, requerendo Ser
vulo ~eaudro Gom~s para. ser contemplado 
no al1stamento ele1toral, a. commis~ii.o con-
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templou-o, mas a junta. e:xcluia-o, apezar de a.ttenção para iL urgente necessidade de me~ 
de ar eUe juntado , documentos irrecu<aveis lhorar a actua.l 8y$teina eleitoral, acarcaJldo· 
de ser eleitor federal e residir no município . se. de garantias e fazem;lo valer o direito do 

o sa. . ..AUGUSTo Sli.VERO- Estava. nas con- voto ~ retirando dos Estados es.sa . fa.culdaàe 
dições da. lei estadual para ser eleitor es.- de ah~ta.mento ~!adual_ que so ~rve Pf!.rlilo . 
tad:ual ~ . • · ' excluu~ a. opp_oslçao da. mt~rferencta. momJi-

0 s&. FRANCJSCO· GoRGEL ~ E a lei esta- 2.a.dora e prcct.sa. n~s negoctos es~duaes, cpmo 
dual é superior á. federal '? Discutiremos; se deu neste tofelh Estado do Rt~> Grande .4o 
nesta occasíõ.o à penas estou trazen1lo ao co- Norte· 
nbeci.m.ento da Camara os documentos, IJe· Saude e fraternidade.-Frcmcisco lsodio tk 
dind<Ydesdejá. permi~são para fa~rpublical-os Sw::a , presidente interino.- A1·istoteles A~ 
integralmente no DiariQ do Cong,·e!so, o teor cibiades Wctnderley . - Hcmeterio Leite. 
das petições e os despachos que ,ellaR obti- Bento Amonid de Oli•eira."» 
varam, não sómente perante a commissiio, 
como per.mte a jnnta revisora.. ( Continúa a 
~er}: 

0 SR.. FRANCISCO GUR.GEL-Entro na serie. 
de documentos, de que me vou occupar e 
aos quaes se ;:efere a. representa~ão. . · 

«Que nenbum facto, nenhum acontecimento. 
exigia ·ou reclamava. a presem;a dessa força 
publica. em cidade man.sa. e de uma p<lpula· 
çã.o ordeira., como a. de Mossoró, onde de or
dinario só destacam alguns (poucos) soldados 

Darei começo pelo que se refere á demissão 
do promotor publico Dr. Paulo Leitão Loureíro 
de Albuquerque,- logo no segundo dia <W, 
sessão da junta. revisora. : 

. que teem a. seu cargo a g.ual'da da cadeia. e a. 
sentinella dos presos nella. recolhidos; 

Que, sendo feitas pel.& l.ntendencia. do es
tranho . município de Apody a designação 
de ediJicio e escolba de mesarios para. a elei
ção, cuja. apuração foi commettida. á Iaten· 
dencia de Areia Branca, dã.-se a anomalia de 
ea~m duas lntendencias de municípios dif· 
!ereJ)tes a. intervir, de .oJ'dem do governador, 
em negocias de exclusiva competencia e 
economia. deste municipio de Mossorô; 

Que ·daata. ma-neira. a eleição de que se 
t~a~ não .e;xprlme ~ vont~de popular, nem 

. SJgmflca a h vre mao1festacao do povo de!>'tG 
·município, ftcando por ella. in-vestidos das 
funcções electivae munlcipaes aida.dãos que 
em pleito livre e regula-rmente feito não 
obteriam um terço dos suffragios ele.itoraes; 

Que a mesma eleição é a mais completa 
· · D"egaçâo da. verdade democra.tica do governo 

do poYo pelo povo, adaptado pela. Constitui
ção de 24 de 1evereiro; 

Que todos estes factos constituem um vor
dadeiro attentado á. soberania popurar, e á 
autonomia do municipio, consagrada pelo 
art. 68éla .Constituição Federal, e que devia 

. ser respeitada. em virtude desta. disposição, 
já.· que os arts. 3• e 52 da actual Constituição 
do EStado .e art. 6• da lei n. 107, de 28 de 
julho.de 1898, são como louça. de ca.sa CJUe 
serve-se quand·o e como fôr conveniente. ·. 

Tudo isto.ae vê, E:x:m. Sr; Deputado, dos 
•. documentos juntos, e já: que, na phase de 

prova.ção.pollque passa. a Republica. neste Es· 
ta.do, não ha para quem appella.r nem meio 
de fazer valer ~ voutade popular contra. a 
pr-epotencia do Governo, · que ao menos a voz 
do povo'cbegae como um clamor longínquo 
ao recinto e.ugusto onde Se reunem os repre
sentEintes do paiz, aftm de j espcrtar·lhcs a. 

Presidencia da. Intendencia Municipal de 
:Mossoró, em dons de outubro de mil e oito
centos~ no-venta e oito. -lllustrissirno amigo 
e senhor rloutor Paulo Leitão Loureiro de 
Albuquerque-Correndo, com certa. insisten
cia, o boato de que fôra. vossa. senhoria de
mittido do cargo de promo:tor publico desta 
cidade, e, dizendo·se que a d~missão !oi mo.:. 
tivada pelo modo digno por que se comportou 
vossa senhoria hontem, Primeiro dia. de 
sessão da jonta. revisora do alistamento elei
toral eJtadQa.l, não te prestando a votar IJsla 
exclusão dos eleitores não a.tl'eiçoados â. ]lOli· 
tica dominante no Estado, como pretencfeu o 
juiz de direito, presidente da junta., bacha.r6I 
João Díonysio Filgueíra.s; acho tudo tio ex
traordinario, que Eô o poderei crer, á vista de . 
affirmo.tiva. de vossa. senhoria, e por isto 
rogo-lhe digne-se responder, a.o pé desta, si 
é ou não verdade que roi demlttido, e sl, de 
facto, a. demissão assenta neste motiv.o elei
torol, permittindo-me fazer de sua resposta, 
caso precise, o uso que me convier_ Com 
tod!!- estima. e consideração sou de vossa se
nhoria. amigo a.tteocioso e creado obrigado, 
Francisco Izodio de Souza., presidente- irite- · 
rino da Intendencia Municipal - Cidade .de 
Mossoró, ci.ilco de outubro de mil oitocentos 
e noventa e oito.-lllustríssimo amigo e se
nhor Francisco Izodio de Souza, muito digno 
presidente interino da Intendencia Muni· 
cipal- A carta com que vossa. senhoria, em 
dons de outubro corrente, se dignou de bon· 
rar·me, passo hoje a responder ·com a vera· 
cidade com. que costumo· accentuar c.is meus 
actos. Foi e1fectivamente eXonerado do cargo 
de promotor publico desta comarca pelo re· 
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spectivo juiz de direito bacharel Joio Dio
nysio Filgueiras pelo simpms facto de não 
ter querido pactuar com elle na. exclusã.o dos 
cleitol'es odversos á. politica dominante do 
Estado. O facto pa.ssou-se, mais ou menos, ua 
maueira. seguinte: Insta.lla1a, no dia. pri
meiro do mez alludid.o, a junta revisora., no 
logar designado {residencia. de juiz !), deu-se 
pdncipio aos trabalhos.; e na. mais completa. 
independencia e isenção de espírito pa.rtidario 
funccionei at~ o fim da. sessão, despachando 
as petições apresentadas, de accordo com as 
provas e:xhibidas, não indeferindo, sinão de
ferindo ate mesmo as petições em que o douto 
juiz se havia pronunciado contl"J., e, seja, 
dito de yassagem, injufidicamente. 

No dut dous, pelus sete e meia horas tla. 
manhã, fui chamado pelo Doutor Juiz á. sua 
casa., o qual mostrou-se profunnamente con· 
trariado com o meu modo de procedet· do 
dia. anterior, e depois de algumas consiilera
ções, convidou-me acoadjuv;tl-o Jnliticamcnte 
nas inclusões e exclusões dos eleitores. 

Neguei-lhe minha adh.e~ão ao seu intuito 
partidario, affirma.ndo-lbe que o meu era 
unicamente f,zer justiça, sem ligar a mais 
superficial importancia á cor :POlitica. dos 
requerentes. _ 

O Doutor Juiz, porúm, não parecia. des
animar, e levantou novos argumentos para 
me convencer Üt~ que esta.va no meu pro
prio interesse o auxiliar eu a politica domi
nante do Estado, :senrlo aquello. a mais pro
picia das occa.siões; mas vendo, que a sua 
lo~ca era impotente pa.J•a reduzir-me ã uma 
suoordínação indigna de quem se respeita, 
terminou a sua catechese-propondo·me como 
meio melhor de não acarretar du.mno, nem 
"Para. o. politica que elle !'avor.~cia, nem para 
mim, o pedil· eu licença, ou demiss;"io, certo 
de que me seria garantida a reentrega. do 
cargo. 

Abraçar e dar a fúrma pratico. a uma tal 
proposta considerai uma infamia, disse·lhe 
que jamais o lili'ia, que elle, p:1ra. demittir· 
me, tinha a seu alc:lnce um meio mais fu.cil: 
cu osta.va nomeado interinamente pelo mes
mo juizo; c retirci·me sem substituir um 
termo sique1• da. minb.a. come lida e liabitun.l 
linguagem. 

Duas horas mais tardo estllva. despido 
da bêea de promotot· publico. 

Eis o facto, que aqui vae debuxado em 
resposta. li. carta de V. S., da qu,ll resposta 
tem V. S. a. plena faculdade de fazer o uso 
que julgar conveniente. 

Subscre'I"O·Il_le ~~e V. S., sincero amigo, 
creado e obr1gado.-Paulo Leituo Loureiro 
de Albuquerque. 

:, . 
E~tà conforme com os originn.e.s. ao que 

me reporto e dou fé. 

Secretaria. da lotendencia Municipal de 
Mossoró, 2 de janeiro f1e 1899.-0 secretario, 
Hanrique de A'·ruda Ton·es. • 

OOCU)lEl','TO N. 2 

Governo (lo Estado-Expediente d9 dia onze 
de outubro de mil oitocentos e noventa e oito. 
-Officio ao inspectoe do Thesouro-Commu-, 
nico-vos, pa.l'a vossa sciencüt, que. em da.ta. 
de dous do corrente, o juiz de direito rlase
tima c[rcumscripção nomeou o cidadão Fran
cisco Borges F1lgueiras para interinamente 
exercet· o cargo (te promútor publico da rnP.S
ma,o qual assumiu logo o exercicio,conforme 
scientificou-me o dito juiz em ofilcio daquella 
data. 

Extrahitlo do Jornal Official A R epuúlic.t, 
numero duzentos e vinte e oito de 16 de ou
tubro de 1898. 

Secretaria da. Intendencia Municipal de 
Mossoró, em 3 d.e janeiro de 1899.-0 secre
tario, He1-wique de A>·ruda Torres. 

DOCUMENTO N. 3 

Junt;\ eleitoral revisora da setima. circum
scripção em Mossoró, quinze d3 outubro de 
mil e oitocentos e noventa. e oito.-Aos círla
dãos :Presidente e mais membros da com· 
mi~sii.o de alistamento eleitoraltkste Estado, 
oeste município. Devolvemos a essa com· 
missão as setecentas e setenta e seis petições 
q ua pela mesma nos foram remettidas em 
primeiro rieste mez, acompanhadas de um 
olllcio, datado do mesmo dia. e o livro dila 
actas dessa mesma commisstto. Dod sete· 
centos ll setenta e seis peticionarias manda
dos incluir por essa commissão, foram por 
esta. junta. exduidos tresentos e noventa e 
seis, :!ica,ndo pre-judicados os requerimentos 
de Josu Pedro Virgollno Freire e Ma.ca.rio 
Evangelista Nogueira, por ter esta Juuta in
teiro conhecimento do fallacimento dos mes
mos. 

Confirmou esta Junto. 03 vossos despa· 
chos proferidos nas petiçiJes de Francisco 
F1dcli~ Rodrigues da. ·Co3ta e Jose Firmino 
tia Costa, que assim ficam tambem excluídos 
os despachos de inclusão nas demais petições, 
em numero de ttesentos e setenta e cinco, 
sendo reformados o de ex c! usiio proferido mt 
de Mar.locheu Sandor~l de Azevedo que as· 
sim tambem íica incluído. Foram presen
tes a esta. J11nta sessenta c tres petições de 
recln.mações l~ga.lmente instruídas com ttttes
ta.do de idade e residencia. dos seguintes ci
dad<ios: 

Samuel José de Amorim, Jesê Alexan
dre da Silvi.1 ~obi'inho, João Felippe de Men· 
dança, · Joaqmm Etelvioo Pinheiro, Manoel 
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Nunes de Macedo, Joaquim Soares da Sil" 
veira, João Mendes de Medeiros, Vicente Go· 
mes do Nascimento, Maneei Mathias de 
Souza, Joaquim Damasio de Souza., Miguel 
Francisco, de Oliveira, Januario Gomes da 
Costa, José Antonio de Medeiros, Victor de 
Góes Nogueira, Pedro Celestino da Costa, 
Antonio Martins de Oliveira, Joaquim Ba
ptista de Souza Filho, Pedro Martins de Oli
veira, Vicente de Paula Figueira, Candido 
Francisco Pereira, Manoel Rodrigues Filho, 

· Joaquim Pereira de Souza, Izidio Ca.míllo de 
Oliveira, Manoel de Paula. Bezerra, José de 
Paula Bezerra, Dalmiro Lopes de Medeiros, 
Sllverio Cosme fle Freitas, Francisco Caetano 
de Paula, Almino Francisco ele Moraes, Ma
noel Gomes dos Santos, Francisco Freire da 
Costa, Miguel Vitaliano Mendes, Olegario 
Magno da Costa, Luiz Filgueira de !'.Iello, 
Manoel Ceará. Manoel Romua.ldo da Costa. 
Miguel Lopes de Oliveira., Augusto Lopes de 
Oliveira, José Antonio de )Iello, Vicente Go
mes Fechado, Antonio Manoel de Moraes, 
Abel José Conrado, Antonio Freire da Costa, 
João Pedro da. Costa, Felix Dantas do Amaral, 
Manoel Bento Fernandes, João Florenoio de 
Oliveira., FraJJcisco José de Moraes, José Se
verino Franco, Mal'tinbo Aprigio de Macedo, 
João Helvecio da. Silva., José Victor da Costa, 
Pedro Justino Nunes, Antonio Perei!'a de 
Paula, Manoel Joaquim de Olíveir:l., João 
Francisco de ~Ioraea, Antonio Carvalho Fi
lho, Antonio Francisco Dantas, Aniceto An
gelico de Souza, Antonio Laurianodo Rosario, 
João Delfl.no da Mello. Antonio Geraldo de 
Medeiros Filho e FÍorencio Antonio de Me· 
deiros, ao:; q_uaes depois de haver esta junta 
proferido o uespacho- Inclua-se-, mandou 
que vos fossem igualmente remettidas para 
os devidos fins. 

Saud(} e fra.termidade.-Joao JJiot'lysio Fil· 
gueir>as, Juiz de Direito, Presidente. -
Francisco da Bo1·ges Filgltcira.>, Promotor 
Publico interino. 

Est;i conforme com o original. ao que me 
reporto. 

Secretaria da lntendencin. Municipal de 
Mossoró, 3 de janeiro de 1899.-0 s~creta.rio 
da commissão, Herzriqtte de Arruda Torres. 

DOCUME:.."TO N. 4 

Senhor Presidente da Intendencia. Munici
pal de Móssoró-Certifique-se. I\Iosooró, dese
seis de outubro de mil e oitocentos e noventa. 
e oito.- Francisco I::odio, JH'esidente inte· 
riJJo.-Bento Praxedes Fernandes Pimenta, 
cidadão brazileiro, no gozo de seus direitos 
ciíris e JIOlitícos, precisa e pede para :fins 
eleitoraes que vos digneis de mandar o por-

teiro dessa intendencla certificar, ao pé desta. 
e á fe de seu ca.1·go, o aeguinte : Primeiro~ 
Si o "Processo de revisão do alistamenta elei
toral do Estado, neste munidpio, teve logar 
no Paco da Intendencia Municipal, loga:r 
designado para as a.udiencias do Doutor Juiz 
de Dlreito desta circumscripçã.o, conforme 
e di taes affixados nos Jogares mais publicos 
desta. cidade; e no caso negativo em que edi· 
fioio teve logar o referido processo; Segundo 
-Si a Junta de revisão do alistamento esta
dual funccionou com a presenca de todosos 
seus membros ou,no caso nega.tivo,com quan
tos membros funccionoll; Terceiro- Si as 
ses•ões da Junta eram concorridas pór pes
soas extrao lw s a. o trabalho, e no caso aflir· 
mativo si essas pessoas se comportaram com 
o recato e respeito devidos ã. importancia. das 
funccões da. Junta. e solemnidade das sessões ou 
si ,pelo contra.rio,levara.m u. sua inconvenienci~~o 
ao ponto de discutirem e insinuarem as de
cisões da mesma. junta. O que tudo pede·lh6 
seja. certiiicatlo com o desenvolvimento que 
exigem as certidõeg natTativas para sua iil· 
teira intelligencia. e comprehensão e com a. 
verdade cios factos que o referido porteiro 
teve de presenciar como assistente, obrigado 
po:r força de ~eu cargo IJara. prestar á Junta os 
serviços que lhe fossem exigidos.Espera. Rece· 
ber Mercê.-Cidadede Mossoró,quinze de ou
tubro de mil e oitocentos e noventa e oito.
Ben to Prazedes Feraandes Pimenta.-'Certifico. 
em cumprimento no despacho retro e quanto 
ao IJrimeiro item:Que oprocesso de revisão do 
alistamento eleitoral estadual, neste muni· 
pio não teve lagar no Paço da Intendencia. Mu
nicipal, loga.r designado para asaudiencias do 
Doutor juiz de Direito desta cireum:scripção, 
conforme editaes publicarlos na. Secretaria da. 
Inteadencia e em outros loga.res dos mals 
publicas desta cidade e si teve logar o refe
rido processo de revisão eleitoral na. casa de 
resi.1encia do ca.pitão Antonio Filgueiras Se· 
cundes, pai do mesmo Doutor Juiz de Direito, 
que com elle reside na. mesma. casa, sita á 
rua tlo Gratf dest:J. cidade- Segundo-que a 
Junta de revisão funccionou com todos os seus 
mombt•os sómente no primeiro dia de sessão, 
sendo que nos outros nove dias que se segui
ram apenas officiaram o Doutor Juiz de Di
reito e o Promotor Publico interino, nomeado 
em substituição do Doutor Paulo Leitão. que 
foi logo demittido.-Terceiro-As sessões da 
junta eram concorridas por pessoas e:~:tranhas 
aos trabalhos, sendo que essas pessoas não só 
se intromettiamnaa.preciaçãodos documentos 
c decisão da. junta, como ainda orientaram 
essas mesmas decisões, dizendo quaes dos Te
qucrentes eram partidarios do governo doEs· 
tado e qua.es os que não eram a.!feiçoados ao 
mesmo governo, pa.ra, segundo este criterio 
serem incluidos ou excluídos do alistamento 
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estadual, havendo em vez .. do r~cato e r~
spelto a. que se refere o peticionarro, a. mats 
completa. expansão de boa ca.mara.da.ge~ na. 
apreciação e appla.usos com que eram vtcto
riadososdesoachos dos dous membros da.Junta.. 
E' o que mécumpra certirical' em observancia 
do despacho do Senhor Presidente da. Inten
dencia e de conformidade com a verdade do 
que se passon e foi por mim presenciado, 
comoa.ssistente obrigado por força. do meu 
cargo a prestar á Junta. os serviços que me 
fossem exigidos, ao que tu lo me reporto e 
dou fé. 

Secretnia. da Jntendencia Municipal de 
Mossoró, dezeseis de outubro de mil oito. 
centos e noventa e oito.-0 porteiro, Fra>~
cisco S!ZU~s de Medeiros. 

Está conforme com o origina.), ao que me 
reporto. · 

SP.creta.ria. da. lntendencia. Municipal de 
Mossoró, em 3 de janeiro de 1899.-0 secJ:e· 
tario, Henrig_ue de Arrt«la 'l'orres. 

DOCUI>IENTO N.. 5 

Cidadão o membros da com missão do alis
tamento eleitoral deste município. 

Antonio José de Moraes, com 40 annos de 
idade, casado e filho de José Bezerra. de Mo
raes, negociante e residente neste mnnicipio, 
nologa.r denominado Macacos, sabendo ler e 
escrever, vem nos termos do art. 9• do. lei 
eleitoral, n. 107, de 27 de julho do corrente 
anno, requerer a. inclnsã.o do nome no -alista· 
meoto eleitoral, a cujo trabalho se está pro-
cedendo . · . 

Nestes termos, pede deferimento.-E. R. M. 
Mo~sorõ, 5 de setembro de 1898.-Antonio 

Jose de Mor(!.es . 

Acompanlso.do do titulo de eleitor o a.ttes
tado de resideucio..-F. Pimenta, presi1lonte. 

como requet·. M~soró, 5 de setembro de 
1898.-F. Pi,;1entt , presidente.-Cyrillo.
OU-ceira Bi&au.-R. C,t&das.-F. Isoctío. 

A commissã.o reconhece a. lettra e firma 
deste requerimento serom do :proprio Antonio 
José de Mora.es, por ter escripto e assigna.do 
em presença. da mesma commissão. 

Sala das sessões da. commissão eleitoral de 
alistamento nesta cidade de Mossoró, 5 de 
setembro de 1898 .-Bento Prazed es Ferreira 
Pimenta, presidente.-Cyrlllo .-OU-oeira Bi
lau.-F. l sodio.-R. Caldas. . 

Confirma-se o despacho d<\ commissão. 
Sa.la das sessoes da. junta eleitoral, 1 de 

outubro de 1898.- Dion!:sio Filguci1·as. -
Paulo Leirrro.-Sylvio de :ilfirand€. 

DOCUMENTO N. 6 

Ulm. Sr. pre!iidente e membros da. com· 
missão do :J.Iistamento estadual. 

Servulo Leandro Gomes, com 2ô a.nnoa de 
idade, filho legitimo de P-edro Gomes de Mello-, 
residente no lnharé, distrieto de S. Sebastião 
deste municipio, casado, agricultor; pede sua 
inclusão no alistamento; a que tem direito 
co:>mo prova com o documento jQ.nto. 

Mossoró, 9 de ·satemhro de 1898.-.SerwiO . 
Leartdro Gomes. 

A commissão reconheoo· a lettra e firma 
supra serem ào proprio Sehulo Leandro 
Gomes,por ter escripto em serviço da mesma. 

Mossoró, 14 de setembro de 1898.-F. Pi· 
mente<, presidente. - Oyrillo Caldas. -F. 
Isodio. 

Alistu.do. 
Mossoró, 14 de setembro de 1898.-F. Pi

menta, presidente.- CyriUo Caldas . -F. 
Isodio. . 

Exclua-se por não ter provado sua. maio-r 
idade. 

Mossorõ, 7 de ontubro de 1898.-Dion.ysio 
FilgV.eiras .-BOI'{Jes Filgueiras. 

Republica dos Esta.dos Unidos do Brazil
Titulo de eleitor n. 1.012-Estado de Ama
zonas-COmarca da. Ca]ita.l-Munlclpio de 
Manáos-11 sec~,ão. ' 

Nome do eleitor: 
Servulo Leandro Gomes. 
Qualiflca.tivos : 
Ida.de, 21 o.nnos. 
Estado, solteiro. 
Profissão, l\gricultor. 
Filiação. 
Numero de ordem : 
No a.listo.me:lto geral, 1.012. 
Da.ta do alistamento, 1896. 
Assignatura do presidente da comm.issão 

municipa.l: Raym'IAndo A.ffonso Oarva:tho. . . .... . 

DOCUMENTO N- 7 

Srs. presidente e membros da. eomniisi!ão de 
alistamento estadual de Moss[)ró. ' 

Ada.lbertoGornes do Valle, cidadão bra.Zi
lairo, nogoso de seus direitos civis e políticos, 
professor municipal na :povoação de S. Se
bastiii.o deste ·municipio, no qual reside desde 
sua infa.ncía., filho legitimo de Francisco Ber-
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escripto e aSsignado_ em presenÇa da. mesma na.rdo Caroeínbo, com 51 annos de idade, ea· 
sa.do, já Se rido. eleitor federal, com'O prova. com 
o. titulo junto, e ~ndo, portanto, o.; requi
sitos ~xigid.os para ser eleito1• ·no Estado 
pede sua ínçl\lSão no alistamento eleitoral, a 
que_ se está pro.cedeudo. 

cornmissão. · 

Mossoró, 11 de setembro de 1898. - Ad~l
berto Gomes do Vt~lle. 

Acompanhado de titulo de eleitor e attes
ta.do úe residencía.. - F. Pimene,,, presi
dente. 

Áiista.do . ...:. Mossoró, 11 de setembro de 
1898.-F. Pimenta, presidente.- Cyrillo.
R . Oalàas;......;F, I sodio.-0, Bü.!tu, 

A coxnmissão reconhece a lettra e firma. 
supra ser do proprio punho do signatario 
Adalberto Gomes do Valle, p:>r ter escripto e 
assignado em presença da mesma. 

Mossoró, ll duetembro de 1898, presidente, 
F, Pimenta.- Cyrillo.- R. Caldas • .-. F. 
Isodio. -Oti·oeira Bila-u. . 

Sala das sessões, 6 i;ie outubro de 189$ • ..:.. 
F. Pimenta, presidente.-CyriUo,- Olir:eira 
Bila.u.-R. Caldas .-Isodio. · . 

Confirma. -se o despacho da commissao elei-
toral. . · 

Sala das sessões d·a junta. eleitoral, 1 de ou
tubro de 1898.- Paulo Leitao Loureiro às 
..-Ubuquerque.- Sylvio de Miranda.- Dionysio 
Filgueirtu, vencido; votei pela. exclusão do 
supplicante por não ter provado a. residencia 

Presidencia da. Intendeucia Municipal de 
Mossoró, 1 de maio de 1898. 

tisa.ndo das attribuiÇ(jes que me .são confe
ridas pelo n. XV do art. 35 do tlecreto n. ~3. de 
2 de outubro de 1895, que consolidou a.s leis 
estaduaes sobre divisões e governo dos mu
nicípios, e ,attendenJo as.boas qualidades que 
militam na. pessoa do cidadão Henrique de 
Arrmia. Torres, nomeio intel'inamente secre
tario da Intendencia. Muuicipa.l , percebendo o 

Excluído por não ter devidamente prflvado ordenado de -um conto de reis a.nnua.l; devendo 
todos os requisitos exigidos por lei para que o nomeado entra~ em ex1rc!cio, depois. d_e 
pudesse ser eleitor do Estado. . pago o ~ello deVIdo, emolumentos mumc1· 
· M · 4 1 t b d 1898 n· . paes e fe1ta. a promessa do e~tylo . ossoro, ( e ou u ro e .- •onyHo . - . . 
Filgueéras.- Borges Filgueiras. Cumpra. .-Joc7o Mendes, V!Ce-prestdente. 

DOCU~NTO N. 8 

Cidadã-o presidente e membros da Com
missão de alistamento. 

Db; Henrique de Arruda· Torres, bra:ú1eiro, 
filho legitimo de Trajano Sobre ira Torres, com 
41 annos de idade, casado, residente e empre
gado municipal nesta cidade, que, ja sendo 
eleitor qualificado neste municipio pelo alista
mento eleitoral procedido no aono da 1898, 
documentos juntos, na fórmll. ela lei eleito· 
ral n • .107, :.ia 27 de jult10 tla 1899, requer 
que vos digneis incluir o seu nome no alistn
mento eleitoral, a que se está procedendo. 

Nestes term~s. p, deferimento. 
1-fossorõ, 6 de setembro de 1898.-Hetlrigue 

de Arruda Torres. 

Acompanhado do titulo .de eleitot· e no
:rneação de secretario da Intenrlencia deste 
municipio.-F. Pimenta, presidente. 

Deferido.-Mossoró, fi de setembro de 1898. 
-F. P ime-Ma., presidente.-Cy1·iUp.-[sodio. 
-OtitJeira Bila.-u.-R. Caldas , 

A com missão t'econhece a lettra. e firmades~e 
requerimento set·em do proprio punho do re
querente Henrique de Arruda Torres, por ter 

Collectoria de Rendas do Estado de Mossoró, 
em I de maio de 1893.- O escrivão, Antonio 
P,u.dmo Ba1·balho Beuna. 

Fez perante o vice-presidente em exercicio 
o com:prommisso lego.! de bem servir as 
funcções do retro nomeado. . 

Secretaria Municipal de Mossorô, em 1 de 
maio de 1898.-0 secretario ucl hoc, Francitco 
l ;odio de Sou.::a . 

DOCu':IU::NTO N. 9 

Illu.stres cidadãos da commissão de alista· 
menta eleitoral estadual deste município, . 

Antonio Pompilio de Albuquerque, com 52 
a.m10S ele- iuade, ~'-<tsado, proprietario, filho 
legitimo do major Cosmo Antonio de Al
buquerque Mello, natural do Estado do Ceará, 
e residente nesta cidade, ac-hando-se ·nas con· 
dições de ser oleitor, como prova com os do
cumentas juntos. vem requerer & inclusão de 
seu nome uo alistamento a. que se está. 
procedendo . Assim. pede deferimento. Mos
soró, 6 de setembro de 1898 .-Antonio Pom
pilio de Albw.zuergue. 

RecOJlheoo a lettra. e firma supra ser do pro
prio punho do sigoatal'io Antonio Pompilio 
de Albuquerque, por ter inteiro oon1.aci• 
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mento, dou íé. Cidade de Mossoró, 6 de se- 1 Manool Lopes Medeiros, agricultor, residente, 
tembro de 1898. Em testemunl1o da verdade. ausente, deste município, acha.ntlo-se nas 
(Estava o signal.publico.)-Otabellião publico, condições para ser alistado eleitor do Estado, 
Fra,lcisco Pereira da Motta. como prova o documento junto, vem requerer 

Confirma-se 0 despacho . da commissão de d~~J~~lusão no alistamento que se esta. pro~ 
àlistamento. Nestes termo~, espera deferimento. 

Sala das sessões dajunta.ele\toral,emMos- Mossoró, 12 de setembro de 1898.-Itrle-
soró, l de outubro de 1898.-Dionysio Fil- fow;o Lopes de Freit()$, · 
gueiras.-Paulo Lei tão, -Silvio de Mira7Jda. 

Sim.-Mossoró, 8 de setembro de 1898.
F. Pi·menta.-R. Cutdas .-C'yr iUo.-FI·an
ci~oo Bilau.~I~orlio. 

. DOCmJENTO N. ) 0 

Cidadã "S presidente e mais membros ·da 
oommissã.o de alistamento eleitoral do muni
cípio de Moesoró. 

Bellarmino de Oliveira Leal, cidadão bra
zileíro e em pleno goso de seus direitos civis 
e políticos, com 35 a nnos de idade. c tsado, 
tllho legitimo de Anacleto Ferreira Maia, 
urotlssão commerciante, resident e nesta ci
dade, á. rua. Gra:ff, tendo as quaJidades pre
cisas para ser eleitor no Estado, coroo prova. 
com o documento junto, vem requerer que 
seja. o seu nome incluído no registro do Es
·tado a que se está. procBdendo neste municí
pio, de accordo com a lei n . 107 de julho do 
correnteanno.Nestes termos,pede deferimen
to.-Mo.>soró, 10 de setembro de 1898.- Bet
larmino de Oliwí1·a Le1.l . 

Reconheço a Iettra e firma supr<1 serem do 
proprio punho do sigoatario Bella.rmino ne 
Oliveira Leal, por inteiro conbecimento ; dou 
fé .-)1ossoró, 11 de setembro de 18Q8.-Em 
testemnnbo da verdade . -0 ta.bellião, Fran
cisco I.>ereir a. da. Motta. 

Alistarlo.-Mossoró, li da setembro de 1898. 
-F. Pimcn!CL, presidente. 

Não tendo o supplicante exhibido tod;tS as 
provas neces::arias para set• considerado na 
condições de eloitor, seja o mesmo exclui do 
do alistamento .-Mossoró, ~ de outubro de 
1898.-Dionysio l<ilyv.eir<Ls. - Borges _Filguei· 
f'as. 

Acompanhado dos titulos de nomeação de 
.Jo supplentc de subdelegado de policia deste 
districto, de exercício de delegado e attes
tado de residenci:t..-F. Pime;ll<~, presidente. 

DOCUMENTO N , 11 

Cidadãos membros da commissão de alis
t amento eleitoral. 

Alist ado, Udefonso Lopes de Freitas, sol· 
teiro, 24 annos de idade, filho legitimo de 

A commissiio reconhece a lettra e firma. 
ser do propt•io punho do signatario Ilde
fonso Lopes de Freito.s, que escreveu e assi· 
gnou em presenQa. da. mesma.. 

Mossoró, 12 de setembro de 18Q8.-F. Pi· 
menta, presidente.-Fr-ancisco Bil.tu.- R. 
Ot.t. ldas.-Cyrillo.-T. Osol'io. 

DOCUMENTO N. 12 

Cidadão presideute e ma.is membros da 
commissão de alistamento eleitoral do muni
cípio de Mossoró. 

Celedon Celestino de Souza, cidadão bl"J.zi
leh•o, com 22 annos de idade, solteiro, filho 
de Manoel Felippa Santiago, agricultOl', 
residente nesta cidade,sabendo ler e escrever, 
nos termos do art . 9• da l fi eleitoral o. 107, 
de 27 de julho do corrente anno, requer a 
inclusão do seu nome no alistamento eleito
ral deste m unicípio, n. cujos trabalhos se está 
pr·ocedendo. 

Nestes termos, pede deferimento. E. R. M. 
-Mo;;soró, 7 de setembro de 1898.-Celeàon 
C.:lestú1o de Sou:::a. 

Mossor ó, 10 de setembro de 1898.-F. Pi
menta, presidente.-R. Caldas .-Francis~o 
Bill.w .. - CyritCo.-F.-Osorio. 

Reconheço a lettra e firma supra ser llo 
proprio puoho do signatario Celedon CelBS
tino rle Souzo., por ter sido cscriptu.em minh::t 
presença; dou fe. 

Mossoró, 7 de setembro de 1898.-Em tes
temunho de verdade, o tabellião pubii<!O, 
F1·anci.!co Pe1·eim da Motta, 

Confirma-se o despacho da Commissii.o. 
Sa.l:J. das sessões· da junta eleitoral em Mos

sot•ô, 2 de outubro de 1898.- Dionysio Fil
gueiras .-Borges Filgueiras. 

DOCUME~'l'O N. 13 

Cidadão presidente e membros da commis
são de alistamento eleitoral deste município 
da cidade de Mossoró. 

Diz Manoel Thomaz de. Oliveira Bilau , 
cidadão brazileiro, filho legitimo de 1oaq uim 
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Fran~iséô Bezerra, com 39 annos de idade, 
casado, artista, empregado fetleral, natural 
deste município, morador á rua dos Oliveiras 
dest..1. cidade, que, já sendo eleitor qualificado 
neste município pela revisão procedidtt no 
anno de 1890, como prova.. com o titulo junto, 
e gosando, portanto, dos requisitos exigidos 
pelo art. 9° e seus paragraphos, da lei n.I07, 
de 27 de julho deste anoo, vem raquerer 
que vos digneis mandar incluir o nome 
do supplícante acima como eleitor deste 
município, a cujo alistamento se ostã proc~
dendo. 

Mossoró, 8 de s~tembro de 1898. Em teste
mundo de verilade estava o signal publico. 
- O tabclliiio publico, Francisco Pereira d4 
1llotla. 

Como pede. Mossoró, 9 de setembro de 
1898.-F. Pimenta, presidente.-R. Caldts. 
OU.,eira Bilau.-F. Isodio .-CyriUo. 

Apresenta.da em g Je setembro de 1898,-
1". Piment(~, presidente. 

A.cornpa.nhn.da do titulo rle eleitor só.
F. Pimenta, presidente. 

Neste.; termos, :pede deferimento.- Manoel Riscou-se .-Dionysio Filguciras.- Borges 
Thomaz 'de Olil)eú·a Bit,tu. FtlgHeiras. 

Reconheço a.lettra e firma. supra. serem do 
proprio punho do sígn<1.tario Manoel Thomaz 
de Oliveira. Bilau, por ter inteiro conheci
mentq, dou .fo"t. · 

Confirma-se o despacho da. commissão de 
alistamento. 

~-Iossoró, 4 de outubro de 1893.- Dio~ysio 
Filguciras.-Borges Filgueiras. 

DOCUME:NTO N. lG 
Mossorô, 7 de setembro de 1898. Em teste

munho de verdade estava o signal publico. 
- O tabellião publico, Fn~ncisc" Pereira da 
Motta. 

Presidoncia d~t Inteniencht Municipal de 
Sim. Mossoró, 7 de ~etembro de 1898.- Mos~orú, em 19 de outubro de 1898. 

F. Pimenta, ·presidente.- R. Caldas.-F. Exm. Sr. Dr. Joaquim Ferreira. Chaves, 
lsodio.-Cyrillo. muito digno governador cleste Estado- Não 

Acompanhado do tHulo r.le eleítor.-F. J->i. 
menta, presidente. 

Exclua-se do alistamento o supplicante,por 
não ter provado ser resideotc neste muni
cipio. 

Sa.la das sessões da. junta. cll'itora.l em ~Ios
soró, 2 de outubro de 1898.-Dionysio Fi!
yueiras, -BortJCS fo'Ugueir(LS. 

DOCU~!(,;N'l'O N, lo! 

Illms. Srs. presi•lcnte o m•tis membt•us da 
com missão cleitoml deste munieipio. 

Il.a.ymundo Goutcs Gah·ii:o Gua.r:L, citladiio 
Llrazilcil•o, tllho lPgitimo :.ltl .Jel'ombs Gomes 
Gal vão Gu:u·a, com i•hde tle 37 ;qJUo$, con
forme n documonto junt<>, domiciliado á ru:L 
Coronel Gur~cl c empregado publico, vcut 
pel'a.nte esta res[.lcitavel colnmis:silo t•equcrer 
sua inclusão no alistamento cleitot•al a que 
se estii procedenlo; o petíciono.rio é sol
teiro. 

Pede deferimento. E. R. M.-Raynnmdo 
Gomes Gal-c<To Guará. 

Cidade de Mossoró, 8 de s.:teml.lro de 1898. 
Reconheço a firma e lettra supra serem do 

proprio punho do signatario Raymundo Go· 
mes Galvão Guará, por ter int:üro conheci· 
mento, dou fé. 

Cn.mn~a. v. · rv· 

se ha.rmonizfl.ndo as disposições dos arts. 43 
e 50 da lei n. L07, rle27 de juD1o deste anno, 
que estabel<ce o processo pa.ra as eleições es· 
tadun:ls com o disposto nos arts. 41 e 45 da. 
mesma. lei, mandando aquelles que· oito dias 
antes tla eleh;ão, o presidente da lntendencia. 
al1ixe edita.e~ dccla.ra.ndo, a.lérn de outras dis· 
pllsições « o lagar onrle se rea.liz<trá. a elei· 
çiLo » e faça romessn. « aos mesarios designa
dus >> de llstas authenticas, contendo os no
mes dos eluitore~; quando pelos arts. 41 e 45 
a eleição e a designação de mesarios terão lo
ga.rno l" ele novembro proximo,seis dias antes 
da eleiçfio,q ue set•:l. a e de novembro, conforme 
pl'eccitúa o art.3,1; fica.ndo assim prejudicados 
os art~. 43 e 50 pot• cogitarom de cous"' que 
a.in.rh nã.o existe; consalto-vcs como a re· 
speito ,[evo proceder afim de me haver em 
tudo com a. maxima benção e criterio. E 
c•1mo pelo cn.rteil'o a vossa resposta talvez 
não CIJ !gUe mais a. tempo, rogo VOS uigneiS 
Je lt•ansrnittit•.mc os vossos esclllrccimentos 
por telegt·amm:J.. B.equisito-vo3' por igual, 
os titulas dos eleitot'es que,conrorme o a.rt.26, 
serão fornecidos :pelo goverao do Estado. 

Sa.ude e fraternidade. - O presidente in
terino, Fr.-mcisc~ Isodia de Sou::a. 

E;;tã. conforme com o originttl ao que me 
reporto e dou fé. 

Sec1•etaria MUllicipa.L de Mos~orô, 4 d~ ja
neiro de 1899.- O secretario, Henrique de 
Arruda Torres, 
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DOCUME~TO N. 16 um (lesses excluídos, o cidadão Honora.to 
Sant'Anna, ainda htt pouc() serviu de escrivão 

Acta do. conclusão do~ tr-.1ualhos da com1nis· nomeado pelo jtd::- dedCreito; em outros, U:san· 
süo de alistamento elei~oral do Ese-.~,do, neste do de despachos improprios para um:11 autori· 
municipio de ]fossoró. dade séria e assim ·descahindo na pilheria, 

como no requerimento do cidadão Pedro de 
Aos vinte dias do mez de outubro de mil oi- Souza. de Oliveira Azevedo, que foi excluído 

tocentos e noventa e oito, decimo da Repu- por e~ecesso de prova;(') em outros mandando 
blica. reunido na sala da secretaria da Inten· excluir, arrependendo-se depois e riscando o 
dencia Municipal desta chlade, pelas 1 o horas primitivo despacho para de novo mandar in· 
da manhã os membros da com missão de alis· cluir; e ainda em outros requerimentos des
tamento eleitoral do Estado neste município, pachando simplesmente-Exclua-se-sem mo· 
capitão Bento Praxedes Fernandes Pimenta, tivar a razão disto, quando os documentos 
presidente, major Manoel Cyríllo dos Santos, juntos só podiam determinar despacho'con-
Francisco Izidro de Souza, Rufino da. Silva 'tra.rio, etc.; · ' . 
Caldas r3" Manoel Thomnz de Oliveira Biláu, E, considerando que assim procedendo a. 
para conclusão do alistamento, nos ter- junta tornou-se snp_erior á lai, revelando-se 
mos. do art. 22 da lei estadual n. 107, apaixonada e partidaria, tanto assim que, ex· 
de 27 de julho do corrente anno, foi aberta cluindo-se de um l:l.do, pnr despachos con
-a sessão. Em seguida o secretal'io entregou trar.ios ao allega.do e provado, cid;:dã.os que 
á consideração da commissil.o os 775 reque- justificaram cabalmente sno.s qualidades da 
rimentos dos cidadãos que haviam requerido eleitores, taes como intendentes, commer
suas· inclusões devolvidas com despachos, cin,ntes. profes3ores estu.dua.es e municipaes, 
pela junta revisora do alistamento e um agente do Correio, proprietarios, artistas e 
officio desta fazendo rumessa <1esses papeis, iodustriaes, torlos domiciliados neste muni· 
etc. E, passando logo a commissfio a exami- cipio; de outro lado incluíram-se indivíduos 
nar os despacho.s da junta,, verificou que - o desconhecidos e até ,crcados de servir, dos 
numero dos excluídos subia â ex.tra.ordinaria quaes acceitaram-se como documentos com· 
e surprehendeute cifra de quatrocentos cida· probatorios de idade, não certidões do pa· 
dã.os que requereram sua inclusão na fórma rocha ou justificações como determina :J, lei, 
prescripta nos arts. 9 e 10 e seus paragra- mas sim graciosos a.ttestados de autoridades 
phos da lei n. 107, de 27 de julho de 1898, policiae>, incompetentes para o caso; 
com plltições escrip+.as <lo proprio punho, Considerando que em semelhante revisão 
ftrmas reconhecidas, jú. pelo tabelliií.o publico olvidou-se o direito sagrado do cidadão cor
já por esta commissíio, conrorme autoriza o recto na sua fórma de pedir para. dar-se in· 
citado art. 9, comprovando o. idade legal, l.!remento e ibrç.a a um grupo político, o que 
com os títulos de r> leitor r~dernl o com cer- nrio fl)ra. de esperar ele uma. junta que tem 
tidões do idatlo pelo p11.rocho, o comprovando por pl·esit!eute o primeiro magistrado da. co.· 
a residencia. com attestat!o rlo juiz uistrictal, marca.; 
subdelegado ile policia & inspector•!S de quar- Considetündo quo a dita junta, além do cx
teirão, provando assim com documenws ir- posto, abusou daa.suas attribuições, incluindo 
recuaa.veis as suas qualidades c <li roi to a se· como eleitora.;; 63 inrhviduos, qua.si todos me
rem elê!tores no Estado. Vot·illcou ma.is 11. ninos, que illegalmente e extemporaneamente 
commissiio, quo os despachos de exclusã.o requereram perante ella, com documentos· 
:profel.'idos pela. jnnta, m•;tm contra.J•ioe ás comprobatorios· do ida.dc e residencia, forne· 
provas ex:hibidns,pois que Jdgun.~ •lesses.como cidos por um terceiro supplento de delegado 
por exemplo uos reques•imoutos de Luiz Pires do policia, que para tal tlm assumiu o exer
ae Oliveb 11., Frandsco A lexn.ndro d1L Costa, cicio; 
Antonio r'ornandes llo Quetruz e Sit e muitos Considerando que o intuito de. falsear o 
outros, disso n junta-cxcluidos pm· raltn de alistamento revelou-se claramente no facto 
provadeidadCJ-qunndo cstaestt't comprovada de ter sido demittido logo no s~gundo.dia da. 
pelos titulas de eleitores ferleraos e pela~ certi· raunião da junta o digno Dr. Pa.ulo Leitão 
dões de idadCl requerid::~s acs pal'oohos; outros Loureiro de Albuquerque do· carg~ de ·pro~ 
como nos requerime11tos de Honora.to Santa. 
Anna da Sil ~-eira, Francisco Leoncio de Santa 
Auna, Maooel Dclmiro de Souza e mui
tos outros, excluídos por não saberem ler 
nem escrever, quando as lettras e hr
m:J.s do requerimento estão reconhecidas 
pelo proprio tabellião publico, que deu 
sua fé e pela commi~são de alistament.o 
pa.ra tanto competente por lei; sendo que 

( ·) Reforma-se o des:pacho da. com missão para. 
.er excluído o supplicante do alisLflmento, 
por ter provado de mais sua re~idencia-tieste 
,,mnicipio e ser principio corrente em di· 
reito que, quem prova. d<l ma.is nada. p1•ova. 

Mossoró, 3 de outubro de 1898.- Dtonysio 
ililgueiras. -Borges Filgueiras, 
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m·otor publioo, por ter no primeiro dia. se 
mostrado raspei tador do direi to do_.,c_ldadão e 
não se ter prestado a votar pelas exclusões 
illegaes e contrarias ás provas documenta.es, 
sendo substituído por um primo e irmão de 
cr.eacão do presidente da junta; 

Considerando que esse alistamento está 
nullo de" pleno direito, não só palas irragu· 
laridades apontadas, como ainda :porque a. 
junta funccionou illegalmente em casa par
ticular do juiz presidente, qur.nào a lei marca 
o paço da. Jntendenciá. Municipal e com as
sistencia apenas dos dous primos e irmã:os, 
quando a lei' designa o juiz de direito como 
presidente, o promotor publico e o presideuLe 
.iia intendencia; 

Considerando que seria. uma conivencia 
no desrespeito â lei e abuso de poder prati
cados pela junta, o facto de aceeitar esta com
missão, o que de irregular e incorrecta. pra
ticou a dita. junta., resolve nã.o proseguir po.t 
ine.x:equivel e absurdo o trabalho de con
clusão do <1.listamento eleitoral do Estado 
neste municipio. E nada mais havendo a 
tratar, a. commis~ãô deu :por terminados os 
seus trabalhos e mandou que se extrahissem 
tree cópias da presente acta, uma para ~er 
remettida ao Congresso Nacional, outra ao 
presidente da Intendencia e a terceira para 
ser pJlblicads. pela imprensa. 

Sala das sessões da lntcodencia Municipal 
de Mossoró, 20 de outubro de' 1898. E eu, 
Henrique de Arruda Torres, secretario, a es
crevi.-Bento Praxedes Fernandes Pimenta, 
presidente.- M. Cy1·illo dos Sant"os.-Fro.n
cisco Isodio de Sou:;;<l, - Nanoel Thoma:;; de 
OU'I)eira Bilàa,-Rufino da Silva Caldas. 

Está. conforme como original a que me re
porto e dou fé. 

Secretaria. da Intendencia. Municipa.l de 
Mossorô, 4 de j:tneiro de- 1899.-0 sect•atario 
da commissão, Henrilzt~e de Arruda Ton·es. 

DOCUMENTO N, 17 

e um.» «Carteiro conduzirá tituloo. - T. 
Chaves, governad?r,)) 

, Está. conforme com 6 original ao que 
reporto. · 

me 

Secretaria Mnnici:pal de Mossoró, 4 de 
janeiro de 1899.- O secretario, Henrique de 
A1·rud:1 Torres. 

DOCUME:-ITO N, 18 

Estado (lo Rio Grande do Norte.-Secretaria. 
do Governo, Natal, 28 de outubro de 1898.
De ordem do Exm. Dr. governallor do Estado 
remetto-vos 500 titulas de eleitores para. as 
eleições estadua.es, conforme solicitastes em 
officio de 19 do corrente. Saude e fraterni
dade.-Ao presidente àa Intendencia ·Muni- ..: 
cipa.l de Mos:wró.-Servindo de sccreta1'io, 
Joaquún Soares Rapa:ra da Camarct, 

.Está conforme com o original e dou f~. , 
Secretaria municipal de Mossoró, 5 de ja.• 

neiro de 1899.-0 sacretario, Hem·igue de 
Arruda Tm·res, 

DDCüME~ro N. 19 

Sessêio e:ctraordinaria em 1 de no~embro de 
1898. -Presidencia do c idad(t:J Fnmcisco 
I:;;odio. 

Ao lo dia do mez de novembro de 1898, 
na sala da Intendencia desta. cidade, pelas 
lO horas da manhã., reunidos os inten· 
destes Franc;sco lzodio de Souza. pr(1sidcnte 
interino, Aristotelcs AlcJbia.des Wandet·loy, 
H~meterio Leite, Bento Antonio de Oliveira. 
e o supplente Francisco Antonio de Mello, 
pelo presidente foi declarada n.IJcrta a sessiio, 
para a qual for:1.m convocados O!l Sr. intnn· 
dentes conforme edital designado poln. lei, 
publico.do por osto. r<1pal'ticil.o, cnj1t [l'eUnlüo 
era para. proceder-se ú. oleiçúo das mesag olol· 
tornes que tecm de presidir· rt to1lus as eleições 
ClS!adun.es o municipnus quo se verillcarem 

Repa.ltição Gera.l dos Telegraphos - Tele- Mstc e dentt'o do a.nno scg-uintll. Antes, po
gramma. numero vinte e nove, da estação 1la rém, (Ie tla.r-se comoco ttos respectivos tra
Na.te.J, apresentado ás -tres horas e cincoentn. balbos, declarou o cidadão prooi-ientc que as 
minutos do dia. vinte e quatro de outubro de arbitrarieuades praticadas pelos dous runc
mil oitocentos e noventa e oito- Presidente cionarios que julgaram-se sutllclentes pa-ra 
Intendencia Mossoró. -Respondendo consulta continuarem ajunta. revisora do alistamento 
vosso offi.cio desenove corrente, hontem rcce- eleitoral desta circumscripção, e assim como 
bido, tra.nsrilitto aqui integra. artigo primeiro tal funccionaram, deram legar a resolução 
decreto numero cento e um, ele vinte e dous da commi~são de aUstamento eleitoral neste 
deste mez : . município, pela qual entendeu nã.o dever pro-

«SÓ serâ. publicado o edital constante nr- : ~eguü• em seus traballlos, deixando a.s:iim de 
· tigo qoarentu. e tres lei numero cento e sete, 1 coparticipar com tae:; arbitrariedades: assim, 

de vinte e sete de julho deste anno, e feita I pois, não se tendo ultimat.lo o dito alistamento 
remessa. listas de que trata artigo cincoenta, estadual, deixarà esta presiclencia de pr.oceder 
depois de cumprido disposto artigo (JUarenta nos termos do art. 41 e seus paragruphos da 
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!ai D. I 07, de 27 tle julllo deste auno, a 
divisão do município em secçõE>s. a designação 
dos edificios e distf'ibuição nominal dos elei
tor-es. Releva. aü1da notar que, não ob~t~nte 
o preceito do art. 26 da. citada_ lei _e em 
devido tempo ser por esta pres1denCia. re
quisitada a r~messa dos titulo_s ct9s eleitores 
á governadorw. do E~tado, ate hoJe a mesma 
não se e.ffectuàra e menos que lhe fossem 
entregues e recebidos por esta pr<~sidenc~a. 
.Assim inteirado o conselho e de perfe1to 
:tccordo com a resolur,;ão do presidente, re
solveu tambem não proceder á ieleíção das 
mesas eleitoraes, visto que pela citada 
lei só podiam ser constituídas com elei
tores escolhidos de entre os qualificados 
nos municípios, onde presentemente não 
os ha., na fórma da referida lei, em "V'irtu•1e 
da resolução da. commissã.o de alistamento; 
fa.zend<l·se chegar ao ~onbecimento do Exm. 
governador do Esta.do. E narla mais havendo 
occorrido e sendo a. hora legal, ordenou o pre
sidente que fosse encerrada. a presenle sessão 
e acta que aosigna com os demais intenden· 
tes, e eu, Hcnriq ue de Arrurla Torres, secre· 
tario, a esceevi.-Francisco I~odio de Snl~a, 
pt·esi(!ente ioter-ino. -Aristoleles Alcibíades 
\Vandcl"l••tJ.-llellleterio Leite.-Bento Anto
nio de Olivei,·a..-Fr.r.ncisco Antonio de 1lfel{o. 

Está. conforme com o original ao que 
me reporto e dou fe. 

Secre\aria municipu.l de Mo~sor6, 5 do ja
neiro de 1809.-0 secrel;trio, IImrí'lue dr: 
Arruá(l 'l'OITas. 

nocu ~IE:XTO N • 20 

Prn~idencia rla. 1ntenrlcncia ~lnnicipal de 
Mo&soró em primeiro tle novembro de mil 
oitocentos e noventa e oito. - Ao illustre 
cidadã.o Dr. Joaq_uim F"rrcira. Chaves, muito 
tlig-no GoV.Jl'nador do Estado. 
D~ conformitlado com n. J·esolu~iio tomarla 

D•Jr e:>ta Prcsirlencia e Conselho Illnn icipa.l 
desta cir.bdc, em sessão de ltoje, tr·nilo a dis· 
tincta hoora :le pa~sar tL> vos~as mãos a rc
spt~ctiva nctu., por cópia, inclusa, afim de 
tudo cl1ega.r ao vosso esclarecido conheci
mento. 

Saude e fraternidade. - O presidente-in· 
ter i no, F'i"artcisco lsodio de Sou:a. 

Está conforme com o original r,o que me 
reporto. 

Secretaria Municipalllr. Mossoró, em 5 de 
j:meir0 de 1899. - O secretario, He;•riqlle de 
Arruda Tor!·es. 

como se -vê, nas condições de Antonio José de 
Moraes, ·"embos eleitores fEderaes comrue:r:.. 
ciantes e residentes n<~ cidade. (Lê): 

«Cidadão presidente e mais membros da 
commissão de alistümento eleitClral deste 
municipio. 

Diz Vicente Borges ne Andrade, cidadão 
bra.zileiro, filho legitimo de Bento Borges de 
Andra•Je, com 28 o.nnos de idade, casado, 
commerciante, natural deste município, e 
morador nn, rua do Gul'gel ha mais de seis 
annos, que, já sendo eleitor qualificado neste 
municipio pela revisão eleHoral procedida 
no anno de 1892, como pro-va. o titulo junto, 
e gosando, portanto, dos requisitos exigidos 
Jlelo art. 9"eparagraphosdalei n. 107, de 27 
de julho deste anno, vem requerer que vos 
digneis mandar incluir o nome do supplicante 
como eleitor do Estado no registro deste mu
nicípio, a. cujo alistamento se está proce
dendo. 

Nestes termos, pede deferimento. 
"Mossoró, 6 de setembro de 189.8.-Vicente 

Borges de And1·ade 

Acompanha o titulo de eleitor e o attes
tado de residencia.-F. Pimenta, presidente. 

Deferido. Mossorri, 6 de setembro de 1898. 
-F. flimenta, presidente.-Cyrillo.- Oli· 
"Peim Bilm.-R. Calda~.-F. I~odio. 

A com missão reconhec:J a lettra e firma des· 
te req11Cl'imento serem do proprio Vicente Bor
ges ele Andrade por ter escripto e assignado 
em presença da mesma commissão. 

Sala da sessão eleitoral deste município da 
Mossoró, 6 de setembro de 1898.-.F. Pimenta, 
presidente. -Cyr-itlo. -Olivei1·a Bilau. -R. 
Calt.las.-1". I.~odio, 

Confirma-se o despacho da commis~ã.o elei
toral. 

S:tla das se:;sues da. junta. de lSOS.-Paulo 
Lciato Lottrei,·u de All.mguerQue,-Si!lvio de 
MiJ"aHda.-Diot~ysio Filg1.1ei1·as, vencido. Votei 
pela exclusão do supplicantepoz· não se achar 
leg~lmente fdto o reconhecimento da. letra 
e firma. do mesmo, que a~sim nã.o provou sa.
ber ler e escrever. 

0 SR. A"GGUSTO SEVERO-Mas isto vae OC
CUpar um grande espaço no Diario do Con
g1·esso, como jâ aconteceu com as representa
ç:ües cont!-a o uivorcio. 

0 SR. FRAMISCO GUROEL--Que tem V, Ex. 
com isto 1 Não s:Ji o motivo pelo qua.l 
tanto se incommoda o nobre Dep11tado. 

Voto vencido do Juiz de direito na. inclmão «Ma.ncel Thomaz de Oli-veira Bilau, agente do 
de Vice-nte Borges de An1lrade, que estava, correio e residente da cidade de Mossorô, elei-
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tor federa.!, foi excluido porque não provou a 
sua. resi<lencia. 

-«QUando incluiu Raymundo Gomes Gul vã.o 
e muitos outros apeza.r e independente 1leste 
documento. sendo de notar que no requeri
mento que fez no .i uiz de direito, em garatujas, 
depois a expressão-riscou-se, como se veri
fica. na petição do mesmo que igualmente 
será publicada.. 

« Nomeação pelo juiz de direito de um seu 
pi·lmo-irmão para. occupar o cargo de pro
motor intel'ino ; 

« Certitlão do porteiro da. intendeacia sobre 
illegalida.des do local onde funccionou, os 
dous primos que fizeram de junta, e irregula
ridatles dos trabalhos por elles praticados; 

«Cópia. do officio dirigido pelo juiz de di
reito, seu primo-irmão; promotor,devolvendo 
os papeis á commis;ão, augmentados mais 63 
requerimentos, contra. a lei incluídos. » 

O Sa. AuGu,To SEVERo-V. E.x:. não lê 
isto tudo si não em duas sessões. P<\rece uma 
representação ccnt1·a o divorcio. 

O Sn.. Fn.t..Ncxsco GuRGEL - Si fintlar o 
tempo pedirei para ficar c0rn a. pala "Vl\1. para 
ama.nbiT.. 

«Petição de Henrique Augusto de Arruda 
Torres, secretario da. lntendeucia, eleitor !e· 
deral, ~que foi m:mtído no alistamento contra 
o voto uo Dr. juiz de direito que assignou-se 
vencido, voto que foi o qne deu causa a.·· de
missão do :promotor publico, ao passo que 
Antonio Pompilio de Albuquerque é eleitor 
Cedera! m;,ntido no alistamento estaclual, em
bora nó caso de o ser, não juntou attestado de 
residencia.. » · 

«Petição de Bellarmíno de Oliveira Leal, 
juntando titulo de eleitor federal, nomea
ções de sub·de!egado, 1" su-ppleute de dele· 
gatlo, escrivão ultimamentr. deste, attestado 
de residencia, firma reconhecida, alista. :o pela 
commig~ão e excluído pela· junta pelos funda· 
mcntos e:rposto~ que severa.» 

« lldetonso Lopes de Freitas, Este está nas 
mesmas condições; natural e morador no 
municipio, ex:cluido pela junta; entr-etanto, 
Celestino Seledon da, Costa, com irlenticos do
cumentos, foi consiller.ado eleitor, como se 
verifica. » 

O SR. FRA~crsco GuaGEL - Despacho de. 
clarando que-o requerente provou demais: 

«Reforma-se o despacho da Commlssão para 
s0r exctuidn o supplicante do ali:;tamento 
por tt!l' provado dem~is su:~ residenc'1a neste 
município e ser principio corrente em direito 
que, quem prov11 demais, nada prova. (Lii.) 

« Cópia da ácta dn·conclusã.o dos trabalhos 
du. commissão ele alist!l.mento estctdua.l, onde 
se acham registradas as decisões a,rbitrarias 
e injuridicas uo juiz rle direito e tio promotor 
interino, primo-irmií.o daquelle c pot· alie 
nomeado ». 

«M~>8Soró, 3 tle outubro de 1898.-Dionysio 
O SR. AUGlJ~TO Sr,;YERO -Não bastava que Filgtlciras.-Borgesl•'illfl<eito~s. 

V, Ex. les:>e o index 1 
O SR. Fn.A:-IcJsco GuRGEL-V. Ex. ostá in

commodado? Si i!Stou rotllJatrtio o tu miJO, cu,lo 
a pa.lavro. a.o nobre Deputado. 

O S~t. AUGU~TO SB:Vl!:HO - Nilo; osln me 
tlandu goso. 

O S1~. FaA.Ncxsco GU!Wl~t.- Nunca llltl iu
commotto qua.otlo qu:tlquer culleg1t fill1a. 
V. ~:x. a.cha. que niio voJe n. pen:t; m:ts. eu 
penso Ji:ll'.:rentemento e mesmo não e~tuu 
pedinno providencio.s, c~to\l, u.pcnn.:;. pondo a 
Gusa. ao co1•rroute dos abusos; altcnltJ.t.los e 
cri nies que se verificll haverem sillo cumruct
tidos naquel!tJ canto Llo terL·itorio IJra~ileir.o, 
pelo Exm. governador e os seus :t.gentes. 

o SR.. A"L'GUSTO StWER.O uã. um aparte. 
O Sa. Fn.ANcrsco GURGEL ( co:,.tinuando a 

ler.) 

Cl>pia do omcio do presidente da. Intendrn· 
cia. u.o gO\'ernmlor do Esttulo: 

Tdogmmm;~.: 

Olllcio elo secr.Jt:n·io do governo. de 28 de 
outalu·o, :tccuSIL!ldo a l'e1nessa. dos titulos pelo 
cortt.'i!'O quo u!LqUelle dit\ tocott na. Cllopital tlo 
~~~&lulo. 

•< Envt•1npp9 que ca.p)a.Vo. esse otncio diri· 
giolo li, Jnte11dencin. do Mo.;soró,em ;?8 de ou
tubro tle 1KU8.» 

«O officio que o mesmu envclot)PCl cn]Jeava 
foi po>to no Correio da Cttpitalliepois da par
tiúa. do vapor costeirü daqucUe dia, o que deu 
lagar a. ir pelo Correio terrestre, nü.o podendo 
dar-se o me~mo com os 500 titnlos que, de
vido ao muito peso, tiv~ra.m que ficctr no 
Correio da. capital ate a JllSS:J.gern do outro 
va.por costeiro.» 

«Outra petição do professor Adalberto Go· 
mes· do Valle, que provou por documentos ser «Cópia da ~ct~t da Intendencia Municipal em 
eleitor federal, attestado de resi Jencia, firma. se3são do dia 1 de novembro de 1898 sobre o. 
recon!J.ecida, ~listado ~ela com:ni.s::i.io, s~ndo \i~ ta de clcitorc:> cs_tn.duaes no m~ulcípi~ por 
exclmdo pela.Juntarevlsura.,como so vera do nao se ter conclmdu o respect1vo alLsta-
despacho: menta.» 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 12: 12+ Pág ina 16 de 4 1 

; 

62 

4: Cópia do of!lcio da presídencia da Int'}n-~ tenegro, Enrias Martins, Tbeotonio de Brito, 
denoia remettendo, por cópia, a acta daijuelle Gue,lclha Mourão, Anizio de Abreu, He.nrí·. 
dia 1 de uovembro ao Exm. Sl'. govern:1- quo Valladares, Marcos de A.raujo, Pedro 
dor.» · Borges, Thomaz Accioly, Torres Portugal, 

· Ildefonso Lima., Joã..:J Lo,Pes. Francisco Sã, Ma· 
O SR. PRE~ll)ENTE-Obset·vo ao no~re Depu- rinbo de Andrade, Helvecio Montt), Affonso 

tado que esta finda a hora do exped1•~nte. Costa, CDelho Cintra, Malaquias Gonçalves, 
O Sa. FriANC!>Co GuzwEL-Sr. Presidente, Barbosa. Liluct, Martins Junior, Coruelio da 

não desejando interromper os trabalhos da Fonseca, Moreira Alves, Pedro Pernambuco, 
Casa, peço a Y. Ex:. que se digne me insere- Artbur Peixoto, Arroxellas Ga.lvão, Rodri
ver para amanhã concluir a leitura dos do- gu~s Doria, Jayme Villus·BÔ.IS, Castro Re
cumeatos aos q_uaes se refere a representação b~llo, Milton: Tosta, Eugeni'! To~riob.o, A!:is· 
que !ta. pouco !t. · tldes de Querroz, P<tula. Gmmaraes, Vergue 

de Abreu, JoU.o Dantas Filho. 1'olentino dos 
Santo~, Galdino Loreto, Pinheiro Junior, J~
ronyrno Monteiro, José Murtinh,o, O~car Go
doy, lr·ineu Machado, Alcíndo Guanabara., Sã. 
Freire, Pereira dos Santos, Leonel Loreti, Ju
lio Santos, Bernal'des Dias, Urbano Marcon· 
des, Calog,>.ras, José Bonifacio, Monteiro de 
Barros, Aifredó Pinto, Augusto Clementino, 
T.elles de Menezes, Arthur Torre$, Padua. Re-. 
zende, :Moreira da Silva., Galeão Cai'va.lhal, 
Bueno de Andrada,Lucas de Bal'ros, Edmundo 
da Fonseca, Luiz Adolpho, Ca.!'acciolo, Mello 
Reg-o, Xavier do ValLe, Lameuha Lins, Le
oncio Correa, Pedro Ferreira, Francisco 
Alencastro e Rivada.via Correa·. 

O Sr. T:n.'nr~s de Lyra (pela 
m·dem ) -Sr. Presidente, o nobre Deputado, 
que <tca.ba de deixar a tribuna, peoiu a Y.Ex.. 
que mandasse publicar no Diario do Con· 
gresso documentos que encherâo centenas e 
centena~ de columna.s e cu pergunto a Y.E:x. 
o seguinte: si amanhã. eu trouxet· para. aqui 
um diccionario e pedir a Y. Ex. que mande 
publieal-o, serei attendiúo ? 

VozEs- Si V. Ex. proceder á leitura do 
diccionario, elle será publicado. 

o SR. TA. VARES DE LYRA- Em todo o caso, 
queria fazer este protesto, visto que vão se 
encber centenas e centenas de columnas <lo 
])iario do Cungresso com 8. publicação dP, do
cumctltos que dizem respeito exclusivamente 

- a. nrgocios do Est;tdo do Rio Grande do Norte 
c com os quaes nada tem que ver o Congres~o 
Federal, e isto justamente n:t época em que 
estamos fazendo economias a proposíto de 
tudo, sem procura.l'roo~ mesmo saber ~i ellas 
sio ou não j usta.s. 

O SR. F.RANcr~co GURGEr.- E' Jll'eciso que 
todos conheçam o que se pass(> nos E~tados. 

0 Sn. TAVARES DE LYRA -:Quanto nos 
factos a. que S. Ex. s~ reportou, opportnnn.· 
mente terei occasiiio de re!'erir-rne a. elles, 
demonstl'a.ndo a improcedencia li~ tudo 
quanto o nobre Deput;,do adduziu. 

Pa.ra isto, CS!JBl'O n.ponas a publicação do 
discurso de S. Ex. e dos documentos que o 
acompanl1am. 

O !!h·. PJ•esidcute- Respondendo 
a.o nobre Deputado, direi que os preccdentt·s 
da Ois~ ~ã.'J estes: uma ver. que o Deput:J.do 
leia da. tribuna quae;;quer documentos, se· 
rão estes publicados no JJiario do Co;lgi·csso. 
(Apoiados) 

A !v1esa. não pô·ie oppor limites a. essa pu· 
blicação. ( Apoiados.) 

Vou passar á ordem do u1a.. 
Comparecem mais os Srs. Julio tia ;\Iello, 

Silverio Nety, Carlos 2\tarcellino, Albuquer· 
. que Serejo, Amorim Figueira., Augusto Mou-

.ORDEM DO Dlti. 

O Sr. P1•esideritc-Havendo nu
mero legal, vae-se pt•oceder il vota.çã.o. 

E' annunciada. a vota.cã.o do parecer n. 37, 
de 1899, reconhecendo Deput&.do _pelo 5" di
stricto do Rio de Janeiro o DL'. Francisco 
Rangel Pestana. 

São successi vo.mente postas a. votos o n.ppro· 
vat]:rs as seg-uintes conclu~ões do pa.1•ecer 
n.:37,de 1899: 

1. • Quo sejam uppronda5 n.s eleições etre· 
ctun.da.s a :!5 t.le junho do corrente a.ono no 
5· di~tt'icto tlo Est11.do do Rio de Jn.neíro, 
menos.'\, da. 3·' ~ec~,ü.o de S. Joiio M:.t1•eoe; 

~-" ljuo seja. reconhecido Deputado pelo 
mesmo di~tl·ictrJ v Dr. FJ'ancJsco Rangel 
Pe->tanll. 

_o §r. Prcsfden.te-Proclnmo Depu
ta.do pelo s·• di~tricto do Estado d<l Rio de 
Janeiro o Sr. Francisco Rangel Pestana. 

E' annuncia.da a continuação da diEcussão 
unica do parecer n. 35, de !899, julgando que 
ao Congl'esso Nacional ou aqllalquel' dos seus 
dous ramos fallece competencia para conhecer 
dtl materia constante das indicações apresen
tadas pelos Srs. Deputados Lu:z AdoJpho e . 
Mello Rego, relativas a aconteclmentos pqli
ticos de Matto Grosso, seguido de uma expo
sição apresentada, pelo Sr. Deputado Luiz 
Adolpho. ' · 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 12: 12+ Pág ina 17 de 4 1 

. -
SBSSIO'EM 3 DE·AGOSTO DB 1899 63 

O Sr. Preside:nt.e-Tem a palavra 
o Sr. Cassiano do Nascimento. 

O S:~.·. Cassia:no do N'asci
Inen'to-'-Desejando fallar o nosso collega 
o Sr. Xavier da Silveira, desisto da palavra 
em favor de S. Ex:-

O Sr. Prel!iiden1;e-Tem a palavra 
. o Sr. Xavier da Silveira. 

O Sr. Xavier da SiiYeira diz 
que talvez nllo soubesse a Camara, o que 
alias, ji bojs HI.L>e, que eram quasi nullos e 
de pequena. monta os motivos de divergencia. 
entre o honrado Deputado por S. Paulo que 
assignou vencido o parecer em debate e os 
demais membros da Commissão de Legislação 
e Justiça. 

Já hoje sabe a Camara, depois do discurso 
do nobre De:put(ldo, qua.l o alcance da diver· 
gencia entre S. Ex. e os seus companheiros 
de Commissão, isto é, soube a Camara que o 
honrado Deputado é solidario com a maioria 
da Commi~siío, no modo de interpr.:ta1• o 
a: t. 5° da Constituíção e de uccordo com essa 
maioria entende que o unico competente para 
exercer o direito ou faculd<lde de intervenção 
é o Poder Executivo. 

Inspirado nas mesmas razões de ordem ju
ridica e constitucional da Commissão, petJsa 
o nobre Deputado Que sõ ao Poder Executivo, 
sem interferencia do Legislativo, compete a. 
ínbrvenção nos Estanos. · 

Está, portanto, o nobre representante p1-U
lista de perfeíto o.ccordo com a. rnaior•ia. da 
Commissão e com a. opiniií.o que sempré 
prevaleceu no saio Llo Cong-resso Nacional. 

A um a. parte do Sr. Luiz Adolpho, re
sponde o orador que os precedent ... s inyocados 
neste momento e j:'L enumerados lla exposiQiio, 
niló fol'am consaa:rados pelo voto da. Ca.rnara 
ou rlo Senado. Todos os projectos apresen
ttldos teem sido rejeitados. 

A divergCJncia que se nota entre o ho11ro.rlo 
Dep~ t11d0 Sr. Galeão C a vo.lllal e a maioria. da. 
Com missão, consiste no facto do ter S. Ex. 
entmdo na apreciação elos acontecimentos 
que tiveram Jogar em Mtltto Grosw, quanuo 
a. Com missão nenhuma apreci:tção delles fez ; 
antes declarou no parece:r que a. pl'eliminar 
_da incompetencia !Lo Congresso Nacional, le
vantad<~. e acceitn. pelos que assignaram o 
pa.t>ecer, excltle a apreciação do merecimento 
das questõ(S propostas e.bem assim qualquer 
indagação nu sentido da prccedencia. das alle-
gaçôes produzidas. . 

Precisa o orador salientar que a Commissão 
nã.o apreciou estes Ülctos, sómente por amor 
ao principio que sustentava, unicamente por
que não podia mostrar-se ineoherente com a 
doutrina que estava firmando e não porque 

temesse qualquer de seus membros assumir 
n. responsabilidade dessa apreciação. 

Po!' sua parte, não tem duvida. em declarar 
qual a sua opinião acerca daquelles aconteci
mentes, e não tem duvida em fazer acamara 
sei ente de que o nob1·e Deputado por S. Pa.ulo 
presumiu bem quando dis6e que ]1avia di
vergencia entre S. Ex. e os outros membros 
da Commifsão, em faca desses aconteci
mentos. Mas em que se fuudou o nobre Depu· 
ta do para a precia.r estes factos ? Em uma 
simples e ~ratuita presumpção. 

Que pret<mrtiam os siti"ntes da assemblea 
estadual de Matto Grosso 1 Garantir, segundo 
declararam em manif~sto, a liberdade dessa 
assembléa nu. apurnção da eleição procedida 
e acceitar essa apuração, qualquer que ella 
fosse. Accusou-se, porém, o Poder Executivo 
de não intervir a pedido do Presidente de~se 
E~tado. Mas não se lembraram os que assim 
pensam que ha duas ordens de hypotheses 
em que se deve·dar a intervenção: a. pri~ 
meira, da-se no ca.so de ser ameaçada a inte
gridade de um Estado, de invasão estran· 
geira, por txemplo; a segunda, no cas0 de 
perturbações internas e outras . . Na. primeira. 
ordem é o Pouer Executivo obrigado .a in~/ .. 
tervir; na segunda, !lca lhe a faculdade :\·. 
intervir ou não, conforme ao seu criterio pa.~ . . 
recer conveuienb ou nã.o a intervenção. · 

Ora, no caso em questão, deu··se uma. das 
hypotheses da segunda ordem, e o Poder EX· 
ocutivo andou correcta.mente não prestando 
auxilio a interesses eleitoraes em jogo. 

Diz o orador que o pensamento que presi
diu ao parecer da maioria da Commí:;são foi o 
mesmo que tem vigorauo nas tli versas phases 
da nos5a vid •~ constitucional, em to~ os os 
casos ana.logos, desde a deposição dos gover
nadores que se puzoram fóra da Fedt,ração 
apoiando o golpe de Estado. Peosa o orador 
~ue o competente pela Constituição para in
tervir é o Poder Executivo, pois referindo-se 
ao Gover:~o Fed~ral, a Constituic;ão indica 
aqu,'lle e não o conjuucto uos poderes fe· 
derar.s. 

Mostra ainda o ora.dor que o parecer da 
Com mis~ão funda-se no exame com:parati v o da 
nossa e das Constitui~es Argentina e Norte· 
americana, nos textos concernentes á ma.tería. 
de intervenção, e termina clizen<lo qu~ a~sim_ 
procedendo,a Cammissão cumpriu o setl dever 
com o mesmo devotamento com que o Sr.Pre· 
siu(mte da Republica cumpriu, em relação a 
Matto Grosso, o seu, pe~ando de modo alta~ 
mente patríotico u sua acção e ns suas re-
sponsabilidades ccmstitucionaes. · 

O Sr. Luiz AdOIJ)bO- Sr. Pro
siltente, sinto que o debate sobre os nego· 
cios de Matto Grosso ja est:i ta.tigando a at
tenção da Camara. Os poucos Deputados 
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que se acham no recin to fornecem a. prova I que ellas aff€ctassnm a fórma republícaoa. 
do que acabo de a.ffirmar. feder«tiva. 

Mas ess:\ circumstancia. não me demovu E era o cnso do n. 2 do art. 6•, no qual 
do firm·, propo~ito em qoe me :~.cho do levar I fiz incidir propositalmente o ca11o de M<ttto 
a questão de Ma.ttn !lr05SO a uma solução Grosso, não que eu não estivesse convencido 
constitucional. de que antes do n. 2 clle incidiu no n. 3. 

Nessas condiçõe.~ . v. Ex. compre11ende o O Q)l~ houve em _;vratto. Grosso fo~ uma. in· 
esforço ingente que preciso fazer, todas as S?rreiÇ<'lO, um:1: VIo!encia domest•c~~:. como 
-vezes q11e assumo á trlbun=t 1mra recnpitula.1• d1ze_~ os amertcanos, umn. verdadeira re-
as diversas mDJalidades que esta questão bellw.o e~n r,J•a os poderes locae.~ - " _ 
apresenta.. Eu sab1a qne o n . 3 do art. 6 era a_pph· 

Agradeço ao nobre Deputntlo por S . Paulo, ca.vel ao c.1:oo; mas, ~omo a competencta do 
o Sr. Galeão Curvalhal. c~se justo 11ue en- CongreSEo para ~eg!sl~r sobre o n. 2 do 
contrei no meu caminho, e:;se republicano art. 6", era_ ma ter• a; _Ja _hrrnada. em numerosos 
de espírito alevantado que, sem medo uo are,_tos , po1~. como Ja. rltsse, nunca o Congresso 
poder, vem . nos dizér aq\li a verdu.lle com a. 1:~ .Julgou mcompe~nte para. to_m.lr conhe
iode"[)endenCl:t de car·actc::r que todos lhe re- cimento dos m goc10s dos E~ta.dos. que 
conhecemos, em linguagem altiva. e uig1tn , dt\ J:Udcss~m a.Jrectar ~ Có:ma: ~epubltcana 
qual transpa!'ece ~ convic~ão de seus senti- r~deratl vn, apresentei a LodiCaçao, basean-
mento~ do-me nos mesmos precedentes. 

d. b D t 1 " Vou mos trar o que acabo de dizer, com os 
Agra e~ ao no . r_e e pu_ :v 0 em. n~me .,a- documentos que vou lei' à Ca.mara. 

quelle E.:.tado, Vlhpendwrw e a~arch!sa<lo, A theoria do nobre relator, homologada 
em nome dos meu; cont·,rr?neos e;-:patna~u~. pela maioria. da Commissã.o, é uma theoria de 
uns em As~umpçao, ou tros n~ Rto da Ptata. occasião theoria para n"'radar ao Governo e 
e nesta C~p1t<ll e outros. , füra1p~os pa:a. fur- que não 'encontra justíll~ação alguma. em ru'ce 
t.1.r em-sa ::s aD?-eaças e J!v l seguiçoe.s con,tan_te- 1lão só do nosso direi to constitucional, como 
mente feitas a sua Ytlln , 0 !->r~nde ,~er~Iço do direito constitucional estr angeiro. 
que S. E:t., na firme convicçao d,,. e, tar Ha de porrtlittir·1illnstrada Commissii.o que 
cumpt'i~·lo o seu ~e~e··· prcs;ou ao ~c.u. ~s- ta.mbem me de ~() trabalho de consultar os 
tado, d1zendo a v eu.lall~ P?1ante a _ C:~L l.na, autores americanos e os constitucionalistas 
quo a reconhece no s~~ mt.uno, m~~ _nao tem brazileiros, porque a interpretação do direito 
a. coragem de se mamtestal · (S_:-'5• 111 ro.) . nü.o f: privilegio dos bachareis; embora o. as-

O_s facto~ de i\Iatto Grosso estiLo n:~;- consc1- sumpto se aliaste um pooc.:: da esphera liabi
eneta pub~Jca. Embora. pat·t~ t.l a nn~ren,a tuo.l das minhas occup:tçües, tarobem costumo 
dest..'l. Captta.I cale a v~nladen·a Situaçao d;\- consultar os autores estrangeiro~ e p osso in
quelle_ E~tado_. _[I. do !l-to r lo. P1•a1o. tem l an-~lot·pretllor o nosso direito coustitucional. 
çado •~- pubhc!dnde li-S orcurrencias gr:1.vos \'c.u m•>Stl'llr :'t Camarn. os pr ece~entes es-
que alh !>e teem d:ul_o: _ . ta.belecidos, fi r rnanrlo a compctencia do Coa-

Os documentos oiitctaes na.o detxali! "Pot' gresso pam entr<Lr nn apreciaç:io dos- factos 
sua vez a menot' duY1da sobre a grav1dad_c occonhlos nos Estados, que interessem ú. 
desses f•tctos. e, entretanto, nenhuma prov1- tórm<L repnulica!la. federativa· mas antes de 
tlen~ia se ba t_omado.! _ recorrer aos Am1aes Jlara. demonsirar que a 

F1z um pedttlo de mforn1açues u n. Camam competencia uo Congresso est;l claramente 
negou-se a 8:PPI'OV~l-~. _ . . _ lirmada, permitüt V. Ex. que cu justifique a. 
Ap~~:<~ll~l um~ lnt~ea~ao a. Comnms:~o de naturez:ttlos factos que occorreram em Maltc

Co_ns~~t~l l::lO, LegH>Iaçno ~ Jushça e e~s:t. Co~- Grosso, factos que trouxe ao conhecimento 
m1ssao ltlVentou n. thcor1a_ da . mcom peten~uL do Congresso no. primeiro. io!licaçiio que apre· 
do Congresso, e quando thgo mventou, dig-o sentei 
a verdade, porque o P<trecet: ú~ Commi~~ão e v. Éx . pel'mittirá quo eu demonstre como 
um par~cer "1 ~~su~z Delplum, qu? .<:sti em todos esses Jactes incidem 110 n. 2 do 
ver:<Jadeiro au.ag~msmo com as ?Ptmoes an- art. G·• da Constituição. 
terwrmente mamfes-tadas de mUJtos dos seus Quaes foram os filctos que occorreram em 
membros actuaes. Matto-Grosso. que a:ffeeta.m n. fôrma re:publi-

E' assim quo o Sr. :O.Imtins Junior, presi- cana federativa? 
dente da Commissão, republico.no dos mais Sabem todo~ que o que so impoz á assem· 
distinctos e a cujos conhecimeutos jurídicos 

1 

blén de Ma.t to Grosso lo: a annullução de uma 
presto a minh:L homenagem. em rliscur~o eleição. Quaes foram os qu·\ impuzeram l\ 
pronunciado nesta Camara a 2í de junho tle o.nnullação da eleição ~ F,.rarn os derrotados 
1894, estabeleceu em tormcs claros a compe-

1 
na eleiçilo de 1" de março que, caJ;·itaneando 

teocia do Congresso para tomar conhecimento 1 grupos armildos, tendo sitiado a cid:ule de 
das questões oc~orrida.s nos Estados, sempre 1 Cuyabú, depois de sete dias de nma lucta 
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sanguinolenta, arrancaram a mna assemblea Portanto, Sr. Presidente, eram os ca.ndi· 
coacta, com a cumplicidade d;~s forças fe· datas derrotados, aquelles que tinham in· 
deraes, a a.nnullação da eleição. teresse immediato na anoullaçã.ó ela eleição,· 

.Ora.. haverà. m<Lior deturpação do regim<m que açulavam as for~as ar.radas contra a 
do que seja, uo·regimen em que o3 gove1·· assembléa, eram elles que substituíam os 
nados escolhem o~ seus governadores, sitiar-se poderes verificadores ch :tssembléa. para as
uma. assembléa'e impôr-se aos representantes saltarem 0s poderes publicas, pelo processo 
do povo assim reunidos a annnl!nção de uma de imposição 1~ assembléa reunida. . 

· eleição que tinha sido fei c·:t em toda .::. regu· Ora, S!'. Presidente, uão conheço ataque 
laridade~ · · . rna.is formal á. forma. republicana federativa. 

05 autoras desta insarreição. os que a en- do qu,~ o que ~e passou em Cuyabó.. · 
cabeç,1ram foram Justamente o::~ candidatos E P<Ha. demonstrar<~ V. Ex. que esse a.ta-
den·obJ.<Ios na eleição de 1• uc março. quo se deu com a cnmplicidadt\ da. força. 

O cümmanda.nt~ do districto não citou um fedem!, pa 1·a dar&. V. Ex. a demonstraçãa
dos chefes da revolta, 0 DI'. Me.tdlo,que tinha de que o Governo Fedel'al St\bia que o que 
:-:ido o candidato derrotado. O generol em scp:.t:-;sou alli et•a. g~avissimo, que o que se 
chefe das forças, 0 que dirigia. as op_erno:ões ia fazer era impot• ã. assembléa. um acto con
militares, em 0 coronel Paes de Barros, 1• vi· tr;trio Í\ consciencia e convicção dos seus 
ce-presidentn. Eram, portanto, os candidatos membros, JlCÇO permissão para. ler a pa.rte 
derrotados que se insurgiram par·a. con~e!!uir do comm<~ndante do· districto militar que 

~ tr.•ta. deste ponto. · 
pelas ~ armas 0 que não puderam obter nas Sr. Presidente. o commandante do dis· 
urnas. oppondo assim ao direito do voto o triclo. militar, general Cúmara, chegou a. 
direito da. forca. 

Quando eu apresentei esta indicação, tinh:t Cuyaba no dia. lO e não quiz assumir o 
em· vista que a commis,ão entrando no commando nesse dia, tal era a situação gra
exam3 de todos esses factos gravissimos que vissima. em que achou a população : a cidade 
denunciei, teria outro procedimento, porque sitiada., as forças degladiando-se, etc. ~. 
a. ma teria. que está ues ta indicação é de O Su.. ENEA.S MAn.TJNl!-V. Ex. leia o of-
summa gr:~vidade, por isso que importa em ficio do commandante. · 
um o.taque fortDal us instituições vigentes. o SR. LUlz ADOLPHO _v. Ex. deve com-

O art. 6" da nossa Constituição não e mais, prehcnder que eu nã.o estou aqui para ler 
nas displ'sições dos ns_. 2 e 3, do que a repro- todo~ os dias e continuamente o ofHcio do ge· . 
ducção da secção 4", art. 4" Lla Con::;titni~~ão uerol Camara.. 
Arnerlca.Ra, que igualmente encontramos com Qua.l 0 motivo por que v v. EEx. não leetn 
:llgnma modificação nos arts. 5• e 6' da. Con- esses documentos e nii.o v~m á tribuna con-
stituição Argentina. testar-me ? ! 

AS disposições desse artigo teem por tim ga- O Sr. general Carnara não qui7. assumir o 
Iantir a. indissolubilidade ela União, cll;ts comma.ndo do districlo no dia. lO, só o fa.r.endo 
forma.m o elo que prende os E::;ta.tlos uns aos no <lia 11, recebendo ordem tm•minante de 
outros na federação, e pois nii.o se póde dar- mauter a!Jsoluta. neutralidade entro os belli
lhes a. interpr<~tação que os nobres Depubdos gerantes. 
pt'eteildem, porque esta interpretação de oc- O comm;t.ndautc 1lo districto estevo cinco 
casião irá. ferir de golpe a fc<lero.ção. dias assistintlo aos ll!.clo:; os ma.is dcplorn.vois, 

Sr. Presidente, eu disse que os che- que -veem relatados no sou oJ!lcio e no dia lô, 
fes da. revoluçilo armada eram os can· tendo recebido 1lo Sr. Prcsidenlo tla. Repu· 
didatos, que tíululm sido dcrrotndos : o blica. e do S1·. Dr. Murtinho, Ministro <la Fa.· 
coronel Antonio Paes de Bal'ros ílgur~, zondu., tele~rammas, nconaelhando umas tan· 
nos documentos, tratantlo com o günc- to.s modit!ás, communicou ao presidouto do 
ral Camara, como de chefo paro. cltllfo ; o Estado o eont~<uuo rlesses tolegl'ammu.s e em
Dr. Metello ê qu ·m cnt1•a em conr;~bulnr;ão quanto a Assemblcu, no dia. :>eguinte, no dia 
com o mesmo general, fa.llando em nome d(l. 17, não t~nnlliLou a cleiçü.o, S. Ex. não man· 
facçã.o a que pertencia. dou dispersar as forç~s que sitiavam a cidade; 

~~· verdade que o commandante llo <lis- islo C::, a Assemblé<.~. estt ve coa~t~ até o d~a em 
tricto cautelosamente não cita csle nome· que res0lveu anuullar a ele11;:a.), por 1mpo· 
mas~ à· cat'ta.do seu se~retario, o Sr. C<Lpitã~! sição do Governo Federal. 
D~mingos do Nascimento, u. qual foi publi- O SR. E:sÉAS MAR'l'INS- V. Ex. deve ler 
cada no jornal R.:public(l, carta. que fiz pu- a.s datas. 
blicar ha. poucos dias em um dos meus dis- . . , d 
carsos, diz que o Dr. Mete! lo era. quemcon-~ O SR · Luxz ADOLlHO-\ ou ler a.s atas. 
ftJrenc. lava com o comma.ndante do> di~tricto 0:> nobl'es Deputados. nã.o conseguirão atl'a· 
milita.r. palhar-me; acreditom que este caso de Matto 
~=~IT . V 
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Grosso ha <h se1• estudado 
os seus aspectos. 

debaixo de todos Mas não, os representantes daquelb Es-

Sr. Presidente, quando o general Camo.ra 
recebeu a communicação da AssemlJleu. Le
gislatlva do ~<;,;hc1o de Matto Grosso, tJatad;l. 
de li de abril, de que ho.via anuullallo a 
eleicão de ! 0 de m:1rc;o, só en tão é qu'l 
aquella autoridade assume a u.ttitude de in· 
tervir e e isso o que clar:~.ment~ vemos no 
seu otl:icio, onde declara o seguinte: 

« L ogo ']tW J·ccebi ess ' co;m;wnicaçi't~ fll l A .~
semblea, dei por lGJ'litinado o l~ngo con(liclri c 
p1·o~idcllciei p •1·a '1"': a,; {o<·ç ·•s, l lwto lle o{f'en
siva como t[c de(en-;iv t , ,;c 1·etirassem (l.o lhc•J· 
t1·o d<~ acçtí•l , o fJ!(e se ,-eali;;O!I d r p ~rtc dos ,-c· 
Vlll tlcionw·io$ de11tro tlc z;o<!C rs lto•a~ .» 

Veja a Ca.mara. quo não pode hayerna.ola 
mais claro do que este facto: logo delJOIS olc ter 
a assembhia. declara.Uo nulla a. eleiçii.o, o Sr. 
comma.ndante do districto dâ por terminado 
o conflicto, tru.nsmittimlo immc,l iat..·unente 
es~a uoti.cia ao Sr. Prcsiden te da Repu blica.. 

Ere. a. connivcncin. clara e formal do Go· 
verno Feder;ol, nos lamenlaveis aconteci
mentos de Matt•J Gro;:so ; é um general 110 
exercito, e-um comma.mlantr: de districto,rpte 
vem dizer que, depois de ter a assombléa 
annulln.do <t eleiç:ão naojuellas comlições, ileu 
pOl' terminado o contlicto, tdcgr·aph:.~mlo ao 
Sr. Prcsid ·~nte da Republica e receuenuo um 
telegramma de S. Ex., fdicitanJo-o p<.:to. pa· 
cificação ! 

tado hão de cumprir . u seu dever até o ul
tlmo momento. 

O Sll. MoRE!P • .I. DA SrJ.YA- \'. Ex. ztão 
faz ma.is do r1ue servir ã causa do seu par· 
tido. 

o Sa. Lt'IZ .-\ooLruo - Não U.efendo só a. 
C:tll5a do mon pai'tido ; n:to defendo só a 
CO.II:S<1 de Matto Gro~so; en defendo a causa 
ele todo. :t U niiio, porque os factos g-ra. ves rp1e 
sa •lesenrolar.rm em Matto Grosso podem 
amanb:i. se de~enrolar em um ou mais Est:ldos 
da Fodernção. 

Senhores, eu neste momento defendo a 
C;J.U>.:a .!:~ Uopublic:J..ee;·iamente amcaçudu.,pois 
preteutlem <1a1· ao Presi:l.ente da. Kepublica o 
di1•ei to de in tervir, qttaml.o quiz~r e qu:~.ndo 
eutender, nos l~stauos. 

tsto é uma theoria noV<L, uma theoria mo
dcrn::~., urna theoria ad ·!!St!m Delphini COJ.tlo 
<mteriormen te disse . 

Sr. Presitlentc, disse que é uma theoria 
moderna, e é a verd<J.tle, porque o Sr. campos 
Salles te:n sobre a inte1•venção idens perfeita· 
mente a~sentarlas. 

O S 1~. E:-;l:l"~ MARTINs- Nil:o exceder 
nem usurl)al'. 

O Sa. I.urz Aoor.r1ro - Quando se discutia 
no Seno.oio o projecto n. 4 7, hoje con vurtidu 
n:L lei n. 221, de !Stl!, tlu.wto org;ml~a~:ão iL 
j us tiç.a fed eral, o Sr. l>r _ Campo~ S;;lles pro
nunciou um discur~o no qual se encontra o 
seguinte soi.Jre o at·t. G·' : Sim, senhores ; a força feJeral alli e~tava 

p ara eltorquir da assem bhh aq uelle acto, 
isto é, de urna assembléa. quo• c:;t<LYa c'Ngi-l•t «Svppmlta o S•mado ' 'm c tso de insw·rc<r-,•o 
p or gn•pos de poporla1·.:• que, á li ~<co w·mad<t, em qw<lquc>· Es!trdo ~ que este (t.1cto ]JCI'luru~ 
amear c.ttlittn (} li~;·c tP:crcicio cf, t -~ !.l!l soberania, de ltl( motJo a or-de,,~ c a segurança interna 
na phrasc do command:onte Paul;;. Castro, em rio E<tadn, q·~c w,s tc,~m•.~ do cwt. 6• opere-se 
telegramma dirig-ido ao Quartel-General. I a intt.:ro:e•t!'·' O an u tda po,- parte tio Oorerno 

Senhores, :1 attitude do commandante do Ft:dcr.tl .-. 
rlistricto, obedecendo n ordens lormacs daqni 
l'eceuiúas, e uma at.titut!o crimino.3a em 1:v~e 
da lei. (N,ro apoiados . ) 

Dizem os nobres Deputados - não apoiado. 
llealmonte o comrntmtlante do di:;tt·icto re

cebeu ordens, c pu!" procedimeuto d"s;:\ 
autol.'iua.de :Liguem é re:>puusavcl. 

Quet• a CamaJ•a. mniot· e m:ü.s 11:\~Trmtc 
vlolaçüo da Consti lui<;lí.o 'I 

Pois si nus tivesscmn~ de U.i>Umr fi.'JUÍ ;t 

vn.lidn.tlc da cleil;ão do~ nossos par· ~-~. m•l
dianto for çn. n.rm:vb , nii0 em o ca;.-, de tcch 
est:l Naç:·io :-;e levantnr ! 

O Slt . GALEÃt> C.\I:VAI.IL\L- Apoiado. 

O S11.. Lurz A DOf.l 'Ho - Mas, solJre o;:; tactos 
que se deram om Ma.tto Grússo proc:w·a..-sc 
guarJa.r o maior :silencio. Porque, sonhares '(. 
(P,tus.t. ) 

Querem mais claro'? 

1~, p:<:dsament!l a lbeül'ia coustitucioua I, 
ist•• ,; , a. lvrça. federal n:i.o esti~ nos h!statlos 
p:l.I':l. :l.uxiliu.r ~ts pel"tui'uar:ües cb\ Ol'olem, 
~ervc para proteger as :llltat·itlatles cousti
iuidas . Isto ú tão clement<ti' quo todo!J u.s 
Constituiçüe:; Llo~ Estados, divergindo em um 
p011to ou em outt•o,toda:> contcern dispo.~ i coies, 
dando poderes aos governos ou ;i.s nssc lnblo'l<l>' 
pa:\l Sr)licitar a torça federal, afim de manter 
a n;·.Jc m e a tranquili•ladc publica. 

Is to serve para mostrn.r qu(l a. int.erpri!la· 
ç:to rla .lei es t(~ f'ci ta, l! :1vendo apeua.s div· ~r
geuc;ias quan to it compelencia do Pode c• Ex· 
ccuti\'O :pm·a intervir 110 caso do 11. 2. sendo 
opinião geralmente accei t:l de que il.O Poder 
Legi:-; lath·o cumpre neste caso coulwcer si 
reallll ·u~ u. li:•rum mpublica.na federu.tiva 
e~üi ou nil.o u.lter;.Ld<\ em quu.lquer Estado,a.tim 
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de prõvideneiar pa.ra. o restabelecimento do 
verdadeiro regimcn. _ 

Sr. Presidente, isto foi o que dísse o St•. 
Presidente da Republicana sessão de 24 de 
outnbro de 1891, An11aes do Senado, volume 
5° pa.g. 120. 

«0 commandante do districto -militar re· 
cebeu ordem para observar neutralida.de.
, l>,t.o•lío C.:sa1·io, presidente do Est-:\do. :o> 

Portanto, s. Ex. tem uma opinião que 
está consagrada, sobre o art. 6•: sempre que 
surgir em um Estado uma insurreição, o Go
-verno Federal tem que intervi~; está. claro, 
não offerece duvida. 

Ora, Sr. Presídent:!, o que houve em Matto 
Grosso~ 

Houve uma verd~ldeirn. insurreição contra 
os poderes constituídos e quem o diz sã.o os 
documentos otficiaes do com mandante do di· 
str icto, telegra.mmas, etc. 

O Sr.Prosidente ria Republica foi minuciosa
monte informado destes factos desde o dia. 20 
de março, porque foi em virtude de tele· 
gramma do presidente de Matto Grosso que 
eu e o Sr. Senador Azer~do procurúmos o 
Sr. campos S~lles em Pet.ropoiis, atim de 
expormos a S. Ex. o estado de. perturbação 
da ordem que .iá reinava no Estado. 

Nessa occasião grupos armados intercepta· 
vam as estradas que iam ter a Cuy<1.bá, esta.· 
belecentlo uma especie de sitio de cidadr, e 
impedindo o livre transito dos l1abitantes 
e determinando verdadeira alteração da or· 
tlem e tl'anquilidade publica. 

0 Sn.. GALEÃO CARVALUAL-E impedia O 
proprio serviço federal, como dech~rou o St•. 
eommanda.nte do districto. 

0 Sn.. LUIZ ADOLPUO-Logo no comet;O de 
abril, depois de haver asscgur;~do ao pt·csi· 
dente de Matto-Grosso. em nome do Sr. Pre· 
siuento da. Republica., que o~ poderes consti
tuídos t.lo Estado não soifreriam desacato 
algum, recebia. no dia 6 u seguinte tele· 
gramma, que s;thin publicado na. Ua;cta ele 
N oticias de 7 do mesmo mcz: 

« Deputados Luiz A;lolpho c Mello Rogo
Rio-Apoia.do Constituiç,fu), t•equisitoi fOI'Ç(I. 
feder·.~! no Presidente t.la l{epublic:\ para 
manter a Ol'dem pubiica., alterado. pelu. re
união de forças rebold<'.s que marcham sobre 
esta ca.pltn.l, onde nada. mais eutra.. 

«'!1. população esta sobresalt:tda. 
«Os chefes :politicos do partido contrario re· 

tiraram-se todos sem so1ft·er o menor con
strangimento. 

«Não quir. detel-os.sómente evitar justitl.cn.
tiva. de invasão desta capital. 

«0 plano dos adversa.rios é de exercet• pr·es· 
são sobre os Deputados no dia da apuraç[o 
eleitoral ou perturbar <L ordem para evitt1.1' 
o livre exercício da assembléa. . 

«Torna-se necessario levar estes factos ao 
conhecimento do Presidente da. Republica . 

Or;1, Sr. Pl'esidente, tendo eu ido repetidas 
veze~ a.o Sr. Presidente da Repubiica. levar 
ao seu conhecimento os f..1.ctos gravíssimos 
que se pass~vam no Estado de Matto Grosso, 
não se comprehende corno, no dia 6 de abril, 
o Sr. Presidente da Republica tivesse expe
dido ao command;tnte do clistricto Ol'dem de 
absoluta ncutralhlade, ordem que foi gar•m· 
tida aos adversa rios do governo local e que 
foi uma anima.:ão á insurreição, porque o 
a.rt. o·· não é só p.lra. il.epois de ter Jogar a. 
lu ta a.rmada., o s'ilu fim é principalmente pre
ventivo e desde que a autoridade local,legal
mcnte constituída, sabe quo serà protegida, a 
insnrreição cert:.lmente nã.o se dará.. 

Mas não, quando apresentei os documentos 
que iostt'uem a indicação, foi pa.ra mostl'ar a 
filiação a. que obedecia a rebelliilo em Matto· 
Grosso, ftliaçfi.o quo determinou a deposição 
do governo loct~.l, <leposicão l'eal, porque, 
embora o nobre Deputado por S.· Paulo dis
sesse qu e em um depcsi~ão disfarçada, i.lirei 
que foi. eft'ectuarla a lur. meridiana, com todas 
as circumstancias aggravantes, até quanto it. 
suceessão, que e illegal, porque arJui se voiu 
dizet• que desde que o presidente da Cama.ra. 
Municipal. ultimo substituto constitucional, 
não qui;~ assumir o governo, o Presidente 
da Republica tinha com]mtencia pa.ra. dal-o 
aos vcreatlore;; na. ordem das votac;ões. 

O SR. TliEO'l'ONIIl DE BRITO--Não ó o Presi
dente, o) a lei. (ll<t outros rtpartes.) 

O Stt. LU17. Aoou·no- Qual é a lei~ Quando 
se admittisse essa. heresia, ü·ía provar que uão 
se fez tal e que se agarrou detct•minado 
vereador, tla. parcialido.tle do Sr. Ministro ela 
Fazentla, pa.ra. cnti-egnr-se a. este o podor, pas · 
sanrl•J-80 por outros mais votados. ( .-ipar· 
te.~.) 

Ma,: não lovo a questão pam este tcne11o, 
por'f(llO si ros~c mostrar todas as vinla.o;t"íe~ o.l:L 
ld e o.s occasiõcs 'l uo o :-:ir. Pre.-;itlouto t.la 
Repuulica deixou do uiiSCl'Ytl.l· o~ pt·uccit.Ol$ 
consti tuciouaes dll.t·o:; o oxpressus que o nosso 
po.eto funilil.meuta.L prescreve, tcri;~ de alon· 
ga.r-mu dema.sintlllmetlt.e, porque csü;. questão 
começou por simplos irregulaJ·itlade o acabou 
em uma. súl'ie do Mte11tutlos, nfi.o só coni.l·u. a 
Constituição FedP.ral como contra a. tlo Es• 
bdfl. 

0 SR. M ELLO RP.GO-I~to é para r epubli· 
cn.niza.r a Republica. E" o chanceller da. H.e· 
publica que está pt•ocedewlo deste modo. 

0 ::;R; LUIZ ADOLPtlO-NO mesmo diSCUl'.:!O, 
o 81·. Campos Salles decla.rou que uós não 
fizemo.> a. Cvnstituição, e nem admi ttimo3 as 
novas instituições, par;.~ sopll.ismal-as na. pra· 
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ttca com falsas intet·pretaçõcs e que devemos I explicito de mcmter a forma repuúlidma {ede
execut~r lealmente o que está. pl':l-ticamente ratíl'a. 
cons~grado h_a mais de se?ulo na _gr~nEte Re- Se cFtca:rarmos agora o problem!r da compe
pu~!Jca americana por CUJa ConstltUJçao ID?· teucia sob outro aspecto, cltegarcmos à coJtclu
delamos a no_ssa.. To_das as vezes, Sr. Pres1- são de affi-onal-a, como wna cwribuiçao ccmsti
dente, que le10 os discursos do Sr. Campos wciollal» 
Salles e a sua maneira de exprimir-se sobre · 
a nossa. organização. política, fico admirado · «Entre nó~ o novo regimen aindu, não 
da perfeita comprehensão que revela S. Ex. firmou precedentes, que esclareçam a ex
dos princípios fundamentaes do nosso re- tensão da inc!epeodencia dos gstados como üJ.
gimen. ctores do governo nacional e exprimam a 

Mas, si eu fôr para o terreno da p!"atica, quantida•le e natureza dos poderes uelles in· 
vejo que S. Ex. tem completnrnênte íllu- vestidos. 
dido essas promessas, não tem coiTespondido «E5ta dbtriLu'ção e estabelecida., até agor.1, 
aos compromisscs que assumiu perante a somente pela Jetu·a constitucienal e não 
Nação. Este caso de Matto Grosso ri uma pel:1 pra.tiC<t tl.o H.egiuwnto. Si a constituição 
prova evidtmte àe que S. Ex. esquer.eu-se do é uma lei fundamental e imrnutavel pela le
que tinha. dito em 1891. gislatura nacional,é tam bem uma lei mutavel 

Eu vou ler ainda it. Camara alguns !opicos pelo povo, por Jlleio de difficeis e loug-os pro-
do seu discurso. ce~sos (Bryce, 1'/i.e .imerican Commomoealih). 

Diz S. Ex.: «Não se est8belece urn re-
gimen politico para o destruir com f~lsas in- «Ella. desenvolve-se e altera-se pelo uso, 
terpretações.»- ·pelos progressos naciona.es, pelas conquistas 

Ora., Sr. Presidente, esta. inter1wetlção do liberaes, t~m st)mma, pelo tempo. Si neste 
art. O'• da Constituiçáo da Republica ~uma. campo de C\Xj.lloraçües nnda pudemos cncon
interpretação con\.ral'ia a tudo q ua.nto se tr;1r no :passaLio ne no~sa. vida política que es
tem expendido nesta Casa sobre o alcance clareça o assumpto, é de capital importancia 
desta. disposiç-.ão constitucional. n.·sue o pro- submcttm•-se a questão de competencia aos 
jecto n. 2N, de 1802, cujo relato I' füi o Sr. precedentes de paize.'l. cujas in:otituir;ões são 
Felisbello Freire, a lu o ttltimo, referente ao tdentícu.s ás nos~as, como, por exemplo, i~ 
caso do Amazonas, nós vemos, Sr. Prcsírlcnte, America do Nort!:', que e a •!H'-W' do regirnen 
que a competencia. uo Congrc~so }Jara tomar rêpnbl i cano fíderntivo. afim de ver a que lJé 
conhecimento das causas que occOJ'l'em nos de relações chegaram os Estados e a União, 
Estados, pertUl'bando o runccionanunto do depois de um seculo de Republica, e qual a 
regimen republic;mo l'edcrativn, está periei- concepção de hoje :>obre federação. 
tamente firmada e mmca foi posta. em Dcrois tl.~ citar a.s leis de reconstrucção 
duvida. que tiveram lngar em consequencia da 

Sr. President·\, o Sr. Felisbetlo Fmiee, no guerm de Secessão de 1860-64 e a theoria 
pa1•ccer com que .iustiflcou o prcjecto da d6. interven~'ão tlo Governo Federal, tal 
Commbs:i.o 1los vinte c um, n. 2G4, de 1892, como vem exposta nas obras de Burd (Tlu: 
dis~c o soguintCJ ; 'l'lu:ory o[ 01w National EdsteHce), Bryce, 

Blaine (1'u:euly years o{ COli!Jr<:ss), curtis 
(C";Js/íi ll tio"''' Bis·o,·y). \Valkers (.·1merican 
1.-•w), llugh l\lac-Cu!lcch (Men and praticá 
o{ a. !tal/' cc!llury), diz o nolavel pa.recet•:. 

«Por um duplo nspect.o passo. ell11 [n Com
missão dos 21) !Lesturhl.J' o primoiro IJI'ol.Jlema 
-IJ pr,,!Jlema da comp~tel•ci•t. 

«Os casos d~ intcrvençi1o do Governo Fo
uer.tl nos negocias -peeuliaJ·es dns Ebta<los 
estüo ~leftnidos no~ nrl.s. G", 34 n. ~L ·18 n, 1;) 
e HO. Sr:>guranco. tb RcpuLiic::t., Dggres,ão es

« 'Ve11Cid•t no wio da Commissiio a qw:;tüo 
de compi!lencia, outra cl!a no estudo do meio 
pratico.> 

trangeira. commaçc1a intcstinn, ord<!m o (Tim- Este, Sr- Pl'tlSidente, e o primeiro exemplo 
fJ!.tilid·~de ptlblim c manter a {onna. ,-cpu~licana que na. nos::a vida parlo.mentn.r se apresenta, 
fcdc,·ati1)a, tn.cs silo ns causas qtJe justificam e em relaç·ão á competencia do Congre.~so pa.ra. 
obrigam a intervençtlo constitucionab. tegisliLl' sobre a in tervencão. 
• • ·- • · • • • • ... • ·-- -·- .. · · ·- .... • · .. · .. ·· · · • • · · Antes tlc enil'~r na aprecia~ão Jos diversos 

«Corrc.bom.mos ainda. a interpt·ct.Jç;1o, qne pt·ojectos ,[e lei apresentados nesta Casa 
julgamos verdnden•n , confrontumlo a dispo- n snstentnilos por ~cus illu~tre5 autores, a 
siçã.o do dito paragra.pho (D. 2 do art. 5) com Camnra me I·clevara que sobre este assumpto 
a do art. E3. pela. qual o,; Estarlos rcget·-se- eu expe4ua em primeiro log-ar a opinião 
hão pelas ConstiLuiçõe8 e lei~ que t<tlO)Jtareru.l Jo Sr. Deputado Ampbilopbio, que ~:e eucon
respeita.dos o~ priuci.pios constitucionaes da tt·a em um trabalho JlUblicado na Ga.:;eta. de 
União. Quem põe em effectividade esse re- ?t'olii'ias, em defesa do seu projecto regula-
speito? O Governo Federal por meio do :poder tucntando o art. 6''. . 
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O Sr. Amphilóphio, cuja competencia na 
materin torios nós reconhecemos, magistrado 
<.\posentado, homem vet·sado no Direito 
Constitucional Brazilfliro e Americano, no 
seu projr.ctó apresentado a 21 de setem
bro de 1898 , estabeleceu o seguinte no 
'J.rt . 1 o § 2°: « O Poder LegislllitJC! intertJirá 
tlOS casos do n. 2 da predil'" .Zisposiçiío con.
.stitucional, decla.:r.mdo em cad ( c •so a tJiolaçrío 
rla {<Jrnw. rep<!blicana fedcratit•a c decretando o 
modo e processo da i~lten;ençiio», etc., o mais 
ndiante no art. 2": « Quan~o com os facto!> do 
11. 2 do a.rt. 6" d~\ Constituição conco-rrerem 
perturbaçõ~ mnteríaes que , segundo o§ 1• 
do a._rt. i" ebsla lei, posrom determinar a ini
ciativa. do Poder Executi vn, i ntervini este 
para repcllir a invascto, .-estaluleccr a ordem c 
tr uuzuillidade ou assegurar a. execu('ão das 
leis e sentenç;l.s tederaes, cabendo em toJo o 
\'asD ao Poder Legislativo decretar a suspen· 
~ão d.1. Constituição e LE>is· <lo Esta·Jo e o :·egi
men :provisorio do seu governo, para o que, 
não estando reuniclo o COngresfo, sertí. este 
immediatamente convoc:a.do.» (Const. art. 48, 
n. 10.) 

Ora, nicguem póde pôr em duvirla a com
petencia do illustre Depu tudo pala Bahia, nin· 
guem Jlàde tlizer que S. Ex. quando apresrm
t()U o projecto, não tive~se perfeita compre
Jumsão do art. G". 

Publicarlo o projecto, deu o mesmo l ugar a 
uma polemica pela Ga::eta de Noticias, na 
qual tomou pa.rte o seu autor. 

Nesses artigos encontro um Largo subsidio 
para. elucidaçiio desta questão. 
· Havendo duvid<LS sobre a expressão «Go· 

verno Federal» usad<~ no art. 6", começa o 
Sr. Dr. Amphilophio por explicar perfeitn.
mente o que se d~vc entender por «Gov-erno 
Federal>>. 

Di 1. S. Ex . : «A cxpres;;ão-Governo Fe:iernl 
-nã.o pode deixar de sig-nifica. r o conjnncto dos 
orgãos do por ler puhlico nacional, sob pen:t 
de haver quer iclo o legislador constituinte 
cre:u· na especie a. clictallur<t elo Executivo, 
commettendo u este poder fnncçües legblo.
tivas e juclicia.ri;J.S no processo da intervenção, 
com violação:> desnecossn.t·i::~. e ioju~ttficavel 
da divisão e inclnpGnJcnciil rrJciproc:l. exigida,: 
pelo art. 15 e desse~ mesmos principies con
stitucionaes quo os Estado~ chvem respeitar 
nas suas Constituições e leis ordinn.rias. » 
(Constituição, art. 63.) 

-Depois de comparar a expressão «Govemo 
Federal» d<t Constituição Brazil•.!il'a ils cqul 
valentes «ÜS E~t:utos Uuidos» da Consti tuição 
Amer icana e a ·«Confedcraçãc» que se encontra 
na C~· nstl tuiQã.o d tt Snissa, cit.n. S. E~. a opi
niões de Luiz Varella e de E>trada. :;obre a. 
inter pretação rlada :~ esta expl'es!i<"í.o, intcr
pretaç<'io t::tmllnm a.ccei ta. por .Julinn Btu' c·a.
I]Uero, que assim se mani!esl'\: 

« A,cept<)mos sín reticencias la. opinion de 
los que crêen que al Congress·o debe corr~ · 
sponder el ejercicio ele esta. delicada. faculdad .• 
ele. El general Mitre sostenia en el Senado 
que la faculdad p.tra intervir , dada por la 
Constitucion al poder federal. no era prí
vativl> de niugm10 de los poderes aislada.
mente; JlC?'O que e1·.t pri'l:at itlo del ConQress<> 
dictrtr la Zey con arreglo ci h Ci.!al se ht. de 
ejeYccn) , (Esp. y Prat. ele la 'Con~t. Argen, 
tina). 

E, finalmente, Flor~ntino Oonzalez, pro-
fessor da. Universidade de Buenos Aires : · 

« Na.r!a ten~o que decir contra. la compe
tencia dei Ejecut ivo pura lleval' a efeeto por 
si la. parte de esta. disposicion que ordena. se 
p1•oteja á los Estados contra. invasion ... Pero 
no su cede lo mismo cn los otros do;; casos; a. 
saber: cuando ~e cambia la forma de gobierno 
r epublicano, ó los que ejerccn el poder son 
depucs.tos por· la sedicion, ú nmenazados por 
ella .• , Pero, cs el E,iecutivo a. quiE"n debe 
toca.r resolver si ~~ gobierno que se esta.blesca 
en una provincia o Estado es de la forma 
republicana requerida~ No en m i concepto. 
Et p odel' de ca!i{icar la naturalcza del go· 
bic1-no, que coustituya una. seccion de lu. nadvn 
non es de ni:ngun modo ejecuti'llo, y además, 
seria mui peligroso panerlo en manos ,de ese 
,.[eprn·t,tmeHLo del gobierno, etc., etc.» (Leccio
nes de Derecho Const.) 

Isto tem cabimento, porque os argentinos 
estão a chegar e vv. EEx:. lucrar-lo em co· 
nhecer a. opinião dos publiclstas daquella 
Rcpublica, concernente a. um assnmpto que 
ainda não está perfeitamente e lucidado na. 
opinião dos nobres DPputados, porque, para. 
mim, cll<1. está perfeitamente debatida. e bem 
esclarecic\a. · 

Eis, Sr. Pres\cleote, as citações com que 
o Sr. Amphilophio perfeitamente demonstrou 
que ao Congresso competia tomar conheci
mento elas qaestões attinentes ao n. 2 do 
art. 6°, antes de intervir o Poder Executivo. 

Isto por uma razão muito simples: o Poder 
Execut1vo não tem os mesmos meios de in· 
forma.ções que tem o Congresso, que resolve 
quel!tões rle direito, depois de a.mplo debate; 
aqui se acham ns representantes c.Jos Estados, 
porte-se saber si neste ou naquelle Estado a 
türma repu blica.na. federativa. é mantida n_a. 
pratica com a pureza e verdade que a Consti
tuição determina. . 

Não bast.a haver preceitos liberaes na Con
slitaíç;io, é preciso ainda. que a pratica ~ar
responda a. e5ses principi,>s liberaes, vcsto 
que um povo não é livre só porque_ a sua 
Uon~ti tuiçã.o c libcrrima. ; o povo premsa ter 
os seus dir eitos garantidos, r espeita.dos,mas. 
pnra Í SCO Se Vel'ificar,níi.O e b:JSt&l).t6 9U~ ~ta. 
garantia esteja. consig-na1la n~ constctUJç.a.o. 
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As republicas sul-americanas, si, em certa 
época. vegetavam (")ffi uma vida ingloria de 
revoluções, não era por falta de . Constitui
ções as mais liberacs, mas sim :porque o 
povo nã~ tinha ~onhecim~nt_o éos seus di· 
reitos, 11ao exerc1a es~es dum tos com a con
vicç1i.o, com a energia. com que os ingle2es, 
os amnricanos e outros povos costumam pu
gnar pelos seus dirr.itQs. 

A França c uma Republica parlamentar, 
onde o cidauão e protr!gido e tem garantidos 
todos o;; seus tl irei tos, na respectiva Consti.-
1.ui~iio; entretanto, o conde de Chambrun, 
examinando a condi <;.."io do povo frnncez c n 
do flovo americano, declarou que embora 
ambos os gove1·nos tenham a ~tiqu et:'L rle Re
p11blica, corr.tndo no fundo o pnvo ameri· 
cano e1r•1 mais ;,":lrantirlo c protegido em scns 
1lireitos do que o povo francor., e isto. dizia 
clle, porque não basta ter uma Coustituiç.'io 
livre, como e, em sua lettra e em seu cspi
J·ito, a de cada. um d estes dous povos, ê pre
ciso que a pralírn 1la Constituic;,ãu sejn. uma 
vr:r rlndr.. 

P.is t.ex!unJmente o flUe diz es;:c ~scriptor 
fl•nncex : 

« li e~t vrai que Ies deux pays ont l'<it \
quctte républica1ne; mais cela. sumt-il Jli.Ul' 
qu'il~ se ressemblent ? D'uucuns le disent ; 
ponr moi je !'Uis Join rle pa.rlag~r leul' ma.
niüre de pcnser, et je crois qu'íl y :1. iufini· 
ment plus d'analogio entre la. forme r<ipubli· 
caine de gouvernement des E' tats -Uo is e t la 
monurchie d'Anglet erre, avec M. Gladstone 
ou lord Salisbury comme premier m inistre, 
qu'il n'y en a entre cette même forme répu
blicainc de gouvernement et la. Republique, 
tolle qu'elle existe en ce moment en France.» 
(Droits et !we~·tcs aux Etats- Unis.) 

Oro. Sr. Preshlente, estas palavras de 
Cllambrun tem verdadeirn applicação entre 
nús. 

Nós adoptámos a Constituição de 24 de 
! eYereiro, modelando-a pnla Con stitliição 
Amel"icana; é pelo menos o que 11os diz o 
Sr. Campos Salles no seu discurso. onde decla
ra que a Constituição Americana jú. csta-..·a em 
pratica, com grandes resultndo~ , lla mais de 
um seculo. · 

Não basta, como disse, ter-oe Constituição! 
ó preciso qur\ o Governo respeite esta Consti
tuição; •) preciso que o Governo respeite 
realmente os direitos do t•ovo, que não dê 
ou,·idos a conaelhos dos interessados, I'JUe eó 
con~ulte a Const ituição, porque S. Ex., na 
sua intelligencia e dentto tia lei, clispi:ie de 
todos os meios para fazer um gove1•no feliz e 
respci tado por tollos os cidadãos. 

Emquauto, porém, S. Ex. não retJarar 
aquillo que fez em Matto Gr osso; em quanto 
S. Ex . não :punir aos culpa.dcs, eu estare! 

nest :l. tribuna tlC'svendo.ndo, •em uescanso, aos 
ol!lOS da Naçllo todos nquelles factos, e pu
gnanrlo pdos Jircitos dos meus amigos e dos 
meus contermnc<'s, que S. Ex. desrespeitou 
formalmente, com umu olJstinação e acirra
mento para mim inexplicaveis. 

Dolxanuo esta r1i{!rcssão, Yoltemos ao tra
balho do Sr. Dr.AmpbUopbio, que continuando 
na dofeso. do seu projecto de intervenção. e 
commentando o art. 4•, secção 4• da Constitui· 
çlio·Americann, que é a origem, a fonte, de 
onde nü~ tiramos os arts. 2 e 3 do art. 6• d;t 
no~sa. Constituição, assim se exprime: 

« E,;ta. garantia. tem ma\or Ja.t.itulle no re
gimen da Con:;tituição Argentina, pot•que, 
segundo ~sta Constit,uíçã.o, a. promessa. <le tal 
çrarantia estr.nd• ! ·~c no !!o=o c c:reTciciJJ das 
iustito t içiir:~ laca•:s, sempre que estas forem 
hn.rmonica~ r.om M princípios constitucionaes 
1la. Uniito : lmJa c.~ta.~ ro Jtdiâoues, e' Gobi.emo 
Ji'etleral- !t• rrw ti,.,; ' ' cada provincia el {,tOce 
!f cjn-clcio <f•· "'s i11 .</ilucioHe; » (Al't. 5".) 

Orn, SI'. Pr•csi•lr.nto, smnpro lloparamos 
com ~~t:t di~posil;iio Imperat iva: «0 Governo 
Nncionn.l go.r·nntil'i1 p111' meio •la força. a.rmada 
o livre excwcicio 1los poderes locues.)' 

O !'it. E:-;1;:M1 Mt.HTINs-Aliú.s v. Ex. só leu 
tsto no. argcnlinl\ c r.ouclue pnra todas. 

O Sn. Lmz .\oou·11o-Perdã.o, estava com
mcntando o o.rt. 4", sec(;ÜO 4". dtJ. Constituição 
Americana . A Constitlli\li.o A•·gcntina nõ.o 
innovou, npenas ampliou o direito americano. 
(Apat·tr..q 

Encontro ainda outras citações. Vou ler a 
de Toney, embora venha mencionada na. mi· 
nha mfutação cscripta. : 

«C<m•J'Cte ao r.(lngt·esso, diz o nota\•al jul
gado, 1Jtrificar qual o !J01ler7IO estabelecido. em 
um Estado, PfYr isso qt.«:, [JWY'aJitindo os E stados 
Utli•(os a cada Estado Hm !JO'Oerrao l'epublicano, 
o Congresso dc-re )teccssariamenlc pronu nciar
se sob1·e o !JO't:C1"1'IO e:r.istente no Estado, antes 
de declarar si etle c 01' ll<!o l'"Cpttblicano. » 

A seguinte cila~üo de Blnck é tambem po· 
sitiva sobre o o.ssumpto : · 

«Tiu~ pnca1· to carry ittto effect the c~,,nse of 
g•trtrntcc is ;l?'im~trily a legislati'<le potéer (L?Id 

1·esidcs in Congress.» (American Constitu
cional Law, pags. 242 -243). 

Encontro em segu1da a. opinlão de Goriza
lez, que >OU reproduzir, parque apresenta 
inteira analogia. com o qu.· acaba de ter logar 
em 1\Iatto Orosso : 

4El poder de calificar la. naturo.Jeza del 
gobierno, que constituya. una seccion de la 
nacion, non es de ningun modo ejecutivo ; y 
ademns, seria muy pcligrom .ponerlo en 
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manos del encarregado de essa dapa.rtmuento 
dei gobierno, qiw simdo el mds expuesto o; 

tcntacio11es de ttSttrprcioa, pod1·ú-. promol'er 
disturuios l]ttc trojesen por consec•tenci(r. cwn· 
uios cn el gobierno, que c·~ c"li(ica?·i.J. con l•• 
forma tepublicm<a, ponzuc dab rn (aci{iclades 
p:1r1, la 1·ec:li~acion de st~s prctenciones, "~~nq ue 
se tubiesen hecho 'Violo.nâo lodos lo:' 11rir<ci· 
pios.» (Lecciones de Derecho Const.) 

Eu iria longe, Sr. Presidente, si tivesse de 
citar todos os autores ele direito constitucio
nal que rlã.o competanria ao Congresso para, 
tomat• conhecimento li. as questões atl in entes 
arl n. 2 <lo ;Jrt. Ü''. 

0 Sn.. Múl:ll:!RA DA SILVA-Isto é p(l.rn. pro· 
va:r que o Pre~ident·~ da Repub1ica ueohuma 
intel'vençã.o rJeve ter. 

O Srt .. Lnz ADDT.PIJO-V. Ex. não ouviu 
então o que eu disse. Com e~te apar•tc não 
l1a possibilidade de enMminbo.r raciocinio. 
Est:l. ílla.ção mostra. que V. Ex. niio ouviu o 
que eu dissê, 

0 SR.. l.lO!l.EIRA DA SILVA--~Io~tr<l. que 
ouvi com muita attenção. 

o SR. Lr;rz AnoLPno-Perdão, não ou\·iu. 

A theorifl. ora invent;ul:~. é umo: theoria 
oríglnn.l e rle occasião. 

0 SR. CASSL\NO DO NASCIMENTO - Ha. de 
ser clitncíl rrrovo:w, mesmo com os pamceres 
rrj e i ta dos, 

0 SR. LUIZ ADOT.PHO- Sr. Presiucnt(), um 
projecto de lei firmado pel:~. Commissão Mixta. 
em 18'15 é o seguinte •.. 

0 S!t. CA53!ANO DO NASCI:\CENTO- Foi COil
VC'I'tirlo em lei ou foi rejeitn.rlo ? 

O Srt. Lutz Aoor.L'IIo - Peço n. a.ttenção da. 
Ca.mar:l.: 

Art. I. • .l r<lli'illll i '.' 'io con(er,:J,, :~o rtl"l , Gn 
da Co;H,il1<:ç,7o rl,t Uep~tblicrt ao Uo1•erno Fe
flcral. de inter·vi1· Ho~ tterJocios pectdiares aos 
Estados, compel·: ao CoJr!fl'<'sso 1Vrtcio"al na. 
Cormn. rios par;l~Taphos seguintes desta ar
tigo: 

~ l .'' O CY~1·cir> io rle.~la (CtUi/,v.içtCo no caso 
do H. 2 do cllr(fl'' art. C·• pe1•tr;nce prillativa
ir/Cillc an tonfll'l!.<so Zvacional o qual, não se 
aclrn.ndo reuni !o, será imme:liatament•.) con
v ocado pelo Presidente d;t Republica para 
re:solver soLrr~ o assumpto.» 

O Hlnstrario Deputado pela. Ba1lh prosegue o S!l.. CAS~L\Xo no NA~cmE:-iTO-Nem vale 
na defesa elo seu projec~o e cst1 helece de a 11ena ler. 
modo claro a competencta. do Congresso no . , -
cn.so do n. 2 do art, 6". O SR. Lmz A~DLI'l!u-Par<l '.Ex. nao vale 

Essa competencia encontramo!·:~ igual·. a :pena; pal'O. m1m, vale. 
mente firmada, já nos arestm citados do Sil·! O SR. CASSI.\~O ooNMCIMENTO-Nãoprova 
premo Tribunal Federal americano, já em. nada eom isto. 
numerosos pa.receres das Commis.>i:íes d:J. Ca· · 
mar~ o em diversos :projectos constantes dos 
An111.tCS. 

O SR.. CAssrANo no NASCIIJ.ENTO- Rejeitu.
dos }lelo voto da Camara. 

0 Sn.. LUIZ ADOT.PITO-Não sei si a C:trnara 
rejeitou. 

0 SR. CASSI,\:"1'0 DO NASCIMENTO- Rt>jeitou; 
essa politica intervcncionistu nunca pns;;ou 
nest..1. Casa. 

O.SR. LUIZ ADOL!'HO- ll questüo de COffi· 
]Jetencia, que é a de que se trata, nunca foi 
posta em duvida. O facto de ser rejeitado 
um projecto não quer dízGr que essa compe
tencia é posta em duvida. 

O Sn.. CAssuNo Do NASCDrEi'\To - v. Ex. 
argumentiL com parecer rejeitado. 

O Sa. Lurz AooLPIIO - Estou argqmen
tando com os commentadores da Constituição 
Americana, argumentando com os p:u·ecei'<'S 
que teem sicl;:> ela.bora • .tos neo;ta Casa. Não me 
<!cmovem os :•partes do nobre Depubdo do 
proposito. em que c:stou, de per·•~Mr<:r toda. 
est:• longa seria de fn.ctos per-tiDentes n. esta 
questão, que tem sido bem debatida nas duas 
Ca.~a.s do Congresso. 

O Sn.. Lmz ADOLPIIO- Pn.ra. mim, prova. 
Estou demonstrando com pareceres t.le homens 
eminentes, C'JUC tcom responsD.bilídade perante 
o paiz, que nunca. se poY. em duvida a compe· 
tcncia uo Po(ler Legislativo, e V. Ex. vem 
aflui m" in terromper e ·collocar-se na minha. 
frente jHstamente para me impedir de 
fi\lla.r. 

o SR. c .. ~SSIAXO DI) NASCIMENTO- Oh! pelo 
amor dr• !leu,; ! Y. Ex. é injusto para 
mim. 

O SR.. LUIZ A:ooLPno-Eu hei de cumprit• o 
meu úever, embora V. Ex. colloque-.se na 
posição de me impedir a palavra. 

0 SR. CASSIANO DO NAsCaiENro-Isto e uma. 
injmtiça que brada aos céos. Os apartes são 
pcrmittidos. Nem ouço mais a V. Ex. e creio 
que nfi.o pe1·co grande co usa. 

() S~t. Lur:r, ADOL!'Ho-E' o projecto elabo· 
r.1do peln. Commí$<ão ~Iixta r.lo S:.\lladn e da 
CamHm, comm issii.o compo~tade homens com
petentes. nlguns ,i urbconsultos alxtliza.uos, 
pois r.levemos ~uppor qu1• a Camar·:L c o Se
na(tO 1:enh:un o cri teria preciso p;tr:t escolher 
convenientemerüe o:; membro" de commi:>são 
tito importa.nte. 
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O prOJecto es~ assígna,lo pelos Srs. Gon· 
ça.lves Chaves, Coelho Rodrigues, Corrêa de 
Araujo, Benedicto Leite e Paullno de Souzt 
Junior, como r elator. 

osa. ALl-"REDO P!NTO-V. Er.estó. citando 
opinião dos que querem a regulamentação. 

0 SR. LUIZ ADOLPHo-Estou comh:1.tendo O 
parecer da Commissão com a opioiff.o de ho
mens notaveis e prova.n•lo que nunca se con
testou ao Congrruso a compett~ ocia que a 
Commissão lhe nega. noje . 

O S&. ENÉ.~s ~f.~RTr:-;s-Mo.s qual foi a. 
sorte des!es proj ectos ~ Rejeição. · 

0 SR. LUIZ ADOLPHo-ACommiss1í.o de Le· 
gislação e Ju~ tiça do alto de sua. -x;os ição de· 
clat·ou formalmente que a questão de compe· 
tencia era cousa. liquida; que o Congresso 
não podia tomar conhecimento do.~ facto:; de 
que tra.tava. a indicação. 

Estou demonstrando que sempre que se 
aventou a idéa da. intervenção, nunca. se 
cogitou de pôr em duvida a. competencia. 
do Congresso para o caso no n. 2 do a r t. 6°, 
que foi justamente aquelle em que colloquei 
o caso de Matto Grosso. 

Propositalmente affastei o n.::! ; mas fiquem 
os nobres Deputados certos de que aind:\ não 
esgotei todos os recursos regimentaes na. 
defesa dos direitos dos meus conterraneos. 

A doutrina da competencia do Congresso 
está exarada nas seguintes palavr;.s do pa
.recer com que a mesma comm\ssão justificou 
o projecto citado : · 

«Esta. faculdade (de intervir) compete ao 
Congresso Nacional e é implícita. nos ns. 33 e 
34 do ::trt. ~4 da Constituição . 

Desde que a attri!J>.tiçã·• p•Jrtence o?·igin ·c· 
riamente 1.W Cony re<.<o Nacio;w.l, só proviso
r]am.ente e em circumst.tncias e~pecin lis~imus 
póde o Executivo tm· inicin.tiv<J, como vem 
.regulado no subs titutivo da Commi::são. » 

Este pr ojecto 28 é substitutivo a um outro 
den. 2~.de lfs95 cujo art . i"§ J• contêm 
a mesma. disposição que aca ba de ser citada. 

O art. 2~ do projecto 22 estabelece o se
guint~ : 

. « A intorvenção, aos. termos rlo n. 2 do 
art. 6• da Conet itui<;:io Federal, se ver·ifi
carâ àempre que forem atacados:~ nnião per
petua c indissoluvel dos Estudos, ou o liv i·c 
e regular exercício das instit"Qições que ell~~ 
houverem atloptado na. conformida lo dn. mes · 
:ma. Constituição.» 

· Elta. parto ú, como se vê, uma morli ficação 
da tlispo~iç;i.o que se encon tra na Consti tuic;ü.o 
Argentina. 

0 SR. ROD(·!.l'IIO AHREU-E V. F.x . é dessa. 
opinião? 

0 SR. LUI7. ADOLPHO-Perfeita.mente. 
0 SR. ROOOLPID AnREU-Eotiío O presi

dente d~ ·r.ra.tto Grosso fez mal em dirigir-se 
ao Presillent9,devia. dirigir-s~ no Congtesso. 

o Sn.. LUIZ AI>OLP!In - Não e o caso de 
minha. indicacã:o. 

Sr. Presidente, é inutil querer-se negar a. 
luz meridiana.;-ella passará atravé:; de quan
tos ·crivos se queira collocar pnra. intercep
t<ll -:~. e afin<tl el la. llo. de r., ta.Jmente t rn.nspa
rerer. 
' Essa theoria da incomp~tencia tio Congt•esso 
é uma tlleoria inteiramente occa.sional, uma 
theot·i •~ in\·entada p:ll'a o Congressu não to
mar conhacimento desta caso (le J\Iatto 
Gro~so. 

o Sa. ALFt:lloo P :'n'o-V. Ex. faz injus
tiça i~ Com missão. ·· 

O Sn. Luxz AnoLPIIO-A e:omroissiio é uma 
commissâo política, erra zela mais os i~te
resscs políticos do que a. ver_,Jade c~nstttu- · 
ciona.l ; quando eu o que quer1a era. stmples
mente uma ~pplieação do no,;so direitl) 
constitucional, ella afastou a questão de di
reito e procurou acober·tar-se com essa. iàêa. 
de incom pctencia. 

Mas. Sr. Presidente, onde o a.ssumpto da 
intervenção se aclla igu:tlmente bem eluci· 
dado ú em dousmonumentaes discur sos prole· 
ri•los no Senado pelo Dr . João Barbalh?, dis· 
cursos que ccnstituef!l um longo repos1.to:r2o, 
onde estão compendiadas todas as op!Uloes 
dos coostitucionistas amer icanos c ar gent inos 
sobre essa rnat~ria. . 

o Dr. Jolio Ba.rba.lho vae estuda r a inter· 
venção, desde o primcirl? decreto llo governo 
provisorio que i nstituin o systemn. de Go·· 
verno hoj o udoptado. . _ 

Cita aq uellc ::;ena.dor o decreto n. 1, d!!! l v 
de novembro de 1389, onde vae encontrar o 
cmbrvão da. thcoria inter vcncionista, e:xa
rad:L -no art. 6", qne diz o seguinte: 

E m qualqvcr dos Estado.~ OJI(le <t o1·d em 
pttMica fm· perttwbada c o11de fa ltem ao go· 
-ver w ; locat os mr:i?s effica:.r:s pa1•a reprimir as 
des11"Lle1 r .~ . c({ectttará o gr;oorno p!'Ouiso?·io 11 

iHte~·,•cHÇ<ío Hacessrwia pq.ra com o apoio da 
força assegurar o l i !'1'c exercício 1lo dfreito dos 
cüladc?os c a /i!)re a tçiio das autonrlades lo· 
coes. 

OI'a, Sr. Presidente, não e perfeitamente o 
caso do Ma.t to-Grosso 1 Quer o n. 2, quer o 
n . 3 rio a.rt. G• não est:lo aqui incluir.los neste 
a rtigo 1 

Certamen te que sim. 
Nilo se tr-ata a.qui da. competencia. rio Porlor 

Legislativo , pnrque o Governo ·não esta va 
aimh\ constitUi\lo. 
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<~Deste decreíó, di~ o Dr. João Barbalbo, o l A essa concatenação de factos, que ferem de 
. art. 1• proclama a. forma. de governo, pre- Crente o re()'imen republicano federativo, não 

·fer·indo a Republiea Felerativa; o segundo quiz a Commis3ão prestar a.ttençiio, e, acas
erige as Províncias em Estados ; o terceiro tellou-se. na. sua. incompstencia, para.evitar 
reconhece· e proclnma.-lhes a ~obera.nia ; o entrar n(). sua. apre>chção. 
sexto e o s:etimo tirm,tm e consagram pnra. o Pergunto: dado o regimen que n.tloptámos, 
poder c~ntJ•al o direito de interf!;)Í'<llCifl, para , e Licito a commissã.o lançar mão desse re
primo, m~nter a ordem nos Estados, onde o curso, \. n\ca. e exclusivamente para p6r o. 
poder local não dbpuz·~r de meios elficn.r.es salvo o ~·oder· Executivo, que fica assim livra 
para. isso, e, sectmdo, manter a forma repu- e de!limperlirlo para. sahir fóra da.s suas attri
blicana., unica admissivel nos rstarlo.s. lmi~.ões e ;tttenta.r contra a. autonomia dos 

«E o art. 6'' do mesmo decreto claramente Estados~! · 
estabelece qual é o fim da intervenção, com No pareMr, citei a opimão tlo Sr. Campos 
attribuiç.ã.o do poder central: ass•:!J.IIY-Ll' o S<~llcs, que tem, a. respeito, a verdaueira 
livre exercício do d ireito dos cid·.1düos e''· tivre dou trina f•tlcrativa.. 
acçüo ·aas a11toridades locaes . Garantia ao 
di~·eito, á s~a poss~ paci{I.Ca e livre, protecçao 
<lOS pocleres locaes para q~e p ·1ssam {imccit~~•ar 
como r!.eve-m, c re .. rcssüo co1ttra as de.lnl'(lens 
gue embar;tcem sv.:t li'l}!'e acçc!JJ.,; 

Ora. Sr. Presidente, de touns estas ci
tações o que re~ulta e 1J uc a exact:J. com
prehens;'lo do nrt. 6• prescrevia aos poder.~ 
da Republica outro proeedimento que não o 
que teve o Poder Executivo nos acontêci· 
mantos de Matto-Grosso. 
. O proprio general Camara, nesse officio já. 

Jlllblicado, declara .. que a sua. situação é 
difficil, que et:c nito comprehende a. attitude 
da rorça. federal. 

Realmente, con.o e que esta pôde assistir 
impassíve-l, de li r aços cruzados,uos factos que 
se desenrolavam na. sua presc3tH)a , p1·ejudi· 
caado o serviç.o · federal, <'.ansa:ndo da.mn•lS it 
linha telegm.phica e a'us estabele;::imentos 
publicos th~ União'? 

Pois então nós a.doptamos o systema. ame· 
rica no, um systema que dà ao Poder l~.xccutivo 
uma. som ma enorme de a.tt.ribuiçõcse. quantlo 
esse poder cx orbita., qunnrlo es>c porler niio 
observa o~ prec<\itosconstitncionnes, nós <lipli, 
em vez lle tomarmos o.s r.rovirlencio.s quo o 
caso exige, impedindo ;L viohl<;>.iio da Consti
tuição·, nos a braquelamos atr.~z de um p:J.J·e
cer <lc inoompetencia, p:11·a não tomar cont~ 
ao porlr:r que exorbitou das suas l'nncçues, 
que não an1lou cvrrecta.mente '? 

O Sa. ALFL~EIJO PINTO- Não cnmpct.ia it 
Commissfio de Jnsciça denuuciur. 

0 Sn.. LUJZ ADOLPHO-:Vfa.S COffiJJeti&. a essa 
Commissli.o verifica.t• si a fórmu. republicaM 
federativa CClr:t ou nilo postergada. em Matto
Orosso. 

Desdo que o. Camam. tomou conhecimento 
da indicaç~"io e dos docurnen!os que a. acornpJ
nhavam. o seu dever era examinar o~ facros 
qué interessavam directarnr.n1e ú. f'e:ler~~.ão . 

Era o principio basico da.IMcm;ção, o da in
!lissolubilidade cln. União, que es~va funda
mental.mente ataca<:lo com o pr ocedimento ob
servado pelo Poder Executivo. 

C:uu:1ra V. 1 V 

o Sn.. · MELLO Rw;o - Isto \-er·itlcou-se, 
quando elle nií.o era. Pres'idento da Re
publica. 

O Sa. Lurz A»oLPHo-s. Ex. ar vorá um 
vereauor em p residente ile Matto Grosso, sal
tando por cima de outros mais votados; é 
claro, é !Ora de duvidn, que tem otfendido a 
fôrma repu blic;.na. E' verJade que S. Ex. , 
na ordem que expediu ao commandante 'õo 
districto, mandou olJserv;tr, successivamente, 
~ ordem da votação; mas es•a circumstancia, 
que alias nã.o justifica aqueUa illegalidade , 
não tem logar: agar-rou-se um vereador 
que era <iu. parcialidade do Sr . Ministro da. 
Fazenda, para ser collocado no governo <lo 
Estado. 

Portanto, a ordem constitucional n o Estn.rlo 
de Matto Grosso está completamente subver· 
tida; o qnn alli existe é um governo intruso, 
é um governo iilegal, segundo a. proprin, 
opinião expendirla pelo Sr . Dr. Campos Sal
lesem ~essi\o rle I do janeiro de 1891. 

'Então, S. E:<. assim se exprimia.: 

. « Elle (o Poder Executivo do Estado) surg-e, 
ua pesso;\ do governador, do sutiragio do F.s· 
t:~.do e M.sapparece em virtude e nos termos 
de sua lei organic<l, sem que nn. ot•igem ou 
terminação das su:l.S runcções encot.tre ou 
rec:~IJa dil'~cta ou inrlirect:unente n. intlnencia. 
do Govern•• rla Un ião. 

O governador é a~sim funcciono.rio pl·iva
ti vo do E~tado, completamente separado o 
inclependentc do Presillente tla Rcpublica., 1le 
quem não recebe uma. ordem nem uma com
missão.» 

Ora., Sr. Presidente, o que se dá em Matt•) 
GrOõSO e justamente o contrario da situação 
qun S. Ex. se refere ; o presidente de ~ratto 
G1•osso nctualmente é o delegado do St•. Pre
sidonle da Re}mblica, que foi quem n.lli o 
ma11dou collocar. 

E ó este governo in truso que se dir·ig~ a 
V . Ex., St•. Presid•!nte, que se uii·íge no se
n:· ·io para. dar conta. r to que alli so p assa. 

10 
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A.h ! Sr. Presillente, o qU~\ existe no meu 
Esta<lo e a anarchia. que foi al!i implantada. 
pela. polit.ica do Sr. !'residente da H:-pu
blica. 

O SR.E:'>~A.s M.\.R!'l.N:>-Não apoiado. S .Ex. 
procedeu l egal e comtitucionalmente. 

O SR. LUlZ ADOLPIIO- Es;a digres~úo, Sr. 
Prnsidente, n1io me inhibe de proseguir no 
exume do notavcl discurso do Sr . . Jo;io Bar
halho, pronunciado no Benado. 

Depois de cita.r o commentario de Est1·a.da, n. 
que anteriormente nos ret~rimos, o Sr . J oii.o 
Ba.rba lho menciona as se~nintes palavra..<: de 
Von Holst, cxtrahi,Jo.s da >lla. obr:~. t·oasr it.r. 
tionol L ·1.10 : 

«A i11terpr~t.n.r;ã.o a.cccita. da paia.vJ'a-repu
blicana-con,r.·,·c "o Conyre.~so o ,]etcrminar 
nií.o sú si a 1ôrml\ 1.lo goYerno dos Estados é. 
r.1pulllicano., mas ain<la. si na realidade (i; , 
~u/Jsla ncc) os Esi.auos são rcpub!ica.s. · 

Demais, o ex<!rcicio des;;:e tlir•cito púdc em 
<!C!'tas CÍl'CUmStaDCÍUS toma:r~se nm uever 
imperioso.» 

E accrescentava: «E a;sim no aT·gumc.nto tle 
ro?.ão. de ra.ciocinio, junto m eu abono fL opi
nião elos escriptores, como a.T·g~rmento de au
toridade, e concluo pel:t ínterv<mção no5 
casos do meu pro,iecto, afim de quB nos Es
tados se resi n.beler;r:. a verd:tdciro. <'r;lem 
constitucional; lwja., niio sómen te fú r ma, tna.s 
effectivo governo republic;tno .» 

Ora, Sr. Presirlente, coa.rctar u ma assem
Lléa. legislativa niio p<'r rle <leix:u· de ser u m 
a ttentado contra o governo republicano, pois 
este firma-se no direito do voto. 

g desde qu e uma assemblén. Iegislat iYa é 
a~sim -violentatln. no exercício de s un.s func
çõcs, claro està, Sr. Presi•lentc. que a íúT'ma 
republicana. está altci'.~rla.. 

O Sit. ?.Ior.F.mA DA SJT.VA-R' r.xact:Hnonte 
o que rr~sta p rovar. 

O SR. Lmz Anor,rHo - Demonstrarei a 
V. E x. Tenho <le CÓI' o officio do comman
ua.nte do distr icto, tantas vet.es o tenho lido 
nesta Casa. 

Vou mostrar a. V. Ex. E' um atte.ntado 
claro e gra.vissimo contl\'1. o regimen r~~publi
cano. 

Tndo quanto fllr violar o su!fril!l'ÍO é mua 
violaç:lo do systema. que se IJos~<t no regimcn 
represent.'l.ti v o. 

E' isto o que dizem \ Tillcr o todos os pulJli
cis~. 

A base do r cgimen republ icano ó o excr--i· 
cio <lo ctil•ci to elo voto. 

Ora., o que houve em Matto Gro~so? 
Rtndos armu, los clte fiutlcs pelos derr-ot~tdos 

nas eleiçõr,s d(\ I de m~rço, sítiaram a. as
sernbléa c coagira.m-n'a, u praticar um neto 

contN a consciencio. e convicçii.o de seus mem~ 
bros. 

Vou ler a. V. Ex., CJUC me faz esta ol~ecção, 
a. p!I.r tici:pação tlo commando llo dl~tricto, mas 
antes de fazel-o, permitta-m:! que conteste 
com nma pnt,licnçi.i.o do principal in tera~sa1lo, 
Dr. José Ma. ria. .\!etello, c;mdidato ·r la chn.pa. 
da. uissidencin. 

Emn.rti!-('opuhli ctvl n no Sif1lo de Montcvidêo, 
de 5 1le maio, diz o seguiute: 

«· Os rtlil i!l"·~ '<'C.Hil~ t'j"fWI- Jn•· c:aus" da nJm;·a
ç<io ryu!3 d~ovt ~cr {eit" pela a.~.<emblétt •t reu· 
nir-;c no ti itt 10, tomn,- a.~ arm r.< zlftra i~<~JlC· 
clil· 'JUC ('r>.~scm n J')WOM.cl,!s la e.~ cl.cir;ucs , c:tr: . )) 

Em out1·o l o~a.r tlu. m(:Sin:t corrf\spontlerJci:t 
encontrnrnos nillfla : 

« 'l'o'l"s t.'S IÍ'!;CT r m. cnn(ormc.> cnm r;st·•- ~nlutJ<ío 
(,. ••<IH'II.l[(<çtio 1la clci•:<T•J) , lta·•cndo concoJTirlo 
ptwrt i· :~o o 91:ne,·al < 'mn<l?'a, c n;mromlante do 
tli:<tricto mi/i/.t J" c " Dr. Joa']t!illl ;l l iwliHlio, 
etc. )> 

O SR. ll·lEr.r.o IlEGo-Vôm VV. EEx.? p ,,ra. 
impetlir .•. 

O S1:. J.r:J;.: Anou no-VG. 1)0d.an t.o , V. Ex· 
que esla " nnull r:çii.o da eleição impN;tn. {l. 
viva fol'ça ~~ ass,~mb lé<t era uma. violação ilo.
g1·n.nto uo r.•g-imen. · 

1\-!as \'Oil ler ngo1'a a pariícipllt;.i"•o do com
manõante do d istricto, qlle é tambem posi· 
tiva. n na qual esta. antoritlade dcclar:t que ~ô 
depois tle receber o otlicio d~l as::.ernblé:~. coro
mnn icando t <Jr annullat.lo a eleição, é que deu 
por t ermin<Jdo o longo conílicto . 

Eis as palavras textuaes do general Ca
ma.r~': 

« Logo <JUC recebi essa. commun!caçiío da 
assembléa, r lei po1· lt:1·mi1oado o lonrto conflicto c 
pro<, irlencie i pa1·a qtrr: as {11rÇtl$, ta»lo de offu;r. 
.~iwr como ele dC(ól sit:a. se l'C t il·a~sem rio lltcnl.,·o 
(la ttcfàO, o 'J~le ~e rcali:oOH dn J'm·tc dos ,-evo
lu.:iolutr i,s dculr o ,fc JlOUt:as lr.Ol"<JS . » 

Pcrgnnto ~g()l'a a V. Ex:. si nii.o está. chn":l. 
a coacção ~ Pa ra que fo i't.':ls r evolucionarias 
em :.\titude oiTen;i va ? 

O Sit. Moxu:mA DA SIL\'A-Para fa ;.:er ro
speitar a vontade popular. 

0 Sn.. LUIZ ADOLPHo-Ora, i<to Ó um es
cr.rneo ao bom senso. 

O SR. GAr,n:Ão C.\l~.VAWAJ,-Isto ó pilheria. 
O caso de !\falto Grosso não tem clefe~a. pos
sivcl. 

O S1~. Lüiz AooJ,Pilü-Pn;·e~e-me, Sr. Pre
> idcnt~>, qne o. v iolenda cotllra a as~rinlJ!~ 
n~o podia. cst.<1r mais tlemonst.rada : ell<\ I! 
clar;t, ó evid~:>ntc. 

o comma.nuante cln tli~tt-icto <.li;.: que suas 
instrncções süo pos itivas, 11ào lltc dão direito 
a intervir, n tn.nto que, reçobendo tclegram· 
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ma. no ilitL 16. depois de sitiada a assemblilll, 
deixou a situação como estava; e só depois 
que o secretario da mesma assembléa. man
dou-lhe, no dia seguinte (17). um officio, de
clarando que esta havia annulla.do a eleição 
é que aquella. autoridade militar intenem 
para. fazer dispersar as forc;as sitiantes. 

. o SR. GALEÃO C .. mv~LU~L-E n?te-se que 
fot o comman,lante do dlskJCto que mterveiu, 
pedindo a a.nnullação da Pleição ! 

O SR. Lut~· AoDr .. rno-Chego até a crer que 
os documentos .que juntei á indicação ni'l.O 
foram lidos. Tenho tido dificuldade em 
fazel·os conhecidos do publico e da. Cama.rt~., 
porque se pretende fa.zer o vo.ouo em t orno 
•!esta questão, mas gnr:mto ao Congresso que 
não o conseguhão. Esta. quP.stão 113. de ser 
esturla<!a nm todas as suas faces c emquanto 
a. nossa. civilização e os nossos cc.stumcs não 
forem desatrrontados da. indignidude e villa
ni;~ alli praticadas (ap air1dos e n r:i'o apoirtdu.,·). 
da indignidade c >'illa.nia alli praticadas, 
repito, hei de estar continuamente nesta 
tribuna, usando do direito que me confere o 
~egimeoto em defesa dos meus correligiuna
rios. 

Eu não posso admittir que esse :precedente 
figure na. nossa historia. sem o mais ''ehe
roento protesto. 

Hei de exercita. r o meu direito com a maior 
sobranceria. 

Nã.o receio do que pos:':a acontecer; tenho 
bastante hombrida!le e altivez: para. sabe1• 
cumprir o meu dever sem deter-me perante 
as intimidações indirecto.s que por vezes teem 
ebegado ao meu conhecimento. 

liei de, Sr. Presidente, do fender a nossa 
civiJiza\'.ã.O e costumes offendidos por aquelle 
a.ttentado. 

Não ha na hist~ria. o facto de se sitiar uma 
a.ssembléa para se annulla.r pela. violcncia o 
trabalho da. apura\'.ão elei toro!. . 

ProcuNi em nossa historia o cxomtllo de 
um a.t tontado desta. ordem e não o encont1•ei. 

Aponas na historit\ da Inglaterra. vem men
ciouado um facto de 1660, ele um rei anda z 
que penetrou no parlamento pnra. d<llli reti
rar alguns depu ta.dos aceusados de traição . 

Mas, Sr. Presidente, o autor dessa obra, 
Cmhing, que citou este exemplo, verbera 
esse attentado nos termos os mais vehe
mentes. 

Esse autor castiga com palavrt..s tcrriveis 
de indignação o crime desse soberano que. 
desconhecendo a magestade da Ca.mara. dos 
Communa, foi ter alli para. profanar o tbeatro 
de suas deliberações. 

Sr. Presiuento,tenho elucidado ~ufficicote
meote a. questão de Matto Grosso. 

Parece que não resta. a menor uuvida. no 
llPil!lo da Cama.ra. e de todos a.quelles que 

tcem acompa.nh[tdo esta 1liscussão, que o que 
se deu em Matto Grosso, os factos que alli se 
nesenrolaram ultimam:mte, são factos revol
tantes que envergonham a nossn, civilizaç-.üo 
c a nossa hístoria política. (Apoiado.~.) 

O SR. MELLO REc.o-Dcvem eavergonhal' o 
Governo do Sr. Campos Sa.lles . 

O SR.. LUiz ADOLPno-São ;tetos a ttentalo
rios rla Constituição dos qua.es o Congresso 
deve tomar conhecimento o não esquivnr.se. 
allc!gando uma incompeteneia. que demonstrei 
não existir .. 

Muito teria :dnlla. de p;rcorrcr os ,t>rll ttes 
paro. mostrar com <liscul'sos de nutras Depu-
tll.dos os Srs. Adolp!lo Goro lo, Clncinalo Bra~a 
c out1·os, que tollos são concorde;; tlm a.t.tr i-. 
huir ao Poder Lcg:sla.tivo a competencin. da. 
intervenção no ~o do n. ~. llo art. 6•. 

i'iinguem, examinando o caso de 1\f:Ltto 
de Grosso, deixará. de notar qne o Sr. Campos 
Salles l1ll tou ao cumprimento dcs seus ele
veres constitucionae;;, impostos a S. Ex.pelos 
ns. 2 e 3 do art. 6". 

A~sim, Sr. Presirlcntr., retil·o-me da tl'i
buna.. certo de que a, Ca.ma.ra nã.o approvn.rit 
este Jl3recer. esta mo.nsiruosirlade j uridicn., 
porque o Congresso não pM·.; allegar est!L 
escusa; 11ue elb e competente, basto. citar. 
entre outras a.ttribu!çucs q uc lhe confere a. 
Constitu.ição, n. de vela1• pela guarda c exe-
cução tlas leis. · 

.Ta la.vrei o meu protesto; estou fatigndo e 
não pretendo continuar. Retiro·mo da, 
tribuna. certo, de que, si o Congresso não 
tomar conhecimento d" minha. indicação o 
approvar c;sta dou ~rina. da incompetencia., 
elle t ;rfL abcUcado rle uma dns suns attri
buições const itucionaes da. maiol' importan· 
cia., e não será •le certo o Poder Executivo. 
den tl'c todos o que tem mais decidida tcndcn· 
ei:.. p;n·a a.husar da.s suas preroga.tivas, o quo 
irá g;l J'8.ntir it Nação a. praticn. honesta. o leo.l 
dn. Constituição Brn~ileirn. 

Tcolw concluído. (J ftúlo bem, motito bem.) 

Fica. a. discussiio adiada pela hora.. 
Viio a imprimir as ~eguinte.~ 

'REDACÇÕES 

N. 2G C -1899 

Radac~nTn flnal do f!l'Ojt•cto a. 20, dc.~te mu1o, 
que regula a cxewç,ro do art . f,'] do c-,d igo 
C(lmmcrcial , na que se 2'efb·c ,; lWmcrctçcTo, 
ru1JI'ic1t c termos nos licros L":âgidM pdo 
art , f1 do mesmo c01ligo, e â'i outras provi~ 
dencias, 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. !.•• O art. 13 do Codigo Commorcinl , 

no que se refere ã 1w m craçiio, 1-u/í,·ica e 
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termos nos livros exigidos pelo art. li do 
citado codigo, será executado em toda. a. Re· 
publica.: 

a) no Districto Fe·leral e nos Estados pelas 
juntas commercia.es, de accortto com os seus 
regulamentos : 

N. 36 C- 1899 

Red. tcç<1o final rl? projecto n . 36, tlesle annn, 
substitutivo, appro1.'0.do n n: 2• discussão do 
proj~cto n . 171, de 1898, que estabelece 1·c· 
!Iras ?J<tra a ql,alificaçao dcjur adose para c' . 
rcspectica reci.lfío {edemas. b) nas capitaes nos Estados onde nílo exis

tam juntas commerciacs pela primeit·a auto· 
ridarle .indiciaria. de 1" instancía; O Congresso Nacional resolve: 

c) nas comarcas, ou por est:l. autoridade Art. I. • O Jury Federal compor-se-ha de 
ou pelos represent1ntes das juntas na cir- 12 ,juizes, sortea.•Jos clent~e 48 cidadãos qua· 
cumscripç:""io do negociante, si este não pre- liftcarl osj·!lrados no Distrrcto Federal G nas 
ferir mandar os seus livros â respectiva capitaes dos Esta·los. dP. _accor;1o ~om as p~e
séde. scripções da. presente le1. Podera , todavia., 

funccionn.r o tribunal sempre q ue comp:tre-
§ I.• Nas com:wcas de dous ou mais juizes ça.m, pelo menos, 36 jurMlus. 

da. mesma cathegoria, cabe-lhe.<; cumulativa-
mente a execução desle a.rti~o . Art. 2." E' a.pto Jlóll'a ser qualificado jurado 

. § 2.0 O registro da firma ou razão commer- o cidadão que reunir os seguintes requisites: 
• cía.l per-ante as juntas ou runccionarios des ig- I. Ser· cidadão ura.zileiro no goso dos di· 

nados nos termos deste art igo c do deceeto r ei tos c ivis c p oliticos ; 
n. 916, de 24 ele outubro de ISJO, preceder á JI. Ser eleitor incluído no alistamento fe· 
sempre o preenchimento daquellas 1ormali- deral; 
uades. ·III. Ser domiciliado no Districto Federal ou 

§ 3.0 As autorida1lcs judicia.rias perceberão na capital tlo Estado, em que ha;a. de ser 
os mesmos emolumentos pelo serviço de ru· qualificado, pelo menos, t t·es mezes a.ntes da. 
bric.<t, termos de livros e regi~tros r\e th·mas qualificação. 
que percebE>m os membros e anxiliares das 
juntas commerciaes. § 1." Sii.o dispensn.dos do jury: 

Art. 2." Aquelle flUO, deco1·rido 0 prazo de I. O Presidente e o Vice-President e da. 
· d l r · ' t 1 · · Republica.; .. SeiS mezes a. pu r !caçao (.es a. C I, negocJa.l' H. Os .\[inistros de Estado ; 

em territorio da RepLlblica com capital supe- ·' 
rior a dez contos de reis, nii.::~ tendo os livros m. Os Sen•tdores c Deputados Feueraes e 
legalmente exigidos, incorrer~. além do que os 1los E$taclos; -
dispõe 0 art. 15 do Co1igo Commercial, n a lV . Os o!Ilciaes generaes, quando em com
multa de 200$ a 1:000$. Assi m as sociedades missão, e o; comma.nda.nte;> de gnarnição do 
commerciaes, corretores, agentes de leilão e exercito ou dn. arm:tda nnciona9s ; 
pessoas equipa.radn.s pelo codigo nos nego- V. Os presitleute:> ou govci'Oadores dosEs-
ciantes. e que, como estes, sii.o obrigados a. tado!': e os seus sec reta rios; 
possuir l ivros legalisa!los. \'L Os jnizes, escrivães c o nlcines ele jus· 

tiça. fcder:t9~< on tl:ts just iças locaes, e os cnt•
§ I.• A tleclarnçilo do intt:ress:t<l o :::nrvirâ cereil'o:< c :\'Jminis1.radorP.!l 1lns cadeias fede-

para. a fixação do fundo capital. r:tes ou locacs ; 
§ 2." Nenhuma att toridatle fiscal pode!'A VII. os represent:tulcs •lo ministerio pu· 

examinar os livros commercirtc-s , cumpetin· lllico fedem! ou lnc d ; 
!lo-Ih~ tão sóment e impor a mulr.a. q 1r:mdo VIII. As aucto•·idn.des políciacs; 
os roreridos livros ::Hr virem lie pt'OVa. Clll lX. Os maiores tlr:l GO n.nnos, :,li o I'C!JUtll' O• 
juizo ou nelle forem a.pr·e~enta.d<ls sem rem; · 
estarem lega.Iisados ( Cotligo Commercial, x . Osquo tiverem SOJ'\'idoem n.lguma.das 
art. 17). duas nlthnas ses~c)es do jury. 

Art. 3.• Sito válido> para torlos os eft'dtos § :!.• N:'io po1tem ser jura1los: 
juridicos e iu•hpenrlr.m de novas lormalitlades 
e d<! novo sello os livros até adat•t desta lei L Os que estiverem pronunciados em qual· 
Pl'ocessado~ pel<.t~ juntas commei'ci:tc:s tlos quer crime ou sotrrerem condemnação pass:t· 
Estn.rlos. ·da ~m julg:\dO p:n· crime in:1illança.vel ; 
Ar~.· •1." Revogam-se as uisr osiç<:ies em con- 11. us que lorem notol'iamente conside· 

t.rnrio. rar!o~ sem mtegr•irlade moral; 
m. Osju•licialmcnte ínter<lictos; 

Sala da.s Commis,;iies, 3 de agosto de 1809. !V . n s incapazes po!' enfermid:tde ; 
-F. Tolcntino.- Huclit(,,~ H<tll·'··- J . P,)r c- V . 0.~ fallidos não reha.bili tados ; 
g1·ino. VI. As praças de prct. 
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§ 3. o Por motivo de crença ou funcção perdido, os fallecidos e os que h ouverem 
religiosa, nenhum cidadão póde eximir-se do tl'n.nsferido o domicilio para. fóra da secção. 
terviço do jury. (Const. Fed., art. 72, § 2B). § 5 . 0 A lista. geral, depois de transcrlpta. 

Art. S. o Ao substituto do juiz federal e, em livro especial, numcrndo e rubricado pelo 
na. sua tal ta. ou impedimento. aos seus sup- juiz feiera.l. será. assignada no referido livro 
plentes, pel~ ordem da classificação, com,Pete pelos membros da junta e publicada pela. im
a qualificação dos jurados, a qun.l terá por prens<L e por e;li taEs atnx.ados na. porta da 
base o alistamento vigente de eleitores fe- cosa do juizo federaL 
(leraes . § 6. 0 Organizada. e transcripta a mesma 

c! t t' - 1- lista, em ordem alphabetica, a junta fará. 
§ I. 

0 
Para o fim -es e ar tgo, O JUiz qua 1' inscrever os nomes dos cidadãos alistados em 

tic~dor, na- ausencia de dados que possa ob· 
ter directnmcmte, requisitará das autoridades cedulns de igual tamanho, as quaes serão re-

t - d colhidas em um<t urna, verificando-as o pro-
policiaes os e>clurccJmen os necessartoS e cOJ·aclor da Repuhlica á. medida. qne fui'em 
modo e em tempo a ser cuvinda. a lista de seudo lidas pelo escriviiu. 
qualificação ao juiz federal, at :i o dia. 30 tlo § 7." A urna torá troo chaves, ca.d;~ uma. 
mez de outuiJ r·o de cada anno. 

§ 2.• Dez dias Mtes ua remessa da mesma elas quaos ficarâ em porlct· do cada um dos 
- • d bl ' membros da junta. 

list<L, o JUiz qualiliea or pu tcal-a-lla pela § 8.• A mesma uroa,lívros c mais papeis 
imprensa e por editaes alllxados na porta da relativos à qualificação e tra.!Jalilos da J'unta. 
casa das a.udiencias do juizo. 
~-- 3 .• A trans

0
aressão do disposto no pr».- ficarão a cargo do escrivã.'> competente, que os 

- te rá sob ~ua gua.t·da, em cartorio. · 
sente :lrtigo e seus paragrapllos importara § 9.• Quantl(), por motivo imprevisto, 
para o juiz qunlificatlor a pena de multa de 
50$ a 200$, que scrú. imposta pelo jniz fe- nrio se proceder á revisão, prevalecerá a qua· 
deral, com recurso volunta.rio para o presi· lificação antel·ior · 
dente elo Supremo Tribunal Federal. e será 1\rt. 5 .• A qualificaçiío e ptlrmancnte mas, 
cobrada. executivamente, a requerimento do to•Jos os atllHls tm época ti:mda. no art. 4°, e 
procurador da Republica ua secção, dil·!gido ub;erv;tdu. a disposição do art. 3• § 1", se pro
ao juiz federal. cedera iL sua revisão I'a.ra os fins decla.-

A multa será recolhida, como rend;\ tla. rados uo mesmo art. 4" e seus pa.ragraphos, 
União, á repartição fiscal competente, áqtml guardando-se todas as disposições desta lei 
se enviará cópia do a.uto, quan•Jo immcdiato acerca da publicidade, reclamações, recursos 
não seja o pagamento. e rormu.lidat.les da. qualificação. 

Art. 'L" A l'Cvisão da lista. dosjut':tdos fe- · Art. 6.• Da. indevida inclusão ou. exclusão 
deraes e a. organização da lista flo:iu!tiva, caberá recurso: 
que set·ão feitas tio I a :31 do dezembro ele 
cada anno. incumbem n. um:~. j uotn. compos ta I. Para a junta. revisora. até o dia.30 de 
tlo juiz federal, como presideoto, do prcsi- novembro. qua.ndo o acto ema.nar do suõsti
dente do conselho, camara ou intendeocia tuto do julz federal; 
municipal e do procurador da. Republica na li. Par;~ o Supremo T1•ibunal Fedet•al, 
r<'speet1va secção. · flUando <t decisão fô1• da junta. revisora. 

§ 1. 0 A juut:~ rcunir->e-ha no dia. acima dcs- § L • Este ultimo r ecurso será. interposto 
i~na.do e funccionaril. na sala. das audiencias perante 0 juiz f<~rleral, dentro de 10 rlias, 
do juir.o feclerul em dias ;;uccc~>~ivos e scsliões contados da publicação tl: t lista geral, e a.pre
publicas até a conclusão dos tl•n. l!alhos. sentado na. instancia supet·ior, devidamente 

§ 2.• !'ia rcuniiin, tom_aril. em prim,~ ÍI'O lo· intormado, dentro de 60 ~lhlS. 
ga.l' conhecimento das reclamaçues ou I'Ccur- § 2.• Sãocompetuntes para. interpor ore
sos que o juiz federal houvei' recebido dos cur so: 
cidn.dilos indevidamonte incluidos ou exclui-
dos pelo jui:.~ qualifieador. I. O cidadão inuevitlamente inclui,lo ou 

§ 3.• Em seguida procederá. a revbão da excluldo do a.listnrnento; 
mesmo. lista de qualilicaçã.o, inclu inrlo nesta 11. o procurador da Republica. 
todos os cidnilãos cujos nomes tenham sido 
indevidamente ()mittidos e cxc:luindo os § 3. • As dt'cisües dos recursos providos pelo 
mencion;Luos nos §§ 1" e 2" do art _ zo e os que Supremo Tribuna L serão apre~cntada!> dentro 
não possuam os requisito~ do mesmo artigo, de 60 dias ao juiz 1ederal, que ns mandará. 
}Jrimcir-a parte. transcrever no livro da qualific(l.(;ão e . dentro 

§ 4." Qua.udo se proceder ã 1·evi:;ão aunual. de oito rlias, convocando o. junta. revi:;ora, 
serão incluídos na lista geral os cidadãos que fará na. urna a neceS&~.ria. altera.ç-;:io. 
houverem a1~quirido as qua.lidadll!l pt·ecisa.s § 4.• Os livros e Jmpeis relativos ú quali· 
para jurarlos e ex_cluidos os que as houverem ficação de jurados, bem como as peti~:ões, re-
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cla.mações, recursos c documentos que os 
instruirem, ~ã.o isentos de sello e custas •. 

Art. 1. 0 A listo. geral dos cidadãos quali· 
ficados jrtra.dos, bem como a. dos que forem 
incluídos nas revisões annuaes, dev-erão ser 
publicadas no Diario Offidal da. União, no 
Districto Federal, e nos, diarios ou jornaes 
que tizet·ema. publicação official dos actos elos 
go~·ernos nos Estados . 

Ar~. 8.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala. das Commissões, 3 de agosto de 1899. 
-F. Tolenlino.-Ev.clicks MaUa. - J. Pere
!Jl'iJW. 

Vão a. impt•í mü• us scguiule:> 

I' AR ECiilRl'.S 

N. 38-1899 

Jv.lga qHC <lO l'oder &e..:uliw compete conceder 
ci. Emp1·e;;;<t WJ Na-cegaçúo Rio de J mciro as 
~ant.tgeJl$ C reaali<IS de pa']tleteS para OS 
wpon:s da melma, confonne 3olicita 

A' commissão da Faz~nda. e Ini.lustrla foi 
presente um requerimento em qne a Em
:PI.'\:Za de Navegilçilo Rio de Janeiro pode as 
vantagens e regalias de paquetes parv. :>Gus 
vapor~;-::, sob a.s concliçõe.~ que apresenta.. 

A Commissiio ú de pa.reoot• que ao Poder 
Executivo compete cunccdcr bes vantagcn~ 
c rGgalín.s. 

Saln das Commissõcs. 3 do ngosto 1le 189'J. 
-JIJsd Mariana,prcs!dentc. -J!crmcneoild!) de 
Moraes, relator-Pc,·eí;•tt dos Santo~.-Pi
nlwi1·o Junior.-O~idio .~branles. 

N. 30-lfJDD 

J ulya·se i•11possibililadn de ltJIIIrJ.!' f( ll<tf']l!CI' 

JlTOVidellCÍ<I sob1·e o ''~'f Ut:-riuwnto rio n11j01' 
JaCJ.'fuim .lo$<! d os Reis Lima,'Jfle ]JCtlc ll1<' .<cja 
C01ll]lllltt•IO, J}{tft! St.LCIIl/IOSc ll(rtdOI'Ía 1 Q lclllpo 
em que SC I'VÍ~ em. 1mrict.< coulntis.'l<jcs tlo }Jj. 
nislcriu dtt A•1ri<.:tdt1trct Cornntcrcio .: Obr11s 
Pu"{)tica$, · 

Estudando o requerimento de Joaquim 
Jose tlos Reis Lima., a Commissão de Fa· 
zonda o Industrin. julgn.-se impossibilitada da 
toma.r qualquer providencia, llOr não ter o 
pcticionnrio juntado um :só documento pro· 
vando o que allega. 

Sala das Commissões, 3 de agosto de 1899. 
-Jose Maricmo,presidente.-0.-idio Abrantes, 
r e lato r.-Ire;-mencg illlo de "lfJr a.es. - Perei1·a. 
do$ Santos,-Pinheiro Jtmior. 

N. 40-1899 

Indt:{e're o requerime11ta em g1.1c FrancisC<t, de 
Paula Aze~edo Sow:a pede releva~ao d a 
presc·l'ipçao em que incorreu para receber o 
maio soldo, na gualidade de 1>iu11a do alferes 
l'e(ot·ma.do do exercito PauHno Jose de 
Sot•ja. 

Foi presente á Commissão de Fazend~ e 
Inrlustria o requerimento em quo Franc1sea 
de Paula Azevedo Souza pede releva.ção da. 
prescr ipção em que incorreu, para receber o 
meio soldo de seu finado marido alferes refor
mado do exercito Pa.ulino José de Souza.. 

Em vista. das intorma~ões a Commissão é 
de parecer que seja indeferido o requeri
mento. 

Sala das Commlssõ~s, 3 de agosto de 1899. 
-José i1Iarí l,no, presidentc.-Ovidio AúrM<IeJ, 
reb.tor. - Ilerm.cnc9ildo de illoraas .-PereirJ 
r.los S r.nl O$. - Pinheiro Junior. 

YiW a imprimir os seguiutes 

l'ROJECTOS 

N. 59 B- 1809 

RedtlCÇiio p~ra 3• discussão 1.lo projecto n. 50, 
deste rumo, que .atttn;·iz!t o G'J~erno a trans
ferir cl11 corr1o de engenlttiros flltllaes para o 
da a;·macla o capitiZa de fragata ~raduado 
Ca1·lo.~ Acciolí, fi.;a.ndo porém, aggregado ai) 
qu1.1dro ate guc nclle haja -r;aaa, eJicluidas 
1!S qw: OCCQrrerem em virtude de qualquer 
!'•JOJ'gani:aç<ro. 

O Congr!laso Nacional decreta : 
Art. 1.• Fica. o Governo a.utorizado a. 

transferir tlo corpo de engenheiros na.vaes 
para o da armada. o capttão de fragata gra
dua• lo Carlos Accioli, ficando, porém, aggre
gado ao quadro até que nelle haja vag<1 , ex
cln!dns r,s qU() occorrerem em -virtude de 
qu.Llquor roorg,\nizaçã.o. 

Art. 2.• Rcvogo.m-se as disposições em 
contrario. 

Sa.ln <las Commissões, 3 de agosto de ~899. 
-li. VaUad:'!'C$.-IJarllosa Lima.- At',gusto 
Clemen,iM,-Rodolplto Paia;úo. 

N. 101- !899 

Reorgani:a o quadro dos olficiaÚ da aJ·mad4, 
com pareceres das Commis$/res de il-Iarinha e 
Gt~crra e de Or~~numto 

(Vide projecto n . 184, <le 1898, do Senado) 

A' Commissã.o de Marinha. e Guerra foi 
presente a proposição do Seilado, de n. 184, 
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do M\IlO passado, -reorganizando o quadro quadro ordinario e que pn.ra. elle dever-ão rc
dos officiaes combatentes da armada, e, apl!s verter á medida, que se dér alguma. vaga, 
demorado e detalhado estudo d•t questão, vem devem, pois, s~rn duvida mor rei' todas as aspi. 
sobre clla emittir o seu parecer. rttções, aliás muito legitimas. daquelles que 

Como consequencia logica. d:l revolta. de 6 por longos anoos verão trancada a porta do 
ele setembro, em boa hora felizmente esma- uccesso ao oosto superior, porque serão al
gada, viu-se o patl"ioti.co Governo de eutã.o canç..1.dos pêla. idade fa.tal da rdorma compul
na · necessidade de promover, por a.ctos de soria, que em suas rêdes vn.e colher. muitos 
distincta bruvura, r1or se terem batido como dos ma.is distinctos cl!lciaes da armada., em 
herocs em defesu da. Pa.tl'ia e da lei, muitos pleno vigor th~ idade, com a robustez, aptidão 
otnciaes da. armada, fieis ao regimen l r·g•Ll e, e habiliuade iodispeo~a.veis no vc1·tladeiro ho
uem as9im, de reviver o qw1dro extraorrli· mem do mar, poden:lo prestar ainda. rele
na.rio, fazendo p1·omulgar os decretes de 9 e vn.otes serviços à Patrb ; 1r.as indepundentc-
30 de agosto de 1894. mente dessa vontade, sem rtue tcuha.m con
. Não tendo sido fielmente executada;; as di:::-

1 
corri•.lo pa1·a. isso, serão compulsoriamente re

posições da lei u. 2 . 2~6, de 18 de junllo de torma.•los, irã.o para a inactivida.tle constituir 
1873, que rcguht as promo•:ües na armada., nm forte gr.wame aos corres publico:>, sem q 11e 
por decretos posteriores foram promovidos cleste !it.cto a.Llveuha o menor I.Jeneficio a.o 
muitos out!·os olliciaes, cujos dircitus tbram pü iz. 
l)reteri<los por a ctuellcs decretos, ficando Ohrigal-os a. e.>perar no mesmo posto as 
agg1·egados ao quallro, conrorme dispõe a. vagas que se derem, a.tü que o Corpo da. Ar
releridn. lei. mada volte [~s sua.s proporções legaes, além de 

Amnistiat.los os offlciaes rla armad:.. que ;,;ra.vc injustiça, forçosamente determinar-: .. o 
tomaram part~ no. revolta, e expirado o aniquilamento comp leto do incentivo essencial 
prazo de dous annos, durante o qual esti- na exístenci:1- das classes militares. 
ver:un collocatlos na reserva, tle novo ,-oLta· E~sa posição :10omala dos officw.es da a.r
rrun ao serviço activo , occupando os seu;; ma da tom trazido sérias difficnldades á ad.mi
respectivos postos no qu;ldro. nistraç5.; superior do. marinho; todos os rui-

Todos estes actos, já. feitos e acabados e nistros em seus relatorios teem reclamado do 
(\Ue não podem ser mais revogado,:, trouxe- Con;;re.:::so Nacional medida~ que v•mham pür 
ram como resultado: ficar creada. para os pri- cobro a tão emba.nu;,osa situo.çJ,o. 
meiros tenentes da nrmad<~ um:t t•osiç.\o <1110· Ouvida :J. opiniüo tio Governo da Republica, 
mala, difficilima o sem p recedentes na his· qu e deve estar em •li•t com todas as uece:;si
toria da Marinha de Guerra 8r:.~.zilcira. clades tl:.L admini~traçiio e é o competente para 

No pasto de capicã.o-tenente o eJl'tl-:lliYo for·necer ao Coogre~so Nacio!lal os elozuentos, 
a.ctual é de 89 otnciaes, sendo 60 do qnadr·o de que est.e p1·eeisa pn1•a. cumprit• a sua mis
ordinario, cre:.tdo p<:lo deércto n . I OH A, de sfio, a modi!l.caçüo •1 o qur~.dro ua armada,· sc-
30 de dezembl'O de 188\l, 15 aggregados fll'O- g-unrlo i t rn·oposta fot·mulada \leia Commissã.o 
movidos, porque seus direitf)S foram prete- de ~-Ia.rioha. e Guerr·a, é melic a que considera. 
ridos pelas promoçücs, feitas pelos d~creto:; de in~ntesta.vel e u1·gente necc~sidadc. 
0 e 30 de agosto rle 1894, e 14 flo qnatlro Outt'<t plms ' importante da rzucslã.o 6 quo 
extraordinnrio, crea.tlo como recompensa <le a modilica.<;ão pz••J~osta., louge d<J vit' onerar 
de rl.llevantes serviços, presttvJos ã l{opul,licCI os cof1·es n:\ciuuaes.pelu eon trario tor•mr·S<!·hu. 
e á legalhla.lle. em verc.l:~r le i •·IL (:cunomh, uma v~z !ll'Gúu-

g• vis i vel quo, <l<"<'l.ll le dtL b:trteira leva utadu c h id ,IS o.-; clu.J•o::: cxi,.;tcnkls, ccou runnll S•l de
IlOl' a.queHes :!'J C<\piW.c:;-tell(!fltcs, lv!'a c.lo [l l'•Jh\Jlll.lO tio:; f,.U llll'O:i $Cg uiuloa: 
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CALCULO DA . DESPEZA 

A. 

Quadro legal vigente 

I 
SOLDOS 

! 

E'l'APAS 

I 

I A!mirant~ ............. ! 12:0D0$00U 7:1548000 
2 Vtce-Alm trantes ... , ••• 19; 200,)000 12:264$00{) 

lO Contra-Almiru.ntes ••... 72:000$000 51; 100$000 
18 Capitães de mar e 

guerra •... , .......... 86:4.00$000 73:5848000 
30 Capitães de fl'agata ..•• 115:200$000 107:310$000 
60 Capitães-tenentes ...••. 201:600$000 183:960$000 

175 Primeiros tenentes ..... 4.20: OOO:WOO 4.47: 125$000 
160 Segundos tenentes .•... 268:800$000 367: 920$000 

1.195:200$00011.250: 417:f000 

B 

Quadro actual 

SOLDOS l."TAPAS • 

1 Alm1rante ............ 12:000$000 7 ~I 54 ooo! 
2 Vice·Almira.ntcs ..• ~ ••. 19:200~0! o 12:2ti4$000 

11 Contra· Almirantes ..... 79:20(1$000 56:2Io'f(Jool 
18 Capitães de mar e 

guerra .............. 86:4.00$000 73 : 584$000! 
30 Capitães de fragata ..•. 115z200$000 107:310$000 
S!l Capitã~·tcnentes .•.•.. 29\J : 040$000 ' 273:874SOOO 

175 Primeiros tenentes ..... 420:000:!;000 447: 125$0001 
160 Segundos teuentes •.••. 268 : SOC·$000 3137:920$000 

l 1 . 299 : 840$000 1.345:441$000 
I 

\ 

GRATIFICAÇÕES ! 
I 

19:020$000 
2.5:728$000 
113:240:ti000 

95:768$000 
129:950$000 
2(15:740$000 
357:000$000 
280: 320$000 

1.207:776$000 

G lU. 'l'll'JCAÇÕKS 

19:020$11001 
2 5: 728-1=.000 

102:564$000 
' 

06:768$000 
129:960$000 
305: 181$000 
;i 57: OOD$000 
280 : 3 20$0~0 

1.316:54.1$000j 

·. 

TvTAL 

38:174$000 
57:192$000 

216:34.0$000 

256:752$000 
352:470$000 
591:300$000 

1.224:125$000 
917:040$000 

3.653:393$000 

-

TOTAL 

38:174$000 
57:19'~000 

2;j7 :974$000 

256:752$000 
352:470$000 
878:095$00 

1.224:125$00 
~17:040$00 

o 
o 
o 

-
G 3. 981:822$00 
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c 

Qnadro proposto 

.... SOLDO 

1 Almirante ............. 12:000$000 
2 Vice-almirantes ........ 19:200$000 

12 Contr'a.lmirantes ••.•..• 86:4.00$000 
20 Capitães de ma."i' e guer-

ra ......•.•..••.•••..• 96:000$000 
36 Capitães de fragata .••.• 138:240$000 
82 Capitães-tenentes ..... , 275:520$000 

160 Primeiros tenentes ••.•. 384:000$000 
150 Segundos tenentes •.•.. 252:000$000 

ETAPA 

7:154$000 
12:2.54.'WOO 
51:320$000 

BI :760$000 
128:772.'!;000 
251:412$000 
408:800$000 
344:925$000 

+••. 

GRATIFICAÇÃO 

19:020$000 
25:728$000 

111 : 888$000 

lrJ7:520$.000 
155: 952$000 
281; 178$000 

TOTAL 

38:114$00 
57:192$00 

o 
o 
o 259:608$00 

2&5:280$00 
422:964$00 
808: llO.'liOO 

326:400$000 1.119:200$00 

o 
o 
o 
o 

262:800$000 859: 7:>..5$000 
1.263:360$0001-r:296:407$000 1.290: 48i3:0000 3.350:253$000 

Compara.ndo~se o quadro actual, uma -vez 
preenchidas as vagas existentes nos postos 
de primeiros tenentes e seg11ndos tenentes, o 
que não deve demorar muito tempo, os en· 
cargos do Thesouro monts.m o 3. 981:822$, 
ao passo que com a moditicação proposta. só 
attingirão a 3.850:253$, de onde resulta uma 
economia real para o Thesouro em a quantia 
de 131 :56'.1$000. · 

Dando margem a promoção de alguns Otll· 
ciaes generaes e supet>ioras, além da inclusão 
no quadro de todoJJ os omciaes aggregados e 
os dq quadro extraordinario, a modificação 
proP,osta impede que sejam compu1sados 
mUitos officiaes distinctos, robustos e que 
podam e devem ainda. prestar relevantes ser
ViQOS á Patri;t; resolve com justiça. economica. 
e ndminiatra.tiva.mente um problema, que 
tem preoccupado seriamente a attenção da 
adm!niatração superior da. armada; vem dar 
estimul<~~ aos offlci:~eR, por sem tlu~·ida. aba
tidos deante da. a.enlluma esperança no fu

"turo de uma. carreíra., que com amor n.bl"<l.· 
ço.ra.m; finalmente, normaliza uma. situa.ção 
toda cheia de embaraços e difflcu1dades. 

As promoções resultantes da modificação 
do quadro devem ser feitas de a.ccordo com 
a.s disposições da lei n. 2.296, de 18 de 
julho de 1873, que as regulariza, sendo, por 
consequencia, dispensaveis as disposições 
especiaes, contidas nos §§ 1 '• 2• e 3• do 

Cnmllta. V. IV 

projecto do Senado, que devem ser sup
primidos. 

Jlfutatis mutandis, são applioa:veis ao qua, 
dro de machinistas navaes todas as conside
rações feitas relativamente ao quadro dos 
officiaes da. armada. · 

A modificação ae impõe, mnito princip,J
rnenk quando, com a acquisição de novas 
unidades de combate, ta.escomo os oouraçados 
Mo.!·cclwl Deodoro, 1lfar·echal FlOl'iano e cru
zador torpedeiro Tamoyo, cuja construcção 
acba-se qua si completa na Europa,o a.ugmento 
de numero de macbinistas na.Yaes se torna de 
impr!lscindi vel necee-l!idad.e. 

com o quadro dos ma.chinistasna.vaes dã.-sa 
o mesmo que com o quadro dos officiaes com
batentes da armada; existe um grande nu· 
mero de officbes aggregados, que ser·ão in· 
cluidos no quadro ordinario, desde que se 
derem vagas e assim impos;;ibilitr..m a. 1>"!.'0• 
moçã.o dos officlaes dos postos inferiores, que 
serão forçosamente com pulsados, si uma. me
dida. adequada não fôr tomada. pelo Poder 
Legislativo, em tempo opportuno, evitando, 
alem do mais, um gravame inutll para. os co
rras publiccs. 

A modificação proposta., conforme se de
:prehende dos quadros segaintes,não acarreta. 
augmento de despeza.s, pelo contrario é fonte 
de uma verdadeira economia., o qua não· é de 
se desprezar. 
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D 

Qua.dro actual dos offtcines machioista.s 

CLASSES Pos:ros sOLDOS /c:m.ATIPICAÇÕESI ETAPAS 

I Engenheiro mac'IJi· ,. 
nista. • • ••••••••• . •. Capitão de mar e 

guerra. ...... .... .. 4:800$000 4:000$000 3:945~600 
2 Ma.chinistasde P .... Capitães rle fragata. .. 7: 1)80$000 7:104$000 6:90~$000 
4 Ditos de 2' ... . ..... Capitães-teneutes .... 13:44()))000 11 :472$00l> 11:830:)000 

16 Ditos de 3' .. ... ..... Primeiros tenentes ... 38:400$000 32:024$000 39:456$000 
1 Dito de 3• .. ..... .. . Primeiro-tenente ex-

traordi nario .... • .. 2: 400$000 2:064.$000 2:50G$000 
33 Ditos de 4• ... .. ..... ~ ·guados-tenentes . .. 55:440$000 63:360:;;DOO 73:240$200 
2 Ditos tle 4' .......... Segundos ditos (a.ddi-

dos ....• . • . ..••. •. 3:360$000 3 : 840.)000 4:4.28$800 
19 Ditos de 4' .......... Segundos ditos extra.-

ordinarios ... .... .. 31 :920$000 36:480$000 42: 162$600 
80 Ajudantes ma.chinis-

tas ....... ... ... . . . Gua.rJas-ma.rinha. •••. 115: '.200$000 144: 000$000 157:824$000 
100 Sub-ajudantes ••..... S&l'gentos-a.judantes •• 120:000:)000 189:000$000 $ 
50 Prnticantes machi-

.nista.s . .. .......... Primei r os-sargentos .. , 54: 0008000 81:900$000 [ $ 
Somma. ••..••.• . • .. • .. . . . . . . • . . • . . • .. 446:440$000 576 :244$000 342:320$800 

Despeza. tot-al . ... ........ . . -.... ..... ............... , .... ...... .. . 1.365:004$800 

E 

Quadro proposto 

l'OSTOS SOLDOS I GRAT!FlC.o\.ÇÕE:S I ETAPAS TOTAL 

-1 Capitão (La mar e guerra. 4:800$COO 4:000$000 3:94.5$600 12:745$600 
·4 Capitães da fragata . .... J 5. :3G0.'$0DO 14:200$000 13: 809.$000 43:H69$000 
lO Capitães-tenentes .. ..... 33;000$000 28 :680$000 29: 592!0000 91 :872.$000 
20 Primeiros tenentes .. . , .. 48:000$00) 41 :280$000 4'J:320$000 138:600$000 
50 Segundos tenentes .. ..... 84:000$000 97:000$000 110:97(}$000 291 :970$000 
80 Guardas-marinha ..•. •.. . 115:200SOOO 144.000$000 157:824$000 417:024$000 
60 Sargentos-ajud3.ntes., .. . . 72:000.~000 .... ... ....... 120:000$000 192:000$000 
35 Praticantes 1•• ~argen-

37: 800~000 ......... . .... tos ... .... ..... .......... 57:330$000 95:13(l$000 
Somma ........ .... , ••. 410:760:5000 t 329: 160$00Õ 542:790$6UO 1.282:710$800 

A modificação proposta regulariza a :-mor- ~ Supprimidos os Arsenaes de Marinha da 
malida.de existente no quadro dos oilleiaes Bahia e de Pel'nambuco, o pessoal ti>.:ado no 
rnachinistas, impetle a compulsoria de muitos quadro de engenheiros na.vaes to1•na.-se ex
ainda robustos e aptos para o serviço e além 

1

. cessivo, em numero superior ã.s necessidades 
disso, acarreta. n, economiu de 82:294$200, do serviço publico, segundo informação for
uma vez preenchid~s as vag::~s existentes. , necida á Commissão pela administração tla. 
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Marinha, convindo, pois·, reduzil-o ao que 
iôr restrictamente in.dispensa.vel. 

Um chGfe do corpo, um director e dous 
~judantes para a construcção naval, um ,Ji
rector e quatro, aJudantes para <L secçiio de 
machinas, um director e dous ajudantes para. 

a de artilho.ri01, um director e tres ajudat~tes 
para a de tnrpeios no Ar~enal de Marinha. 
da. Capital Federal, um director e um aju· 
dante para. o Arsen<J.l do Pará, um director e 
um ajudante p<1ra o Ar.3enal de Matto Grosso 
-eis o pes.so,\1 necessnr i o ao serviço publico , 

CORPO DE ENGENHEIROS NAVAES 

F 

Quadro a.ctual 

SOLDO "E/rAPA GRAT!FICAÇÂO TOTAL 

1 Contra-almirante ..•..... 7:200$000 5:110$000 9:324$000 21 : 634.$000 
5 Ca,pitães de mar e guerra 24:000:!;000 20:440$000 35:000$000 79:440$01)0 
5 Capitães de fraga. ta .•.... 19:200$000 17:885$000 21:000$000 58: 085-'jiOOO 
8 Capitães-tenentes (2 ag. 

gregados ......... , ...... 26:880.$000 24:528~000 33:600$009 85:008$000 
9 Primeiros-tenentes (1 ag· 

32:4.Ô0$000 76;995':'000 gregado e 2 aJdidos) ..•. 21:600$000 2Z:995$000 
7 Segundos-tenentes {l ag-

gregado) ..•..•...•...•.. ll :760$0001 16:09()$500 21 :OOD$000 48:856$500 
Somma •• -••••••••.• 110:640$000 107:054:)500 15Z:324$000 370:018'?500 

G 

Quadro proposto 

SOLDO 

l Contra-almirante ..•••••.. 7:2008000 
3 Capitães de· mar e guerra 14:400$000 
3 Capitães de fraga. ta ..... 11 : 520:SOOO 
5 Capitães-tenentes .•.•.•.• 16:500:',.()00 
8 Primeiros-tenentes .••...• l9:200~ü00 

Somma ........ , ••. t)g:l20$000 

Com a moilificacã.o proposta, de accoréio 
com as necessidades do serviço publico, e1!e· 
ctuar-se-ha. a economia de 143:299.~500, desde 
que o efftlctivo actual ~e reduza ao quadro 
-propo$to. Esta reducção far-se-ha. á medíd.a 
que se derem algumas vagas por falleci
mento ou reforma em quu.lquGr das suas 
bypotheses. 

ETAPA GRATIFICAÇÃO TOTAL 

--
5:110$000 0:324$000 2! :634$000 

12::.?-64.$000 2! :000$000 47:66~::-.ooo 
10:nl50GO 12:GQOSGm) 34:831~00 
15:330$000 21:000$000 53: I :{0:)000 
20:440~000 28:SOU$000 69:440$000 

63:875$000 9:2.:7:!4:3000 226:7!\J~OO 

De accordo com disposições que regulam o 
exercito e que nenhum motivo especial existe 
po.ra que não regulem tambem <\ mal'inha, a. 
Commissã.o propõe a inclusão, no quadro dos 
officiaes da armada, dos guardas-marinha 
oou.tl.t•mados; propõe mais a revogação do 
art. 7" do decretei n. 5.461, de 12 de novem· 
bro de 1873, que regulamentou a lei n. 2.296, 
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de 18 de junho do mesmoanno, que só manda 
:prover o posto de almirante em caso extra.
ordinarío ou por serviço relevante; e bem 
assim que sejam nomeados por decreto os 
commanda.ntes, fisca.es ou zo• commandantes, 
ajudantes dos corpos de infantaria de mari
nha. e de marinheiros nacionaes, os comman
da.ntes e immedia.tos de navios, quando estes 
cargos couberem a primeiros-tenentes ou 
oflicia.es superiores. 

A intervenção do Presidente da. Republíca 
em totlos esses casos promana de disposit ivos 
da Constituiç-d:o de 24 de fevereiro. 

São estas as considerações que a Commi~são 
de Marióha. e Guerra entendeu de seu dever 
expor á Carnal':),, sendo de :parecer que seja 
appromda a proposição n. 184, do Senado, 
do anno passado, com as modificações "PTOJ>OS
taP, col'porízadas em outras tantas emenda~. 

Saia das sessões, 18 de julho de 1899.
Hewri f[tte VaZlada.res, presidente. - A ug1.1sto 
Clementino, relator.- R. Pairx;élo.- Barbosa 
Lima.-Mello Rego, com restricções . 

Emendas ao 1>rojccto n. 1.84, d<J Senado 

Substitua-se o art. 2" pelo seguinte: 
O quadro dos officiaes combatentes da ur

lnada. 1lca.ra desde já organizad~ do modo ~e~ 
guinte: 

Almirante • . . . • . • • • • • . . • . . • • • • 1 
Vice-almirantes . • . • • • . • . • • . • • • Z 
Contra-almirantes ....• • . •••• _. 12 
Capitães de mar e guerra. . .... 20 
Capitães de fragata ..•.... , . - . • 36 
Capitães-tenentes ........ ,.. . • • 82 
Primeiros tenentes.: •.•..•.•. _. 150 
Seguodos tenentes .•......•••.• 150 
Guardas· marinha confirmados • . 80 

2.2. 

Supprimam-se os§§ 1•, 2• e 3•. 
Accrescen te-se onde convier. 

3."' 

Art. O quadro dos machinistas navaes 
passará a ser o seguinte: 

Capitão de mar e guerr:~... . • • • • 1 
Capitães de fragata. . . .. .. • . • .. 4 
Capitães-tenentes . .• .•.... •• . , • J O 
Primeiros tenentes.... ......... 20 
Segundcs t enentes... .. . . ..... . 50 
Guardas-marinha.. . • . • • . . . • . . . 80 
Sargentos-ajudantes .•.•.. -. • • . • 60 
Praticantes 1"" sargentos....... 35 

4.~ 

Art. O quadro de engenheiros navaes fi-
cará. assim constituído: 

Contra-almirante ........ _..... I 
Capitães de mar e guerra...... 3 
Capitães de fragata.. • . .. . • • • • . 3 
Capitães~ tenentes ...•••. . • _... 5 
Pri.meiros t~nentes •.•.• , • . .. . • ~ 

Paragrapho unico. As vagas que s~ derem 
no actua.l quadro de engenheiros na.vaes, por 
fal!ecimento ou reforma em qua.lquer de suas 
hypotbests, não serão preenchidas até que o 
effectivo fique reduzido ao quadro, organi· 
zado por esta lei. ·. 

§ 2. o Fica.m ns (lspecialidades actualmente 
existentes reduzidas a tres : macblnas, con
strucção e obras bydra.ulica.s. 

s.~ 

Art. E' revogado o art. 7•, do regula· 
mento, approvado pelo decreto n. 5.4.61. óe 
12 de novembro de 1897, promulgado para a. 
execução da lei n. 2.296, de 18 de junho do 
mesmo anno. 

6,m 

Ser-lo nomeados por decretos os comman· 
dantes, fisca.cs ou segundos comma.ndantes , 
ajudantes dos rorpos de infantaria. de ma
rinha. e de marinheiros naciona.es, os com
mandantes e immediatos ne ·navios, quando 
estes cargos couberem a pdmeirostenentesou 
officia.es superiores. 

Sala das sessões, 18 de julho de 1899.
HsarigHe Vt~Uad,tres, presidente. - Augusto 
Ciem.entino, relator.-R. Paixão. -Barbosa 
Lima.-Mello Rego, com restricções. 

A' Commissão de Orçamento foi presente o 
projecto do Senado reorganizando o quadro 
dos officines dD. armada, acompanhado do 
parecer que deu sobre o mesmo a Commissão 
de Marinha e Guerra da. Ca.ma.ra. dos Srs. 
Deputados . 

As razões com que a Commiseão de i\Iari
nba. e .Guerra justifica. as diversas emendas 
que apresenta. ao projecto do Sanado são de 
natureza a. não poder limitar o _parecer d tl. 
commissã.o de Orçamento a um s1rnples cal
culo das despezas que se fariam cs>m os di
. versos quadros propostos para preferir o 
mais ecooomico. 

Accl'esce que est!)s mesmos calculos com 
exactidão feitos por aquella Commissão vêm 
intercalados no seu parecer . 

O q uadro actual dosofflciaesda armada está 
de tal modo augmentado com o quadro ex~ 
traordinario e com os aggregados, que os 
que fazem parte do seu e:ffectlvoteem de per· 
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d1~r a esperança. de promoção, por longos 
annos, amorteceo.do assim o estimulo e o 
amor ã. carreira.. 

A. conveníencia, pois, de serem incorpo· 
rados ao quadro e1Iectivo os que estão a elle 
aggregados ou no e:z:traordinario, com direi
tos adquiridos por tempo ou marecimento, 
se impõe, e a. Commissão e; por is;o, de pa· 
recer que sejam acceita.s as emendas apre· 
sentadas pela Commissã.o de Marinha e Guer· 
ra ao projecto do Senado, não só as que se 
referem ao quadro de offi.ciaes combatentes, 
como ao quadro de machinista.s, em favor do 
qual militam as mesmas razões. 

Quanto, porém, ã. de n. 4, que se refore ao 
corpo de engenheiros navaes, não pódea Com· 
missão de Orçamento ter igual pa.reeer, pre
cisamente pelos argumentos que serviram 
pa.rs. acceitação dos demais. 

O Governo acaba de reforma.r o regula
mento do corpo de engenheiros, com autori· 
zação do Cco.gresso, e nessa reforma não 
póde deixar de estar expresso o' pensamento 
do Executivo, que"' fez com os mais amplos 
poderes. · 

Argumentar, a.gors., com a opinião do 
honrado Sr. Ministro da Marinha para pa.· 
trocinar uma nova reforma, que nã.o tenha o 
valor de um remodelamento completo do 
corpo, não pare~.e acceita.vel. Alem de que, 
não é o mesmo espirito de justiça que pre
side ás medidas propostas. 

Como é que p3.1'3. umas classes é conve
niente incorpornr aos seus quadros cffectivos 
os extraordinarios e aggregados, e para o 
corpo de en~teobeiros convém uma reforma 
que deixa. officiaes aggregados, creada para os 
e.fl'ectivos a situação que no corpo de comba· 
tentes justificoll as emendas apresentadas 
pela Commíssio de Marinha. e Guerrn? . 

A Commissão de Orçamento não deixa de 
l'econbecer que o corpo de engenheiros na
va.es carece de organização mais consentanea 
com os seus fins e com os seus direitos em 
face do art. 85 da Constituiçã.o federal, or
go.nização, JlOl'ém, quo, pela. sua. impClrtancia, 
não póde ser coutida. em uma omenda a um 
projeeto que o.pcmas modifica quadros de 
officia.es. 

Assim, a Commissão de Orçamento mani
festa-se de accordo com a honrada. Commissão 
de Ma.rinba. e Guerra, sobre as emendas que 
aprasentou ao projecto do Sena·lo, menos 
sobre a d e n. 4, que se refere ao qua.dro de 
engenheiros navaes, cuja rejeição pene á ca
mara. dos Deputados, pelas razões acima ex· 
postas. · · 

Sala das Commissões, 2 de agosto de 1899. 
-:-Cassiano_ do Nascimento, presidente.-Au
gusto Se-ue1·o, rela.tor.-Lauro Mtiller.-May· 
rink. - A!cindo Guanabara.- O.tlogeras.
Ser:;edeUo Corrêa , . 

N. 184...;..1898 

(Do Senado) 

ReÔrgani::a o guadro dos b/ficiaes da ttrmada 

O Congresso Nacional decreta. : 
Art. 1.• Fica desde já extincto o quadro 

extraGrdinari<> a que se refere o decreto de 
9 de agosto de 1894, passando os officiaes pro· 
movidos nesse quadro para o quadro ordi· 
nario. 

Art. 2.• O quadro dos offi.ciaes combatentes 
da armada. pas~ará a aer o seguinte : 

Almirante. . . • . • . . . . . • • • • • • • • • 1 
Vice ·almirantes. • • • • • . . . • . • • • • 2 
Contra-almirantes.. .... ...... lO 
Capitães de mar e guerra... . • • 20 
Capitães de traga ta.. . • • • • • • • • • 36 
Capitães-tenentes.... . . . • • . • . • 76 
Primeiros-tenentes.......... .. 170 
Segundos-tenentes..... . .. .... 120 

§ I. • As vagas abertas; por força deste 
quadro, na classe dos otllciaes superiores, 
serão preenchidas pelos officiaes das classes 
res,pectivamente inferiores, que foram pre
teridos por occa.siã.o das promoções effectuadas 
:pelos decretos de 9 e .':lO de ngosto de 1894, 
contando·Se·lhes a antiguidade da. data a que 
se referem os mesmos decretos. e isso só para. 
o atreito de collocação na escala. 

§ 2. • As va.ga.s na classe dos 1 .. tenente!~ 
serão preenchidas, nas proporções ~la actual 
lei de promoções, pelos 2•• tenentes que con
tarem dous a.onos de patente e tiverem sa
tisfeito os rect uisitos legaes. 

§ 3. o Extincto o numero de officiaes pre
t eridos em cada posto, u.s promoções obede
cerão em tudo ás leis actua.lmente em vigor. 

Art. 3.• Revogam-se as disposiçües em 
contrario. 

Senado Federal, 2.& de novembro de 1898. 
-Francisco de Assis Rosa e SiZ-oa, presiclente. 
-Joal~ím. rl'O. Catuncla, I• secL'otarío.-Joa-
quim Sarmento, 2" sr!Crata.rio.-JTenrique Cou
tinho, :(•• secretario, servindo de 3·•.-A.nlOflia 
Azercrlo, servindo de 1• soorot.a.rio. 

·N. 102 - 1899 

Aueo,·iz" o Governo a abrir os precisos creditos 
panz occo1·1·er âs despe;;as de represent,LÇUO 
com a recepçao do Sr. P residente da Repu~ 
blica Arger~tin.t . 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o Governo autorizado a. 

abrir os precisos cre~iitos para occorrer ao 
pagamento das despezas de l'eprcsentação 
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corr '}. recepção do Sr. Presidente da Repu
blic~ Argentina; revogadas a.s disposições 
em contNrio. 

Sala das Commissõcs, 3 do agosto rle 18~9. 
-Cassiano do Nrtscimento.-Augusto llfonte
negro.-Aur;usto Severo .-C,t logc:ras .-Ser.:>e· 
deUo Co1·rGa.-A. Guanallara. 

N. 103-1899 

Sr. Presidente da Republica-0 decreto 
n. 848, de 11 de outubro àe 1890, art. 32 
§ lD, creou clous togare.s de escrivão junto ao 
juiz da secção élo Estado de S. Paulo. 

Até o dia 3 de dezembro do anno passado 
deixou de ser provido um destes legares e 
por isto nas leis orçamenta.rias anteriores 
áquella data, a partir da lei n. 266, de 24 de 
dezembro de 1894, primeira em que se in
cluíram os vencimentos pnra os escrivã.es.dos 

Auto,·i:m a Pork1· Executivo lt abrir ao Minis- juizes seccionaes, só tem figurado a verba 
terio da Just,:ça e Negocias btterio,·es 0 cre- ne~e~sar:ia para o pagameoto de um escrivão 
dito de f:fJ16$935, svpplementar 11 l)eJ·óa. no referldO Estado. _ . 
11. 11-Jv.stiça Jf'cderal-do art. 2o d~ lei Occorrc, porém, que fcn oltlmamente no
n. 560, de 31 de de.::embrode18D8,p(l.ra pa-~ meado para aquetle lagar, de accordo com o 
!lamento dos '<'encimcntos do cscri·~üo seccio- art. 93, (lo decreto n. 3.084, de 5 de novem
nal do Estado de s. PaHlo Anthc,·o Gomes bro de !898, Ant?r:ro Gomes Barbosa, o qual 
Barbosa.. eutl'ou em exerclClO a 3 de dezembro ultimo. 

Em mensagem de 25 de julho proximo pas· 
sado o Sr. Presidente da.. Republica. submet
teu á apreciação do Congresso Nacional a ex
:posi~ão, abaixo transcripta, do Mi.nisterio da 
Justiça e Negocias Interiores, sobre a necessi
àade rlo credito Lle l :616$935, para occol'rer 
ao pagamento dos vencimentos do escrivão 
seccional dB S. Paulo· Antllero Gomes Bar
bosa. 

· Examinando a. Commissfí.o de Orçamento QS 
fundamentos da alludida exposiçü:o, julga rle 
todo o direito a concessão do credito, porquanto 
havendo sido feita a nomeação do refe
rido escrivão em 5 de novembro 1898, não 
podia por isso o resp3ctivo orçamento, nem o 
actual dispôrde meios com destino a essa fim. 
Assim é de parecer que seja adaptado o se
guinte projecto de lei: 

O Congresso Nacional resolve~ 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto· 

rizarlo a nurir no Ministcrio da Justiça e ~e
gocios Interjorês o credito ne·l :616S935, sup
plementar a verba n. !l-Justiça Federal
do art. 2" da lei n. 560,de 31 de dezembro de 
1898, para :pagamento dos vencimentos do 
escrivão seccional do Estado de S. Paulo An
thero Gomes Barbosa, nomead.o por decreto 
n . 3.084,de 5 de novembro de 1898, de accor· 
do com o decreto n. 848, dn 11 de outubro de 
1890, sendo: 

correspondente ao -periorlo de 
3 a 31 de dezembro de 1898 .• 

exercicío de 1899 ............ .. 
116.$935 

1:500$000 

fazendo as necessarias operações e revo
gadas as disposições em contrario. 

Sala. da.sCommissõas, 2 ,[e agosto de 1899. 
-Casstano do Nascimento, pr,~sidente.- A. 
G?wna/ia;•lt -- s~r::adcll•l ('ari"GII.- Jlfaltl"itth, 
relator .-AHyU.ItO SccCI"D .-CalO'I•'I'Il~ • .:....f.m.~-
TO Nllfl<'t·. . 

Ora, .não havendo credito tambflm no orça-
mento actual para. pagamento do vencimento 
de mais essa escl·ivão, sem duvida porque a 
sua nomeação não chegou em tempo ao conhe· 
cimento do Congresso, torna-se necessa.rio 
para esse fim, o credito de um conto seiscen: 
tos e dezeseis mil novecentos trinta e cinco 
réis (l :616$935), sendo a quantia. de ll6.t935, 
relativa ao periodo decorrido de 3 a 31 de 
dezembro de 1898, e a de l :500$, correspon
dente ao exercicio actual. 

Submetto, 'POis, o a.ssumpto a vossa apre
ciação, afim de que vos digneis resolver como 
julgardes acertado. 

Capital Federal, 25 de julho de 1899.
Epitacio Pessoa. 

N. 104- 1899 

Concedo a F'rancisc1 Canellt ó direito de can· 
stntir e explorar uma estrada de r~o de 
bito~a de um metro, ligando os poNas do 
Rio de Janeiro e Santos e percorrendo a re
gicro costeira, com os fi:vores que estabelece. 

Tendo a Commissão de Obras Publicas ex
amina~o o ref~rido requerimento, é de parecer 
que seJa deferLdo nos termos do seguinte pro· 
jacto de lei: 

O Congresso Nacional resolve~ 
Art. lo E' concedido ao cidadão Francisco 

Canella o direito de construir e e:x:plorn.r uma 
estrada de ferro, de bitola de I, mo, ligando 
os portos do Rio de Janeiro e Santos e percor· 
rendo a. l'egião costeira. 

§ I • • O coneessionario gosará do direito de 
rlesapropriar;ão, DOS termos dodecreton. 816 
rlc lO de julho de 18-5. ' 

§ 2." Os mater-iues necessarios â. constru
cçii.o tht linha ~ de suas dependencias, bem 
como o matorJa.! rodante sii.o isentados do 
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pagamento das taxas aduaneiras de impor-
ta.çfio. · · 

Art. 2. o São revogadas ·as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissões, 3 de agosto de 1899. 
- Bueno de Andt·ada, relator. - Ole,qat"io 
Màciel,-Antero Bot~lho.- Artht1r Tm'i·es.
Castro Rcvello.- lle~vecio Jlfon.te. 

Foi presente á Commissão de Fazenda. e In· 
dustria o requerimento de Francisco canella, 
pedindo a concessão de uma. estrada de ferro 
entre os portos do Rio de Janeiro e Santos. 

Tendo a Commissão de Obras PubliClls de· 
ferido essa petição, a Com missão de Fazenda. 
nad(l, tem que oppor. 

Sala da.s Commissões, 3 de agosto de 1899. 
- Jose Mariano, presidente.-Ovidio Av1· .. tn· 
t es, relato:-.- PinheiroJuníor.-Perei-,·,t dos 
Santos.- Het"menegi"l<lo de .'!Ior.leS. 

N. 105- 1899 

A1.!tori;;;ct o GovenlO a contar ao D1· . Jorro Jaa· 
quim Pizar'l'o, lente da. Fact!ldade de 1,Iedi· 
cin:t do Rio rle Janeiro, pc.1·a os ejfeitos do 
art. 29.5 do Codiga de ensino sttperior, o 
tempo que serviu como direclor de secçrío elo 
.llluseu NacioHal, cessando po1·em dc perct$úer 
a aposcnHdoria em cujo gozo está • 

O Dr. João Joaquim Pizarro, que é ainda 
hoje lente · da Fae~.rldade de Medicina do Rio 
de Ja.neiro, foi dnra.nte alguns annos dirc· 
ctor de secção do Museu N:t.cional. Em 1883, 
sobreveiu, porém, uma lei que vedava as ac· 
curoula.cões unicament e aos empregados do 
Ministerio da. Agricultura. E como o Museu 
Nacional ~rtenoe::se então a esse ministerio, 
foi elle obrigado a optar por um dos dous lo· 
gares que exercia, o que fez escolhendo o de 
lenta e aposentando-se no de directol' do Mu
seu. 

No gozo dessa aposentadoria tem estado até 
hoje o permanecerá. 

Vem, todavia, ~1gora. perlir ao Congresso 
que, desistindo de continuar a recebe~ os seus 
vencimentos de a:poseutLno, mande-se-lhe 
contar aquelle tempo pn.m os effeitos do 
a.rt. 295 do Codigo de ensino superior. 

O pedido é attendivel. Por um ln.do trata
se de· protessor distincto, que tem, como 
pro-vou com documentos, prestado ã. Nação 
muitos serviços dignos de serem notadGs . Por 
outro,os trabalhos do Museu eram de natureza 
sensiv~lmente analoga aos do, magistel'io . 
De ma1s, como o requercnt(l abre mão !los 
vencimentos da aposentadoria em cujo go7.0 
está, n!lda. se oppõe a que se lhe dê essa com
pensaçao. 

Nestes termo~, a Commissão :propõe il. ca.· 
mara o seguinte projecto de lei: 

Artigo \mico. P n.ra. os etreitos do a.rt. 295 
do Codigo de ensino superior é o Governo au· 
torizado a contar ao Dr. João Joaquim Pi
zarro, lente da Faculda.de de Medicina, do R.io 
<le Jan~iro, o t~mpo que serviu como clirectOl' 
de secção do Museu Nacional, cessando, po· 
róm, de perceber a apo~entadoria em cujo 
goso está. 

Revogadas as dispnsiçúes em contrario. 
Sala. das Commissões.-V:a: de Mello, pre

sidente.- Medeiros e .Albuquerque.- Anis io 
de Jiln·eu.- F. Tole;ltino.- Ignacio Tosta.
Marlins Costa Jttnio?' .- Luiz lJomingues, 

A Commissão de Instruccão e Saude Pu· 
blica acceita o projecto de lei pelo qual a. 
illustre Commissi.io de Constituição e Legis
lação concluiu seu parecer ao que requer eu 
a.o Congresso Federal o lente cathedra.tiM 
da. F;\culdarJe de Medicina do Rio de Janeiro, 
Dr. João Joaquim Pizarro. 

Sala das Commissões, 17 de n ovembro de 
1896.- O.IC!I!I' Godoy, presidente. - Helvccio 
Monte, relator.- Bricio Filho.- Herculano 
Ba11cleira.-PiMo da Rocha.-J . .Americo de 
Matws. 

A Commissiio de Fazenda examinou at
tcnta.mente todos os documentos, que ins
truem o requerimento submettido pelo Dr. 
João Joaquim Pizurro, lente co.thedrn.tico da 
Faculdade de Medicina. do Rio de Janeil'o, á 
consideraçllo do Congresso Nacional. 

Pelo esludo desses documentos fica. eviden
ciada a alta. roleva.ncia. dos serviços prestados 
pelo prnfessor Pizarro no ensino superior, em 
1Uversos ramos da instrucçã.o publica., e ainda 
em importantes commissões rela.tivas :\Outros 
serviços publicas, quasi to..'l.as exercidas gra
tuitamente. 

A Com missão de Fazenda julga muito justo 
o que des~>ja o p)ticionario e aeceita o pro
jacto apresentado pela illustre Commissão de 
Constituição e Legislação n o final do seu pa~ 
recer. 

Sala das sessões, 3 de agosto de 1899.
JosJ 11larianno, presidente.-Ovidio Abrantcs, 
relator .-H!!rmeneqitdo de l!!twaes, -Pel'cira 
dos Santos . - Pinl•eil·o Junior. 

O Sr. Presidente - Tendo da.do 
a. hora, designo para amanhã a. seguinte 
or1lem do dia.: 

Continuação da. discussão un ica do parecer 
n. 35. de 1899, julg~\ndo que ao Congres.;o· 
Nacional ou a. qualquer dos seus dous ramos 
Callece competencia para conhecer da ma.teria. 
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constante das indicações apresentadas pelos 
Srs. Deputados Luiz Adolpbo e Mello Rego, 
relativas a acontecimentos políticos de Matto 

-Grosso, seguido de uma exposição apresen
tada pelo Sr. Deputado Luiz Adolpho; 

3• di~cussão do projecto n. 90, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio da Guerra o credito de 1.266:588$, 
supplementar ã. verba 16•, n . 28, do art. 19 
da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898; 

2• discussão do projecto n. 80 A, de 1899, 
autorizando o Governo a mandar demolir os 
dous armazens da Alfa.ndega de Santos, 
construidos em terrenos munieipaes da mes· 
ma. cidade, na praça Antonio Telles. 

~~vanta·se a sessão ás 4 horas da tarde. 

701 s~Io Ebl 4 DE AGOSTO DE 1899 

Presidencia d<J Sr. Va.z de Mel/.o (P1·esidente) 
s. Carlo; de Novaes (i o Sect·etal'io) 

Ao meio-dia. procede-se â. chamada, á qual 
respondem os Srs. Yaz de Mello, Urbano San
tos, Carlos de Novaes, Heredia de Sá., Angelo 
Neto, Silverio Nery, Amorim Figueira, Au
gusto Montenegro, Luiz Domiugues, Eduardo 
de Berrêdo, Cunha Martins, Marcos de Arau
jo, Peâro Borges, Ildefonso Lima, Francisco 
de Sá, Ma.rinho de Andrade, Frederico Bor
ges, Ta vares de Lyra, Francisco Gurgel, 
Eloy de Souza , Appolonio Zena.ydes, Ermirio 
Coutinho, Teixeira de Sã., 1\falaquias Gonçal
ves, Pedro Pernambuco, Rocha, Cavalcante, 
Euclides Malta, Jayme Villas Boas, Seabra, 
Milton, Aristides de Queiroz, Manoel Cae
tano, João Dantas Filho, Adalberto Guima· 
rã.es, Rodrigues Lima, Marcolino Moura, Je
ronymo Monteiro, Oscar Godoy, Au?usto de 
Vasconcellos, Raul Bart·oso, Sá. Fre1rc, Nilo 
P.eça.nha, Deocleciano de Sow.a, carvalho 
Mourão, Mont!)iro de Barros, Ildefonso AI
vim, Gonçalves Ramos, Jacob da Paixão, 
Francisco Veiga, Alvaro Botelho, Leonel Fi
lho, Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano, 
Eduardo Pimentel, O legaria Maciel, Rodolpho 
Paixão, Padua Rezende, Lamartiue, Alvares 
Rubião, Domingues de Castro, Oliveira Braga, 
Bueno de Andrada, Elias Fausto, Cesario de 
Freitas, Lucas de Barros, Paulino Carlos, 
Francisco Glicerio, Hermenegildo de Moraes, 
Alves de Castro, Leopoldo Jardim, Paula Ra· 
mos, Francisco Tolentioo, Diogo Fortun:~.. Ap· 
pa.riclo Mariense, Pinto da Rocha., Vespa· 
sia.no de Albuquerque e Cassia.no do Nasci
mento. 

Abre-se a sessão. 

Deixam de compr~.recer com cau.s& puti· 
ci pada os Srs. Silva. Mariz, Pedro Cher moilt , 
Matta. Baeella.r, Rodrigues Fernandes, Elias 
Ma.~tins, Jose A velino, José Peregrino, Trin
dade, Herculano Bandeira, João Vicjra., Pe
reira. de Lyra ,Araujc:i Góes, Olymp!o campos, 
Neiva, Leovigildo Filguciras, Torquato Mo
reira, Timotheo da. Costa., Belisa.rio de Souza, 
Erico Coelho, Silva. Castro, Ernesto Brazílio, 
Almeida. Gomes, João Luiz, Henrique Yaz, 
Octa.viano de Brito,Ferreira Pires, Rodolpho 
Abreu, Theotonio de Magalhães, Nogueira 
Junior, Luiz Flacquer, Dino Bueno, Gustavo 
Godoy, Luiz Adolpbo. Arthur Diederichsen, 
Rodol:pho Miranda, Luiz Adolpho, Alencar 
Guimarães, Brazilio da Luz, Plinio Casado, 
Guillon, Possidonio da Cunha. Aurelia.no 
Barbosa., Py Crespo e Azevedo Sodré. 

E sem causa. os Srs. Albuquerque Serejo, 
Helvecio Monte, Moreira Alves João de Si· 
queira, Geminia.no Brazil, Felisbello Freire, 
Eduardo Ramos, Galdino Loreto, Pereira. dos 
Santos, Alves de Brito, Agostinho Vidal, Ber
nardes Dias,Antonio Zacharias, Cnpertino de 
Siqueira, Telles de Menezes, Artbur Torres, 
Caracciolo, Leoncio Corrêa., Francisco Alen
castro, Victorino Monteiro e Campos Ca.rtier. 

E' lida e sem debate approvada. a a.cta. da. 
sessão an teeedente. 

Passa·se ao expediente. 

o Sr. I o Secret.ario proeerle á. lei· 
tura do seguinte 

EXPEDIENTE 

Ofll.cio do Sr. Deputado Jose Peregrino de 
Araujo, communica.ndo que, tendo urgente ne
cessidade de retirar-se des_ta capital, por tem
po indeterminado para -tratar de sua. sa.ude, 
vem solicitar para esse fim a devida. licença 
pelo resto da. aetual sessão, inclusive as suas 
prorogações.-A' Commiseü.o de Petições e 
POderes. 

Requerimentos : 
De Alnro Ramos Nogueira, apresentando 

um plano para o sorteio diario com o intuito 
de amortiznr a divida externa, pelo modo 
por que expõe.- A' Commissã.o de· Orça .. 
mento. 

De Francisco de Paula. Albuquerque Ma.ra
nhão, pedindo pagamento de vencimentos a 
que se julga com direito.-A' Commissã.o de 
Orçamento. 

De José Joaquim de :Miranda., conferente 
da. Alfandaga de Santos, solicitando 10 me
zes de licença.- A' Commissão de Petições e 
Poderes . 
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O Sr. Pre!Aidentc-Está findu. a. 
lei ~ura do ex_pediente. 

Tem a palavra. o Sr. Francisco Gurgel. 

O Sr. Francisco Gur:;;el
Sr. Presidente, agradeço a V. Ex. o havar
me mantido a palavra., afim de poder con&i· 
nua.r hoje a. leitura dos documentos remet
tidos pela. Intendencia Municipal da. cidade 
de :V!ossoró. 

Dos que já. !oram lidos,Sr. Presid~nte, evi
dencia.-sc que não ho!lve alistamento esta
dual na cidade de Mossoró ; houve apenas a 
execução. de um plano de ha. muito cor.ce
bido. 

Para, Sr. Presidente, melhor coavencer á 
Camara, vou lEir o resto dos documentos para 
comprovar a verdAde dos factos denunciados 
Jlela Intendencia de Mossoró, em sua expo
sição hontem lida perante a ca.mara. dos 
Deputados. 

Sr. Presidente, os documentos hontem 
lidos, só, bastariam para que ficasse sabendo 
o paiz, do modo ostensivo com que os agentes 
do governo do Estado, tenta.m contra. os direi
tos sagrados do eleitor, garantidos e man
dados respeitar pela Carta. Constitucional da 
União. 

Entretanto, a Camnra va.e ouvir a. leitura 
dos documentos que ·tenho em mã.o para 
melhor formular seu juizo. (LG .) 

Cópia do officio do Dr. juiz · de direito, pe
dindo informações urgentes acet'cll do pro· 
cesso eleitora.l,a.flm de satisfazer informaçõ~s 
pedidas ta.mbem com urgencia pelo Exm. go
vernador do Esta.•lo. (Lê.) 

Resposta. do Presidente da Intendencia. do 
mesmo dia satisfazendo o objecto tio officio do 
Dr. juiz de direito. 

Côpia. do telegramma. üo Exm. goYernador 
do mesmo d ia 5 de novembro, no qual, a par 
de nmeaça.s · de ~ancção penn.l ao presidente 
da Inteodeocia, diz ter o juiz da direito com
municudo não haver o mesmo !JI'Csidente 
respondido ao seu officio acima. Vê a camara 
como estavam combinados. 

Resposta altiva e digna do presidente da 
rnteudencia. ,restabelecendo a verdade e fa
zendo sentir que outros é ·que incorriam em 
sa.ncção; penal . . (Lê.) 

Cópia..do officio do Dr. juiz de direi to ao 
presidente da commíssã.o de alis tamento es
tadual, pedindo com urgencia certos esclare
cimentos aftm de satisfazer a informações pe
didas por tele~rammas e com urgencia. pelo 
Exm. goveroa.a9r do Estado. 

Resposta· do secretar io da commissão de 
alistamento a. esse otllcio do Dr. juiz de direito 
de ordem do presidente da commissão. 

Camarl\ V, 1V 

Côpia do a~to do Exm. governàdor doEs· 
tado uesignanrlo a Intendencia do estranho mu~ 
nicipiode Apo<ly para eleger mesas eleitoraes 
~ desig-nar edillcio pa.m eleição de intendentes 
no município de Mossoró, a despeito da com
municação que fôra dirigiria. a. S. Ex. ,em I de 
novembro pro:cimo passado, sobre nã.o existi
rem eleitores cstad ua.es e assim nã.o se poder 
proceder legalmente â. respectiva eleição. 

Senhores, sabendo achar-se na ante-sala o 
Sr. Rangel Pestana.,. reconbeciõo Deputado 
pelo 5• dis&ricto do Estado do Rio de Janeiro, 
intarrompo as minhas obs<;rvações, nas quaes 
continua.t•ei, depois de ter aq uelle prestado · o 
compromisso regimental. 

O Sr. Nilo Peçanha (pela ordem) 
-Sr . Presidente, achando·se na ante-sala o . 
Depu t ,tdo recentemente eleito pelo 5° dis· 
t-ricto do Estado do Rio de Janeiro e reconhe
chlo pela cainara, requeiro a. V. Ex . que 
fa-ça-o penetrar no recinto, com as formali
dades regimentues. 

O Sir. Presidente convida os 
Srs. terceiro c quarto Secretarias a irem re· 
ceber o mesmo senhor, o qual, sendo intro
duzido uo recinto, presta junto á Mesa, o 
compromisso regimental. 

O S1•. Fa·ancis co Gurgel con
tinúa. a leitura dos documentos para comple
tar os que se referem á. representação da In
iendeilcia. Municipal de Mossoró: • 

«Nomea.çi'ío do tenente José Francisco de 
Souza para delegado de policia. de Mossoró e 
seu compromisso perante a chefatura. de 
policia. 

Cópias das netas da l" e 2' sessões con· 
st:mdo dellas o numero de eleitores que se dá. 
como tendo votado nas referidas Ees>ões 302 
ela i tora;; ; reunidos ao numero dos que dizem 
ter faltado 145 temos 447, superi01' ao Jtu
mero do pseudos ~~leitores 439 apurados pelos 
dous pr!mos-irm[os e dos que trato. o otllcio 
a.ppenso por cópia. o que constitue uma pn.lpa.
vel e flagt'ante indicação de fraude eleitoral, 
além de qne não foram remettidas cópios das 
assignatura.s dos eleitores no l ivro de Jlre
senç:J.,como um meio pr:J.tico de evitar justos 
protestos e reclamaçl'les. 

Sr. P1•esidente, não precisa. 'grande esforço 
para ·verificar-se o quanto vae de illegal o 
que se evidencia nas acta.s lidas, relativas ã. 
solemnidade da. fraude realizada. 

Existiam 339 eleitorl!s apurados, resam a.s 
actas que 30~ votaram e que 145 não compa· 
recora.m! 

Cópia. da parte-Expediente da. acta. da 
sessão do conselho de i ntendencia no qual 
deram entrada os offlcios acima l'eferidos. 

12 
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Cópia. da a.cta. da sessão C! e 30 de dezembro 
de 1898, analysando e comtrrentando a psouda 
eleição para. intendentes do município. 

Cópia do a13to .do Exm. governador do Es
tado designando a intendencia do município 
de Areia Branca para vir apurar a eleição e 
posse aos pseudos eleitos. · 

C6pia. da a.cta da. sessão de 7 de ja.neiro de 
1S09 em que a intendencia protesta contra 
esse acto da illustre goveruadoria. do Estado 
e contra a. :posse e exercício dos pseudo-in~ 
tendentes, mandados investh', no caracter de 
eleitos do povo do município, quando nin
guem deixnrâ de notar a maior das fraudes 
e o maior dos crimes l>raticados contra a 
soberania do povo, pelo governo do Estado 
do Rio Grande do Norte de mãos dadas com 
o juiz de direito da ant':~a comarca, hoje 
circumscripção de 11ossorõ, Dr. João Dionysío 
Filgueiras. 

Cópia do officio de um dos pseudos íntr.n
derites commnnicando que a. consummaçã.o do 
attentado á soberania popular terio. lagar no 
dia seguinte pela posse e exercício da. nova 
intendencia.. 

Cópia do telegramma de alviçaras ao 
Exm. governador do Estado. "Pelo qua.t a. 
novs. intendcncia, para cuja feítoriaueram-so 
as mã.os o mesmo E:x:m. governador e o Dr. 
juiz de direito da comarca, hojt) circum
scripção, comrnuníca ao primeiro o ~'Xt:rcicio 
no alto posto de delegação popular, mas para 
o qual não subiu pela vcmtade do povo o 
sim pela prepotencia do governo do Estado, 
de collabocação 'com o mesmo juiz de di
reito. 

Dos docum<•ntos lidos, que serão publicarlos, 
nenhum outro intuito tinlla a lntendencia. 
de Mossoró, sinão denunciar perante a Nação 
o modo por que se procura desrespeitar a 
lei. 

fraude e dos :tttentados expostos e compro• 
vados com os documentos lídos. 

Ao retirar-me da tribuna, cumpre-mt'\ag'ra
dec~r ao~ illustres collegas a benevolencia 
que se dignaram dispensar-me e ao mesmo 
tempo appellar pa.ra. o patriotismo dos no
bres Deputados a quem cnmpre pôr a salvo 
nos governos dos Estados os direitos do elei
tor, que não rleve estar sujeito aos odios dos 
prerpostos. · 

Appellareí igualmente para o benemerito 
Presidente da Repu\Jlica,em quem confto,lan~ 
ça.r:l. suas vistrrs para.. o Rio Grande do Norte 
onde se procura por todos os meios castig:t1\ 
ao eleítoraoo que soube cumprir o seu dever 
no -pleito de 1 de março do anno findo, vo
tando em S. Ex., pelo que se tornou 
criminoso para o chefe opposicionista. o sr.Se
naàor Pellro Velho, que ngom nã:o permittiu 
que fossem contemplados no alistamento elei
toral do Estn.do aq uelles rebeldes. 

Tenho concluido. (Muito bem.} 

DOCU~rENl'OS A QUE SE REFERIU O SR. 
FRANCISCO GURGEL 

Juizo de Direito da setima. circumscripQão 
em Mossoró, 5 de zwvembro de 1898. Para 
satbfazer inform<lções peditla.s com urgençia 
pelo E:x:m. governador do Estado, recom
mendo.vas que informeis tambem com ur~ 
gencia a. este juizo, porqu'3 deixaram de ser 
cumprida~ as disposições contidas nos arts. 
41,§§ l0 e 2", e 43 da lei n. 107, de 2i de 
julho do corrente anno, que estabelece} o 
processo para. :1s eleições est:l.dua.es. 

Saude e fi•aternidade. Ao illustl'e presi
dente da Intenilencía Municipal deste mu
nicipio.-Joa·o Dionisio Filgueira. 

Esta conforme com o origi.nnl. dou fé. 
Sec1'etal'ia. Municipal de Mossoró, 5 dCl 

janeiro rle 1899,-0 secretario, Henrique de 
Arruda Torrt:s. 

A Jntendencia dr, Mossoró, protestando, 
como f,\z, cumpriu fielmente o s·.1u dever, 
deixo.ndo que os agentes do govemo do 
Estado, inspirados nos sentimentos no juiz 
de direito, agente do mesmo governo, 
:ponham em pratica todas as tropelias 
que assoalham. para. assim mais confianç'l. Presirl~mcia da. lntendeneia Municipnl de 
merecerem do chefe representado na pessoa Mossoró, em 5 de novemb1'o de 1898-Ao H
do governador do Estndo. lustN cidadão Dr .. iuiz de direito desta cü·-

0 protesto, portanto. da ínteudencia da cumscri}lção- Dando cumprimento ao vosso 
cidadede Mossoró,em sessão extra.ordina.l'ia do pedido urgente, contido em offido de hoje da
dia 7 de janeirl'!, expl'ime fielmente os senti- tado, no sentido de ta.mbem · com urgencio. 
mantos dos municipes contra (\sses actos ar- ministrardes informação á illustre g()Verna
bitrarios attentatoJ•ios dos direitos e liberdnde rl.oriado Estado, cabe a esta presidencia. in~ 
dos cidadãos o que tudo fez constar ao gover- 1vrmar--vos que na respectiva data 1 o do cor
nador do Estado em otricio que dirigiu. rente, em observancía á lei estadoal n. 107, 

Sr. Presidente, a impottante acta dos de 27 de julho deste anno,não só comparecera 
psendos intendentPs. para leitura da qual por si e offi.cíara , como igualmente com os de 
peço a attenção da Camara dos Deputados, 1 mais intendentes em selõsão da conselbo e de 
é um dos documentos (o primeiro) attestado 1 tuclo fizera. extractar e em otH.c!o remetter ao 
que o:fi"erece aquella agremiação, producto da' esclarecido conhecimento da governadoria~ 
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cujo histo_ríco e dados ministrados confir
ma.-se pelo presente. E' quanto com a enca
recida urgencia. póde-vos informar esta :pre
sidencia.. 

Saude e rraternidade.- O presidente inte
rino, Francisco lzodio de Sou,:;:~. 

Está conforme com o original. Dcm 1e. 
Secretaria. Municipal de Mossoró, 6 a e ja

neiro de 1899.- O secretario, Hem·iqne de 
Arruda Tor;·es. 

Repartição Geral dos. Tel~graphos-Telr\· 
grarnma. numero vinte e seis da esta~lio de 
Natal apresentada á.s tres horas e quarenta e 
ciuco minutos do dia cinco de novembro de 
mil e oitocentos e noventa e oito.-Pre~idente 
Intendencia Mossoró-Dinr.sos cidadãos re
clamam providencias contra recusardes cer
tidão sobre divisãomunicipios, eleição mesas, 
affixa~iio editaes ;juiz direitocommunica não 
terdes respondido offi.cio seu solíci tando in· 
formações respeito facto referido. Estra
nhantlo vosso procedimento passível sancçiio 
penal recommendo stricta observancia lei que 
asseguro será cumprirla. - Chaves, gover
nador. 

· Conforme com o original que ihilmente co
piei e dou f e. 

Secretaria municipal de Mossoró, 5 de ja
neix'O de 1899.- O seeretario, lleHrique de 
A~a Tortes. 

Telegramma-Presidencia. rntendencia M:u
~icipal Mossoró, seis de novembro de mil e 
oitocentos e noventa e oiro-Excellentissimo 
governador-Natal-Respondendo vosso tele
gramma hontem, recebido hoje, informo ape
nas um requer~mento sentido fa.l;tis foi apre· 
sentado qual despachei logo mandando Cr.lrti
ticar. Respondi tíl.mbem urgencia requisição 
jníz. Esta presidencia timbra. mais escrupu
loso respeito lei. Oxalá outros cumprissem 
tã.o bem seus deveres. Vôs mesmo deixastes 
remetter titulas eleitores, apesar requisição 
officinl vos dirigi, vo.~sa promessa remetter 
costeiro. Saudações.-Francisco I:;adio S=za, 
presidente interino. 

Está conforme com o original, dou fé. 
·secretaria Municipal de Mossoró, 6 de ja

m~iro de 1899.-0 secretario, llem·iqtw ele 
An-uda Torres. 

Juizo de Direito da Setima Circumscripção 
em Mossoró, 16 de novcmbt·o de 1893. 

Para. r"..tisfa.zer informações pedidas hoje 
por telegramma, e com urgencia, pelo Exm. 
governador do Estudo, reoom.mendo-vos q_ue• 

tamheiU com. urgencia., informeis a este juizo 
si pela commissão ele alistamento eleitoral 
deste rnunicipio, que presidistes, foi cumprido 
o que dispõem os arts. 22 e 23 e paragrapho 
unico deste ela. lei estadual n. 1{17, de 27 de 
julho deste a.nno. 

Sauile e fra.ternid:lde.-Ao illustre cidadão 
Bento Praxedes Fernandes Pimenta, presi-. 
dente da commiEsão de lllistamento eleitoral 
do Estado neste município. - Joao IJion.usio 
Fagueiras. 

Està conforme com o orig-inal, dou fé. 
Secretari[t Municipal de Mo~soró, B de ja

neiro de 1899.-0 secretario, Elenrig_ue Arrtcda 
Torres, 

Sea1·etaria ela, commissão de aHsta.mento 
eleitoral do Estado, neste. municipío de Mos
soro, em 17 de novembro de 1898. lllustre 
cidadão Dr. João Diouysio Filgueira, M. D. 
Juiz de Direito desta circumscripção. Respon· 
dcndo, de ordem elo lllm. Sr. Presidente da. 
commi~sã.o de alistamento eleitoraldo Estado 
neste municlpio e com a urgencia, que me 
foi recommencla.\la, vosso otncio de ltontem 
da'ado e recebido hontem }leias 5 horas da 
tarde, passo a. referir-vos na primeira. hora 
do expediente desta secretaria. da. intendencia. 
e fie :preferencia a outro qualquer trab:.1lho 
municipnl o que consta., á vista de dados offi· 
ciaes sobre o assumpto àe que trataes-No dia 
20 de outubrouttimo, a commissão de alista· 
menta eleitoral do Estado, neste município, 
reunira-se na sala das seasões de seus traba
lhos, conforme determinara. o art. 22, da lei 
eleitoral n. 107, de 27 de julho deste anno, 
c officiara collectivamente acerca da conclu· ·' 
são do mesmo trabalho, de tudo lavrando 
acta, dn qual e:xtraltira um(). cópia que fOra 
remettida. á Intendencia Municipal, que por 
sua vez se dirigira ao Exm. governador do 
l~sta.do, o scientificando de tudo. O oltlcio tla 
intondencia dirigido a s. I~x. foi posto no 
correio desta cidnde, sob registro, e seg1~iu · 
pela mala do ultimo carteiro, devendo já ter 
si;lo entregue ao !llU5tre Gove-rnador do Es~ 
tn.do que, [JOr certo, vos dirigiu o tclegramma 
que citaes, ante~ do recebimento daquella. 
peça o!licial que o responde plenamente. E' 
o que me aumpre informar-vos, á vista de 
dados officiaes e de acco-rdo com as ordens re· 
cebidrts, 

S~tude e Crá.temidade .- O secretario da 
Intendenda, serviudo de secretario da com
mi~são, Henrique de Ar1·uda Torres. 

Est:i confol'mo cnm o original, dou fê. 
Secretaria Municipal de Mossoró, 6 de jn

neiro rle 1899.- O secretario, Hem·iq_ue r.le 
1irntda Ton•es. 
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Decre10 numero cento o doii~, de szte de 1 offi.cial, qn~ !lesta. data. pre~wu, na chefa.
novembro de mil oitocentos e noventa e oito. tura. de pol!cta., o compromtsso do refer1do 

O Governadot• do Esta.do, tendo em vista. cargo. · . . 
a.s representações por despachos telegrapb?cos Extrahido do jornal offit;tal A Republ1ca, 
de hontem. do Dr. juiz de direito da settma n. 247, de 10 de n~vembro da 1898 ; sendo 
circumscripção e de ante-hontem, de di ver~os de notar q~e. o ofilcral . nome~do para d~le
eleítores residentes na séde da mesma c1r- gado de .poh<::a desta .ctda.de e José Fran~lBCO 
cumscripção, e, considerando q_ue a Inten- de Souza e nao Joaqum~ de Souza,_como t~l
dencia do respectivo município deixou_ de ve~. po; engano, publ1cou o orga.o otnc.al 
dar cum.r>rimento a.o dispostó n.:Js a1•tJgos actma. d1to. 
qua.rell.ta. e um, quarenta. e tres a quar~nts. e Secretaria Muuicipal de Mossoró, 5 .de 
cinco, da lei numero cento e sete de vmte e janeiro de 1899. - O secretario, Eertrique de 
sete de julho deste anno, combinados tlom o At·ruda. Torr~s. 
artigo primeiro do decreto numero ca?to e 
um, de vinte e dous de outubro ulhmo ; Ex:perliente da s~s!rã:o d~ In~arlencia. Mu
consideratido que a inobserva.ncia _ da.s ref~- nicipal de Mossoro, do d1a vmte e s~>te de 
ridas disposicões deu aso a que nao se pro- dezembro de·mil oitocentos e noventa e oito, 
ced~sse naquelle munieipio, no dia por leL a saber : <~:Foram apreEentados dous offl.cios 
designado-a eleição de intendentes, resolve, das mesas eleitor.:.es da primaira e segnnda. 
nos termos do paragra.pho unico do art~go secções com os saoouinte> dizeres~:-«S. P. E. 
cento e cinco da citada lei. decret 1r ~ Artlgo -A' Junta apurlí.dora ~este municiJ,lio .de 
primeiro.-Fica designa.• lo o dia vinte~ ~e~e Mossoró. _ D~ mesa eleitoral da. pr1me1!'a 
do COl'reute parn. cfi'actuaNe, no mumctplO secção (um) e 0 outro- Da segunda ~ecçao 
de :Mos3oró, á eleição dos respectivos inten· do mesmo municipio.»- A lntendencta que 
dentes. Artigo segundo.-A lntendencia d'' nlio funcciona no ca.racter de Junta apura
cidade do Apojy iin·a. doze dias antes do dora, mesmo porque ignora si foi feita. qua~
desi"'oarlo para. a eleição, a divisão daquelle quer eleição, reso~ve, entreta.oto, a.brtr 
'muzricipio em secções eleitoraes ; elegera as esses officios t' ver1dcou que teem a data 
mesas e designar·á. os edifl.cios em que estas de vinte e oi.to de novembro ultimo, m~ 
deverão funcciona.r. Artigo terceiro- Os sómente agora entregues, e tratam de UI?a. 
editaes de que trata.m os artigos quarenta a eleiçãa que dos mesmo~ .consta ter. ha.!'ldo 

. um e quareuh e tres, da. lei. nume.ro ~e11to e para. -intendente3 muOlctpaes-no d1a nnte 
- sete, combinados com o arttgo prune1ro do e sete do mesmo mez de novembro. 

· citado de~reto, serão remettldos n.o jlliz de Vinham acompanhados de cópia da actn. 
direito da setima circUlllicripçã.o, a q_ue d:l. eleição, não vindo, porém, cópia das as
pertence o referido municipio, para fazel·os si"'n•l.tura.s dos eleitores no livro de pre
amxe.r. Artigo q ua.rto - Pa.t'<t os e1Ieitos se1tca., 0 que a intendencia faz consignar para. 
do exposto no artigo segundo do presente os Iins convenientes, assim como nã.o fora.m 

\decreto, o mesmo jui~ tle direito remettera tambem at~ hoje recolhidos ao ~rchivo desta 
- ao pre;iue~te da. lntcn ~encia. do c\P?~Y .a latendencia os livros e ma.is papeis a que se 

cópia do altstamento elettor.:ü do muntcrplO refere 0 art. 79 da lei n. 107, de 27 rie julho 
de Mossoro. Artigo quinto- Ficam rev~- de 1898. E como pelo§ 2• do art. 80 da ci
rra.das as disposições em contrario· Palac10 tnda. lei a. lntendencia. tem dez. dia,s para 
do Governo tlo Estado do Rio Grande uo tomar conhecimento di8to, resolve pNJseguir 
Norte, sete de novembro de mil oitocentos e nos traballlos que motivou a. prese11te sessão, 
noventa. e oito, declmo d,~ Republica.- deixando de parte o objecto dos referidos 
Joaqttim Ferreira. Cha.oes. - Joaquim So:tl'es ofllcios. . 
Raposo da Cctnl(tra. Esta conforme com o original, dou fe . 
. Conforme.-SecrClta.ria. Municipal de Mo~· · Secretaria Municipal de Mossoró,.5 de ja
soró, & de janeiro de 18[;19. - O .secretarlO neiro de lB<J9. -o secretario, llem-ique d~ 
Henriqu~ de Arruda Torre;. Arruda Torres. 

Secretaria de policia-Outubro-Dia. vinte 
a oito. 

Por acto desta da.ta, foi exonerado o 
tanent~ Joa.quim de Souza do c!l.rgo de se
gun i o supplente do ~e;.:undo tlel_egado t1_e ro!i
cio.da. ca.pi&al,e dem1tt1d~.a peú1,lo, o Cldadao 
Antonio Ponciano de M1ro.ndu. do de dele
gado de. policia do município de Mossoró, e 
nomeado pa.ra substituir a este o mesmo 

Cópia-i.\!Iesa elel tor&l ·da ·primeira. secção 
uo município de Mossoró em vinte e oito de 
nooç-embro de mil oitocentos e noventa e oito. 
A' illnstre Junta Apuradora do município. 
A mesa. eleitoral di primeira secção deste 
munícipio tem a. honra. da pa~:>~r ás vos~as 
mãos copia dos tra bC~.lhos da. elet cao procedida. 
hontem neste mesmo município, para inten
dentea municipaes que teem de servir no 
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triennio de mil oitocentos e noventa e nove 
a mil novecentos e um. 

Sa.ude e fraternidade.- Francisco Romélo 
Filguei1·a, preside~te.- L~iz Odilo-n Pinto 
Bandeira, secretariO.- Jose Gomes Franco .• 
·mesario.- Fnzncisco TavtJ;res Caualcan_tt, 
mesarío.-Asterio de Sou::a Pinto, me~arlO. 

Acta. da. ínstalla.ção da. mesa. eleitoral da. 
secção numero um do município de Mossoró, 
pnra. a. eleição ordinaría d~ intendentes ~u
nicipa.es que teem de serVIr no futuro trle~
nio de mil oitoceutos e . noventa e ~ove a m1l 
novecentos e um. Aos vinte sete d1as do mez 
de novembro de mil oitocentos e ooYen~a e 
oito nesta. cidade de Mossoró, séde da settma 
eircumscripção do Estado do Rio Grande do 
Norte e casa de propriedade de Alexandre de 
Sonza. Nogueira, sita. na rua. Trinta de Se
tembro esquina da. travessa. Alexandra, logar 
design;do para. os trabalhos eleitoraes des~ 
primeira. secção, pelas onze h~ras da. m~ha, 
presentes Asterio de Souza Pmto, FranciS~o 
Ta-vares Cavalcanti, José Gomes Frnnco, LIDz 
Odilon Pinto Bandeira. e Francisco Rvmão 
Filgueira, membros ~ecti>?S, t_omara.m a.~
sento sob a. presidencJ.a provrsorr9: do_mesarto 
Asterio de Souza Pinto, que hav1a stdo des
igna4o para o -recebimento da cópia do alis
tamento, e, elegendo á :pluralidade de votos 
Francisco Romão Filgueira, para o ea.rgo de 
presidente e.trectivo e Luiz Odilon Pinto Ban
deira para o de secretario. ;Então o presidente 
eleito. occupando o respectivo Jogar ~ecla_r'!u 
insta.lladn. a. mesa. para se proceder. ~ ~lelÇao 
ordinaria de intendentes desteD?UDlCIPI?, que 

. teem de servir no futuro trlennto de mti oito 
centos e noventa. e :oov.e a. mil novecentos e 
um e designou os mesa.rios José Gomes Franco 
:pam fazer a chamada. dos eleitores e Fra.n· 
cisco Tavares Ca.vatcanti par-J. receb~r as 
listas· ou cedulas e examinar . (18 t itulas, e~· 
carregando aos outros mesan~ dos demais 
trabalhos ela. eleição. Nada ma.ts tentlo occox:
rldo, l&Vl'ou-se a presente ttct~, que vae ass1· 
goada. pelo presi(lente ~ ma1s me_mb1·os da 
mesa. Eu, Luiz Odilon P1nto Bandeira, secrc· 
ta.rio, o. escrevi e assigno.-~rMlci~co Ro~t1o 
Fi!gueir<t, presidente.- L~u- Od;lon Pmto 
Bandeira, secretario .-Josr; Gomes Franco, 
mesa.rio__:Asterio de Sou.:;a Pinto, mesario.
Fl'ancisco Ta'l?arcs Cavalcanti, mesario. 

Acta do recebimento e apuração àe ·votos 
da secçc1o n. 1. do municipio de Jlfossoró 
para intBndentes municipaes g,ue teem de 
serllir no trienr.io de 1.899 a 1901. 

Aos -vinte e sete dias do mez de novembro 
de mil oitocentos e noventa. e oito, decimo 

·da Re_publica., nesta cidade de Mossoró' 

. g ·. ; 
- 9 . ,f 
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cados pelos mcsmós mesarios. Em seguida,o 
presidente proclamou pelas listas da a puração 
o resultado da eleição, que foi o seguinte: 

JOão Darn ·sceno de Oliveira com 140 votos, 
Antonio Miranda com 129; Antonio Filgo.1eira 
com 118; Antonio Chaves de Oliveil·a Filho 
com 107; Francisco Tanres Cavalcanti com 
96; Vicente PrtJ.xedes da Silveira Martins 
com 50 ; Franci~co Amancio Pereiz·a Franco 
com 40; Trajano Filgueil'a de !llcllo com 17; 
Abel Ismael da.s Chagas com 16; João Valerio 
de Medeiros com 15; Francisco de Pa.uia Fil· 
gueira' com 14; Fra.ncisco Berna.rclo de O li· 
veira com 13; Cassiano Gomes do:~. Silveira. 
c-:~m 8 ; José Faustino Filgueira com 5; An
tonio Filgu~irs. Secundes com 2. 

For·am apuradas 154 cedulas para inten
dentes municip.'\es, tendo comparecido igual 
numero de eleitor~, deixando de comparecer 
78 eleitores dos constantes da list a. da ch&· 
mada. 

E assim concluídos os trabalhos eleitora.es 
desta secciio n. l, o presir1eute mandou con
vida r o otricia.l publico Francisco Pereira da 
Motta para transcrever a presente acta ím· 
mediatamente depois de escripta., lida e as
signa.da., cujo serviço lhe fóra antcríormente 
distribuido, ordenanclo ainda. q_u~ se extra.
hissem da mesma acta., nos termos da. art . 78 
e paragrapho unico da citada lei eleítoral,as 
necessa.rias cópias, p~ra. serem remettida.s ã. 
respectiva. juota. apuradora e ás se~reta.i'ias 

i do Governo e ao Super·ior Tribuoal do JusUça 
do Estado, e assignou esta com os demais 
mesarios, do qne, para const.1r, lavrei a pre
sente acta. Eu, Lui z Oúiloo. Pinto Bandeira, 
secret!l-rio, a escrevi e a.ssigno.-Francisco 
Romao Filgueirn, presidente.- Luiz Odilon 
Pi11to B l.ndeira, secretario. - A sterio de 
Sou:;a Pinto, mesario.-Josd Gomes Fra;lCO, 
mesario .-Francisco l'aua1·es Ca11akan1i , me
sarío.-Abel L~mael das Clw.gas , eleitor __ 
A ntonio Au!f"sto da Situa, eleitor .- Jari o Fc
lippa (le LitnrJ,, eleitor _- Fa.tWi*• F ilgucira 
àe MeUo, eleitor.-lrineu de -1s.<is N oqv.eirrr, 
oleitor.-Jat1o 13aptistt de Lucena, ele!tur.
Jor'la Damasceno tle Oliveir,!, eleitor.- f.'andido 
Gomes dos S entas:, eleitor.-H!fpoWo Cassiano 

.___ da S il1la, eleitor. 

-José Gomes Franco, mesario .- Francisco 
T a'lJa<·es CMalcanti, mesario. 

Conferi c concJ.rbi com o original que me 
foi o.:presentado; dou fé. 

Mossoró, 28 de novembro da 1898.- O ta
belUão publico, Francisco Pereira (Z.t Motta. -

Conrorme com o original que fielmente 
copiei, ao que me reporto e dou fé. 

Secretaria Municipal de Mossoró, em 6 de 
janeiro de 1899.-0 sccreta.rio, Henriq1,1e de 
Arruda Torres. 

Mesa eleitoul da. 2" secção do município 
de Mossoró em 2.8 de novembro de 1898. A 
illustre junta. apuradora. do municipio - A 
mesa_ehitora.l da. 2• secção deste município, 
tem a bom-a de pa.ssar ás vo~as mãos cópia. 
dos trabalhos da eleição procedida. hontem 
neste mesmo municipio para intendentes mu
n!cipa.es que teem de servir no triennio de 
1899 a 1901. Saude e fraterrlidade.-An· 
tonio P ,J-ulino Barbalho Bezerra, presi
dente •. -Antonio Ftlgw:ira FilAo. secretario. 
-Vicente Pra,:ced~s da Sil11eira Martins, me
sario.-F,·anoisco Amanci? Pereil·a. Franco, 
mesa r io.- Manoel Joaquim da Rocha, me· 
sario. Acta ela. ínstalla<;-ão da mesa eleitoral 
da. sect;ão n. 2 do município de ;,\lossoró, para. 
a eleição ordinaria da intendentes munici· 
pa.es que teem de servir no futuro triennio 
de 1899 a. 1901. Aos vinte e sete dias do mez 
da novembro de mil e oitocentos e noventa e 
oito, nesta cidade de Mossoró, séde da 7• clr" 
cumscripção do Estado !lo Rio Grande do 
Norte, o casa. da. actual residencia. de Antonio 
Paulino Barhalho Buzerra., na. praça da Re
dempção, loga.r designado para. os trabalhos 
eleitoraes desta. 2• secçiío, pelas onze horas 
na manhã, presentes Antomo Po.ulino Ba.r· 
balho Bezerra, Franci~co Amancio Pereira. 
Franco, An !onio r'il~ueirn. Filho, Mu.noel Joa
quim da Roch11 e Vicente Praxedos tia Sil
veira Martius, mr:mbros e1l'o:ctivos, tomaram 
assento sob a prl'stclencia. provisorin elo me
sario AntAm!o Paulino Ba.rball.l.o Bezerra, que 
havia sido designaLio para o recebimento do. 
cóp1a do alistamento, e elegendo á '[ll'Urali· 
unrle de votos o mésmo Antonio Filgueira. 

Fica transcripta a. presente. acta em mau Filho, para. o de secretario. Então o presi
lívro de notas de íls. 74 <L 70, por me ter dente eleito, occupando o respec~ivo lo"'ar 
sido o origin~l apt•asetlta>'lo para. o dito fim decl.rcrou installad<t a mesa, para se pi'Oc~de; 
pela mesa eleitoral deste mumc1p1o; dou fé . á eleição or dinaria de intendentes deste mu-

Mesa eleitoral da 1' secção de :Niossorõ, em ' nicipio que teem de s~rvir no futuro triennio 
2i_ de ~ov~~1bro de _ 1898.-o tabelliiio pu- de 1899 a _1901, e des1gnou o,s mesarios Ma
bbco.vlt:Lllmo, FrC!nc;sco Per1m·a. da ) f otta. noelJOêlc;lUlm da. Rocha,_ pu.ra fazer a chamada 

E:ltà. conforme.-0 secretario, Lt'i:; Odilon 
Piflt? Bandl::ra . -FrailCisco Romüo Filgv.ei-,·a 
}lrtstdente.- L uiz Odilon Pint'l Bandeira, 
sccretario.-.A.sterio de Sou:;a Pinto,mesario. 

dos eleitores e Fl'anclSc o Amancio Pereira 
Franco, ps.r·a receber as listas e examinar os 
tltulos, eacarreg<wdo aos outros mesar io,s dos 
demais t rabalhos da. eleição. Nada mais tendo 
occorrido, lavrou-se a presente act-'l, que vac 



C~aradosOepltados-lmp-esso em 25105120151216- PáginaS de 41 

SESSÃO EM:4 DE AGOSTO DE 1899 95 

as~ignada pelo presidente e p~los demais 
membros da mesa. . Eu, Antonio Filgueira Fi
lho, secretario o. escrevi e assigno.- Anto11io 
Patl,ino Ba,·balho Bezerra , presidente.-An· 
tnnio Filgueira. Pilho, S!!Ct·etar io.- Manoel 
loaqv.im da .RochfJ., mesario. - Francisco 
.4.mancio Pereira F ranco; mesario.- ViceMe 
p;·axedes da Silueira M:trtim, mesa.rio. 

Acta. do recebimento e r.Lpnraçc1o de 1lOtos da 
secção n. 2 ·do rttUJ1.ícipio de Mossoró, para 
inte»dentes mt~nicipaes que teem de servi;· 
no triennio de 1899 ai901. 

P~reira. Franco. Finda a votação e apuração, 
fot lavrado no respectivo liYro o termo 
de encerramento em seguida à a.ssignatu·:ado 
ultimo eleitot·, decla.tando·se nel.le o numero 
dos que votaram. Então presidente fez es· 
crever o resulta<io da eleição, designando-se 
os nomes dos cidadãos votados para. a. re· 
ferida eleição e o numero de -votos por cada 
um obtido eru tantos exemplares quantos 
eram os mesarios, entrega.ndo·se um ex· 
e_mpla.r a.. cada P.lll delles depois de terem 
s1tlo rubl'lcados pelos mesmos mesil.rios. Em 
seguida, o pr~sidente pl'ocla.mou pelas listas 
•!.&: apu-ração o r~sultado da. a.pura.c;ão, que 
Coto segmute: V1cente Pra.xenes da Silveira. 
1ia.rtins c <:ltn 100 votos, Francisco . Amancio · 
Pereira. Fra.nco, com 90 votos; Ft'attcisco 
Tavares c~~vo lcanti, com 80 votos; Antonio 
Chaves de Oliveira Filho, com 70 votos; An
tonio Filgueira Filho, com 60 votos; Antonio 
Mirallda., com 50 votos; João Damasceno de 
Oliveira, com 40 votos; Trajano Filgueira. de 
Mello com 39 votos; Abel Ismael das Chagas, 
com 34 Vl)tos; João Valerio de Medejros, com 
3<1. voto3; Francisco de Paula. FllgueirD., com 
34 votos; Francisco Bernardo de Oii veira,com 
34 votos; Ca.ssiano Gomes da. Silveira, com 34. 
votos; José Fau:,tíno Filgueir<l, com 3! votos 
e Antonio Filgueira Secundes, com 7 votas. 
Foram apurada.s 148 cedulas, pa.ra. inten· 
deotes mu11icipaes, tendo comparecido igual 
numero de eleitores, (teíxando de comparecer 
67 eleitores dos constao tes 1\a.list.a. da cha
mada. E assim concluídos os trabalhos 
eleitoraes desta secção n. 2, não havendo 
ta.bellião ou outro s1rventuarío de justiça 
po.l"'.J. transcrf;lver a. acta, a mesa nomeou José 
Martins de Vasconcellos escrivão ad.·hoc, o 
qual compareceu e prestou perante .a mesa 
pro~essa. legal de bem servir, cuja. actn, 
dep()lS de escdpta. lida e assignada toi itnme
diata.mentG transcripta, ordenando que se 
ex.trallisse da mesma act,,, nos termos tlo 
art. 78, pa.ra.grnpho unico tla cita.Lia lei elei
tora.!, as necessnria.s côpias, par.~ serem 
remettidas á re:;pectiva junta o.puraúora e 
as s !Cretarias do Superior Tribuna! de Justiça 
e do Governo do Estado, e assignou o pre· 
sitlente esta. com os demais mesa.rios, do que, 
para. constar , l:tvreí a presente actn.. Eu. 
Antonio Filgucira Filho, secretario :~ escrevi 
e ilSSigno.- Antonio Palllino Barball•o Be
.;el'1'a, presidente.- Antonio Filguci1·a Filho, 
secretal'io.- Manoel Joaquim da RocTu, me-
sario. - Fra ncisco Amancio Pe,.eirr~ Franco, 
mesario.-YiceHte Pn1.xedcs d.a Siloeínt Mar
tins, m es:,trio. 

Aos 27 ãias do mez ne novembro de 1898, 
10• da. Republic.a., nesta cidade d~ Mossoró, 
sédc da 7M circumscripção do Estado do Rio 
Grande do Norte, em casa da actual residen· 
cia de Antonio Pa.u !ino Barbttlho Bezel'l'a, á 

·praça da. Redempcão. logal' designado para 
os trabalhos eleitoraes desta. 2• secção, pelas 
12 horas da. manhã, presentes Antonio Pau· 
lino Barba.Ibo Bezerra.. Antonio Filgueira. 
Filho, Manoel Joaquim da. Rocha, Fra.ncisco 
Amancio Pereira. Franco e Vicente Praxedes 
da. Silveira Martins, presidente, secretar io e 
mosarios, achando-se o recinto onde estava 
a me~a sepa.rndo por um g1'3.dil do demais 
espaço da. sa.la, de modo a ser possivel aos 
eleitores a inspecçii.o ao processo eleitor al, 
depois de haver o presidente distribuido os 
t rabalhos da. apuração, deu-se comeco aos 
trabalhos eleitorae.s, fazendo o mesario M<!.· 
noel Joaquim c'h\ Rocha, designado, a cha· 
mada dos eleitores na. ordem em que se 
n.chase.m os seus nomes no. cópia do \l.lis~a.
mento. A proporçü.o que cada eleitor com· 
p:1.1·ecia. e, depois de examinado pelo mesario 
Francisco Amancio Pereira Franco, tam.bem 
para isto designo.<lo, o respectivo titulo, apre
sentava duns cedulas idGrrtica~ e assignada::;, 
com a declara.çii.o para int !!ndentes muni
cipa.es. contendo a ditas ce1luhts os nomes dos 
c.idu.diios votados pat'l\ dita olei'"ão, nos te1'· 
mos da. lei eleo~toral n. 107, de 27 de julho 
do 1898. O presidente. rubricando logo as 
duo.s cedulas, entregava uma ao eleitor e da 
outra fazia-se imroct\ia.t<tmentll apuraçíio. as· 
signando o eleitor o livro de pre~ença.. Ter
roínn.rla. a. chamada e a apura-cão das cedulas 
dos eleitores que itquella comp<\recia.m e 
antes de lavrar·se o termo de encerramento 
no li-vro de presenç~~, fora.m admittidos a 
votar 05 eleitores presentes que não tínham 
respond i•io á chamaria, votando cada. um por 
sua vez e pela. fórma. já. indicada, votando 
em ult imo logar os mesarios Antonio Pau
lino Barba.lho Be~erra., Antonio Filgueit'll. Fi· 
lho e Francisco Amancio Pereü·a Franco, por 
não estarem seus nome;; incluídos ns. lista da 
chamada., sendo rubricadas as cedula.s do 
-presidente pelo mesario Francisco Amancio 

Fica transcripta. no respectivo livro que. 
me foi foruecldo pela. mes!l. eleitoral, de folbas 
u ma. u. duas e verso. Dou fe. Mesa eleitora-I da 
2" secção do município ci.e Mossoró, em 27 de 
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novembro de 1898.-0 escrivão ad hoc, Jose 
Marti ;ts de V11sconcellos.- Está conforme.-
0 secretario, Antonio F itgueú·a Filho .--:-Anto· 
Paulino Bat·balho Be::err.J., presidente.-Anto· 
tliO Filgueira Jt'ilh.o, secretario.-Vicente p,·a· 
xedes da Silueira Martins, mesario,-Francisco 
Am:tacio Pere i;·a Frc.nco, mesario.-M:moet 
Joaquim d2 Rocha, mesario. 

Conferi e concertei com o original que me 
foi apresentado. Dou fé. Molisoró, 28 de no
vembro de 1898.- O escrivão ad hoc, Jose 
.3!-trtin$ de Vasconcellos. 

Conforme o original que fielmente copiei. 
Dou fé. Secretaria Municipal de Mossoró, 6 

"de janeiro de 1899.-0 secretario, Bcnrigue 
A !Tuda Tor1·es. 

Sessão extraordinaria em 30 de dezembro 
de 1898-Presideocia do cidadão Frvncisco 
Izodio de Souza . 

Aos 30 dias do mez de dezembro de 1898, 
10° da Re:publica, reunidos na sala da loten· 
dencia. Municipal desta cidade, pelas 11 horas 
da manhã, os Srs. intendentes Francisco Izodio 
de Souza, l'lresidente interino, Aristoteles Al
cebindes Wanderley, Remeteria Leite, Bento 
Antonio de Oliv ,lira, ha.vendo numero legal, 
é aberta. a sessão. ExJieniente. Nilo houv<:~. 

O Sr. présidente em se~uida dccla.rou 
que na pre~ente sessão tem a Intendencia d11 
resolver sobre o objecto de dous officios que 
deram entrada e constituíram o ex pediente 
da sessão de 27 deste m''Z, •·<:tro mencio
nado. 

A Intendonc.ia., passando lego o. decidir sobro 
o assumpto, votou unanime mente a scguinto 
resolu~ã.o: 

Considernntlo que a olei\ií.O ele que trata e 
consto. das presentes cópias nas act:•s da pri· 
mcil·o. a se.!.!Undo. seCf',.ões fôro. realizado. em 
'27 de novembro ultimo, em vez de sel-o em 
u do mesmo mez., como determina. o art. -:11 
da lei n . 107, de 27 de julho deste anno; 

Considerando que este l'acto indica irregu· 
laridades e a.normulidades, que de facto ee 
deram no preparo e execução dessa eleição, 
desde o falseamento do alist amento eleitoral 
p 3la junta revisora., o qnal por isto deixou 
de ser concluído pela commissão, ate a. re· 
messa. das cópias dessa eleição, um mez de
pois de finda. ella. e desacompanhada de cópia 
das a ssignatul'as dos eleitores no livro de pre
sença, como recommenda. a. lei : 

Considerando que essas irl'egularidades e 
ess..'\8 anormalidades visaram manifestame::J.te 
illudir a vontade popular, que nos governos 
democraticos deve ser observada com maximo 
escr upul.o, sob pena de falseamento dessa in· 
:s~ituição i 

Considerando que esta. intendencia desco
nhece si de facto a eleição realizou-se nos 
edificios designados pela. Intenr.Ienci!!o do Apody 
e si foi presidida pelos mesarios por ella elei
tos, visto que de um e outro acto nenhuma 
participação recebnra, nem tlvera sciencia 
directa ou indirecta.mente; . 

Coosideranrlo que os livros, papeis, as ce~ 
dulas de Yotação dessa. eleição não foram re
mettidas ao presidente da Intendencia , afim 
de s erem recolliidas ao archivo da Munici
palidade, corno det ermina imp~rativamente o 
art. 7!l da loi citada,nern no prazo de 10 dias 
porella estabelecido,nem posteriormente e até 
esta data; 

Considerando que, a par de todas estas ir
renoula.rill:.Ldes, h:\ o vicio de origem, que de 
to~o iuq uina de nullida.de essa eleição, como 
seja o não existirem neste munícipio eleito· 
res esto;.lnaes, que pela lei n. 107 de 20 de 
julho de 1899, süo os que elegem os inten· 
dentes municipaes; 

Considerando que.já devido a não haverem 
heste município eleitores estaduaes, foi que 
esta iutcndencia. deixou de eleger mesarios 
e designar editicios para verdadeira eleição 
de intenrlentcs, como se v~ritica da a.cta da 
sessão de 1 de novembro ultimo ; 

Conshlerando que isto m!;smo foi levado ao 
conhecimento do Exm. Sr. governador do 
Estado por· officio ela. pt·esidencia de 1° de no· 
vcmbro t..<tmbem ultimo, em o qual remetteu 
a S.Ex. cópi;, dessa resolução da Intenden
cit~ : resolve a mesma Intendencia não tomar 
conhecimento da eleição para intendentes 
deste município, rooliz,Ida, a o que con>ta das 
presentes cópias, em 27 de novembro ultimo. 
por considerar nulla de pleno direito a. re
ferida eleição. E rw,da mais havendo occor
rido e sendo a. hora. adiantctda, o Sr. preai
dmte suspende os traba.lhos da presente ses· 
:>iio, ficando os Sr s. intendentes convocados 
pam uma. sessã.o extraordioa.ria. no dia. se· 
guinte , afim de deliberar· se sobre diversos 
a.ssurnptos que por este conselho teem de ser 
resolvidos. Eu, Henrique <le Arruda. To1•res, 
secretario, a. escrevi.-Frttncúco I :oclio do 
Sou::a, presidente interino.- Aristoteles Al· 
cebi .cdcs Wat~derley.- Hcmetcrio Leitc.
B ento Antonio ele Olivei1·a. 

Conforme com o ot'igina.l a.o que me reporto 
e dou fé. 

Secretaria Municipal de Mossoró, 4 de ja
neiro de 1899.- O secr etario, Henrique de 
Arruda Torres. · 

Estado do Rio Grande do· Norte.-Palacio 
do Governo-Natal , 29 de dezembro de 1898. 

Para. vossa. sciencia e devidos eJiei toe, r e
metto~vos a inclusa cópia do actQ desta data\ 
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pelo qu~i designei a. Intendencia. do Municipio 
de Arei& Branca, pa.ra. pruceder, a 5 de ja
neiro proximo, á. apuração da eleição de in· 
1endentes desse rnunícipio, realiz11do. ::.. 27 de 
de -novembro ultimo, e bem assim àar posse. 
a 15 do mesmo me·z, dos novos e lei tos. 

Saude e fra.ternida::l.e.-Jooquim F. C!uves. 
-Ao cidadão presidente da Intendench Mu
nicipal de Mossorô. 

Estâ conforme com o origina.J. e dou fé. 
Secretaria Municipal de Mo·gsoró, 5 de j;t

neiro ele 1899.-0 secretario, Henrique de.: Ar
rt!da Torr~s. 

Estado do Rio Grnnde do Norte-Pabcio 
do Governo-Natal, 2.9 de dezembro de 1898. 

O governador do Estado, tenno em vista o 
despacho telegrapbicodo Dr.juiz de direito dn 
7• circumscripção communica.ndo não se ter 
reunido ajunta que deviaprocedet· á apura.ção 
da eleição de intendentes do municpio ele Mrs
soró, realizada a 27 de oovembro ultimo, re
solve, nos termos . do p:1ragmpho uni co do 
art. 105 da lei n. 107, de 27 de julho deste 
anno, designar a Intandencia. do município r! e 
Areia Branca., para exercer, a 5 de janeiro 
-proximo, aquella funcção, e hem assim dar 
posse a 15do mesmo mez aos novos eleito;.
Communique-se.-Joaquim Ferreira O!ltves. 
-Joaq1Zim Soares R. da Camara.-Conrorme, 
servindo de secretario, Joaquim Soares R. da 
Camara. 

E::;tã. conforme com o originnl e don fé, 
Secretari:1 Municipol de Mossoró, 5 1le j~\

neiro de 1899.-0 secretario, lleHríqtle de 
A,·ruda Torres. 

Act:.t da sessão extraot•dinari:l. do rlio. 7 de 
janeiro de 1899.- Presidenci;L rlo cidatliio 
Francisco Izodio de Souza. Aos 7 dias do m(!z 
ile jnneiro de 1899, I!• da. Repnblica, polns 
li horas da ma.nhii rennidos n11. snln. !lns ses
sões da. lntendnncia Munícip:tl desta cidade 
os Sra. intendentes Francisca [zodio de SoUZth 
presidento interino, Aristotcles Alcai.Jio.des 
Wanderley, Hemetcl'io Leite, Bento Antonio 
de Oliveira, havendo numero legal,foi aberta 
:t sessão. 

·O Sr. prt:!sidente declarou quo, nos ter
mos do a1•t. 26 da lei estadual n. 107, tle 
27 de julho ue 1899, fôra convocada extra.~ 
ordinariamente. a presente sessão, afim de 
fazer chf'g'a.l' no conhecimento do conselho 
o acto do illustreoogovernador do Estado, fir
mado em 29 il.c dezembro ultimo, por rõpin 
tra.nsmittido a E'Sta. .presidencia em officio da 
mesma data, para que tudo se torne conhe
cido da Intendencia., afim de npreciar e re· 

Camar:>. .V. lV 

solver conforme o direito. De ordem do pre
sidente, o secretario immediatamente proce
deu á leitura. das ditas peças que, de acco!'do 
com a deliberação rla Intendencia, vão trans
criptas na presente acta. e são do theor se
guinte: 

Offi.cio-Estado do Rio Grande do Node. 
-Palaeio do Governo.- Natal, 29 de de
z~m bro de 1898. N · • .. Para vossa. sciencia 
e devidos elfeitos, remetto-vos a. inclusa. có
pia do acto desta data, pelo qual designei a. 
lntendencia de Areia. Branca para proceder a 
5 de janeiro proximo á apul."açü:o da eleição 
de intendentes desse municipio,realizada. a 27 
de novembro ultimo, e bem assim dar po.sse 
a. 15 do mesmo mcz aos novos eleitos. 

Saude e fraternidade-Joaqu~m Ferrein 
Ch.a.,;es. 

Ao presidente da Intendencia Municipal 
de Mossoró-Agto- Cópia- Estado do Rio 
Gr<tnde do Norte-Pa.lacio do Governo-Na
la!, 29 de dezembro de l8JS. O governador 
do Estado, tendo em vista o despacho tele
graphico do Dr. juiz de direito da 7• cir
cumscripção, communicando não se ter 
reunido a. junta que devia proceder à. apu
ração da. eleição de intendentes do muni
tipio de Mossoró, realizada a 27 de novembro 
ultimo, resolve, TIOS termos do pa.ragrapho 
unico no art.l05 da lei n. 107, do 27 do julho 
Cleste <~-llno, designar a lntendencill. do muni
cípio de Areia. Branca, paro. exercer, a 5 tle 
jaaeiro pt•oximo, aquella fur.cção, e bem n.s
sim dar posse a. 15 ,lo mesmo mcz o.os novos 
eleitos. -Communiq Ul)·Se. -Jo tqrtim P~rroit·a 
r>ha llCS. -Conforme. -Servindo do secretario, 
Jcaguim Soare$ Raposo da Camrtrn. A lnton
cia estranbn como o Dr. jui~ de direito desto. 
circumscripçli.o tenha proce<Hd.o de tal rórmo., 
cxpc!lindo o cil11.4lodespo.cho tolegrE\phlco que 
sorviu lle bnso b. prnmutgaçi.i.o do neto rlo 20 
de dszemhro p9\o llluslro governo.tlor,porque, 
.í{~ em sessão do 2i do dito moz, o conselho 
r c sol vou tomn.r con hoc i mclll to do Jlrocesso 
eleitoral om quostãn e a. respaito pl'onun
cinr-so, c<.mfor·mo o direito, dentro do dccon
nio prescripto pelo § 2' do o.rt. BO do. citn.dn 
lei n. 107, do 27 de julho da 18\lB, o em taes 
condiçlies, assim o fez na sessão de 30 do du· 
zembro referido, resolvendo e deliberando, 
confol'me ee nrifica. da réspectiva a.cta. Esta 
estranheza da Intendencia do procedimento_ 
do D r. juiz de direito e de toda procedencia e 
tanto mais acceitavel, quanto a esta auto· 
ridade falleciam dado:; veridicos em que Cievia. 
a.ssentar essa informação telegraphica a. que 
allnde o referido actiJ do Exm. govarnar1or; 
tanto assim se verifica, e certo, que sobre o 
assum:pto, antes do referido dia 30 <ie dezem
bro, esse juiz não pedira nem obtivera qual-

i3 
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qu~r explicação, não reguer er<l. certidão, 
como tal de n<~,(ll\. podia saber e menos mi
nistrar acertada e acredita.vel informação. 
P:1ra. comprovar-se a verd:1de em d~sabono 
dessa in formação telegraphica, tir·mada. e. 
transmit t ída pelorererido .iuiz,é bastante cha
mar-se a attenção de quem que1• qne seja so
bre a acta da. sessão do conselho no meneio-

. nado dia 30dedezembro.A Intendencia nãose 
sut·pr ehendert\ com uma tal informação do 
Dr. juiz de direito desta. circumscripção, pe!a 
facilidade e fórma desrcspei t~sa. com que elle 
tem pall~ado seus actos de juiz, quet• sobre 
este assumpto, quer sobre os demais actos 
em geral reterentes ao processo eleitoral de 
que se trata.. 

Notadamente póde-se referir à arbitraria. 
exclusão do regrstro eleitoral des~e muni· 
cipío, na revisão ou alistamento estarlual , de 
400 <:Í!la.<lãos, tc.dos em coodi<;ües de se1·em 
eleitores e quasi todosjáquali1icadoseleitcres 
federa e.;; ; á indevilla inclusão neste a lista
mento (le diversos reque rentes em numero 
superior a !00, en ~re us quaes muitos ana.l
plmbetos o outros mesmos lle de 21 anrws de 
irlade ; í'uncciOJl<ll' a junt :t l'P.ví.::or Cl. de que 
fura presidente o referldo .lUJz, na. I•ropria. 
<h• St\ de rosidencia deõtt!, co;ltra a rl lsposiqão 
legal que -par:\ tanto relere ~e <í. ~ata das au
diencias •lo juizo ; a não menos tWbitraria e 
indevida inclusão no alistamento refet·i·lo de 
63 inrlividuos, q ue indirec"kt e oxclusivament~ 
requereram (J apresentar>! m a:; suas pet ições 
á. junta. J'evisorn.; funcr!ionat• esta jun to. nos 
nove ultimo::J dio.s dos tra.balhos respectivos, 
I!Ómente compost(). d1~ dous !.los seus ml!mbros, 
l)eot.lo ll rljlerido .iuir, presi•leute e seu primo
irmão promotor pnblico o 1\ intem pestiva 
infurmaç:-to tele~i'O.plric:r qt:e o dito Juiz em 5 
de novembt'o ull imo presto.ra :i. il iustrP. ::ro
-verna•loria. pret ex t:~. ru lo niio lhe serem minis· 
tra•lcs os t.!ndos de iulbrmac;.~o que :l re,;pcit.o 
do processo cleitot·ul, no mes:no r:itJ. 5, requi
siturarlo pi\'Sidentc deste couseHw. 

A conducta, JlOi~, rlestc juiz tlc direito ô 
passlv<ll d~ j u.5ta estra.nhextl rle.sttl intendcll
ciu., que, com pezat' , nn presente acta., con~ 
sign:l.-lhe um voto úe m\ln i ['est<~ l'eprovação a. 
todos estes actos pratica:Jos. A c itada. lei 
n. 1D7, de 27 de .julho •le 13:.18, om seu 
art. 105, prtrr.g'l'~tpho unico. sômcnt!'l pmYCi 
o caso de substi tui:;ão da int<:nder.cia pel:t do 
município vísinho, quando aq_ueHa se recusa 
o"ffi.cin.r os act os re rerentes á eleição das mesas 
eleitoraes, a a:puraçflo das eletç.Ues muuici.
paes e dar a. posse aos no;·os eleitos, s ómente 
em fK'teS C<"•Udições, repetimos, é p131'1Cittida á 
governadoria do ~~~ta.do a designação de mua 
outra intt~nllencin. Yisinba para 1\lnecionar 
a. respeito. O caso vertente, por\:m, é 
outro, ê diverso, de que não cogilou alei cí-

tada e menos que aproveite a mesma. dispo
sição. 

Truta-se tle uma eleição em que se diz te
rem exercido o direito do voto diversos indi· 
viduos que se chamam e apregoam eLeitores, 
e como tn.es alguns 0utros que se dizem novos 
eleitos inteni.lentes deste monicipio pelo sur
fragio do voto popular recebido desses mc:s· 
mos pseudo.!! eleitores . . · 

Consit.!eran<to quo de accordo com o art. 70 
da Constituição Federal são eleitores os ci
dadãos maiores de 21 annos, que se alistarem 
na fúrma ela lei ; 

Considel'<mdo que n os termos do art. ô3 
ua citada Constit tr iç:1o a cnda Estado cumpre 
re~peitar os princípios constitucionaes da 
União. na, propria Constitmção e leis que 
a dOJlla r para se r eg er; 

Considerando qne nos termos do art. 66 da. 
citadu, catta constitucional de 24 de feve
r eiro. é rlefe:;o aos Estados recusar a fé dos 
documentos publicos , de natureza legish tiv::t, 
administrativa ou j ndicia.ria e que pelo ~rt.72 
d:. precitada. Coustituiçüo, ninguem póde 
srr obrigàdo :l f!J.Zet• ou deixu.r de faz:er 
alg uma. cous:J., s inão em virtude de lei ; 
eou~ider:~nuo ma.i.s o Codigo Penal em seu 

ar·t. 207 § 15, d.:n ne na especie de prevari· 
ca~ã.o o crime rle excluir do alistamento 
eleitoral o cidadão que pro\':tr estar· nas 
condições de ser oleitor, ou incluir o que 
não provar possuir os requisitos lega~; 

Considerando que a precitaua.loi n. 107, 
de 27 de.> j ulho de 1898, g-olpea o princi
pio constitUéional da u nião, no sent ido. 
lle só &m:m eleitor es nc-;te Estado os <:i
d ;dão;; r1u•1 como tncs 1\wom :distados 
nos t•>rmos P'-'r olla prc:!criptos ; 
Con~idcrant!o C[Ue os membt·os da juuia 

1 ·evi~orn. úo nlísta.mento cloltoro.l e'll q ues· 
t.iio, neste município ox• l{·bila. t·n.m tia suas 
nttribuiçües, já r::x cluindo eleitores fcder;\es o 
já imlevidnmcnto inclninrlo nL> ali ~ta.mento 
a. diVí'l'$0:> iud ivid uos que, o.lám do não re
unirem n:; con•liçi•cs le:.{o.es pa.ra tanto, •li· 
reota e "xclusiya.mcnto lhes requereram; 

Consit\orando que por todas esta:; arbi
t.rll.riedaclcs Pl':lticall:lS }lOJa junta. revi· 
sot'3. deixou a commi.ssüo do alistamento 
de p1'ose~ uir em sei!S trn balhos r espe· 
ctivos, c, port:tnto, de f;,z,•r re~ist!'(l.l' como 
cl ~ito;·cs t.\o~tc municil)ÍO os nom0s de trcsen· 
tos c setent:1. e cinco mtlividuos, que como 
t;~:e.:; foram :l.purados ou reconhecidos, e quali· 
(icados mais sessenta. e t res pd:t m esma 
junta ; 

Consider ando, finalmentl'. que, em t nes 
condi<iões, c nullo <lc pleno dit e jto o proccssn 
da eleiçü.o de que se trata., o qual, por isto 
mesmo, deiJ'Ou de ~er u.pprova.do -por esta In
tendencia. : 
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Resolve, em nome dos princípios constitu
cionaes · consagrados pela. citada. carta. de 
24 de fevereiro, que asseguram á a utonomia 
do municipio o sagrado direito de voto a.o 
cidadão br:uileiro ; resolve esta intennencia 
protestar contra a a}Juração da. mencionada 
eleição pela intendencia do municipio visinho 
de Aréa Branca e posse dos que se dizem 
novos eleitos intendentes deste municipio, 
para. o actua 1 triennio. 

Protesta. igualmente contra. o predito acto 
da illustre governadoria do Estado, e, final· 
mente, tudo representar, allegar, defender e 
fazer valer perante os por!eres competentes 
do Paiz. 

De tudo para constar mandou o presente 
con.selho lavrar a presente acta., que. lida c 
achada conforme, foi approvaila e assigoa.da. 
E ~u, Henrique de Arruda. Torres, secreta
rio, a. escrevi. -Valem as entrelinhas da 
presente acta. - O secretario, H•nriqtte de 
Arruda To1·res .- Francisco lsodio de S otua, 
presidente interino.- A1·istotetes Alcebia•les 
Wa.nde1-ley. - Hemeteni Leite.- Bento Al'l· 
t onio de OUveir(r. . 

Esti~ conforme com o origioa.l ao que me 
reporto e dou fé. 

Secrctuil). da Intendencia Municipal de 
Mossoró,S de janeiro de 1890.-0 secretario, 
Arruela 'l'o ,·res. 

Sal;~ dna sessões prepat•a.torías da. inten· 
dencia. municiplll quu tom ele servir neste 
município, no trlcnnio de mil e oito:cntos e 
novcmta. e novo ~~ mil e novecentos o um, em 
qua.torze de j~~ou()iro do mil o oitocentos e 
noventa e oove, Cidadl1o - De contormidttdo 
com a doutrina do pn.rogr;tpbo segundo elo 
ar~igo vinte da lc! numero cento o oito de 
vinte o oito de julho elo n.nno proximo pre· 
torlto, tenho IL honra 1lc co:llmunicat· ·vos 
(jUO, em :>essi~o prcparatorin rl o bojo, foram 
l'econhecldos o voritlcndo~ os pouercs rlos oi
d4tlãos João Da.mnscono de Oli veira, Antonio 
Miro.nda, Antonio Chaves Filho, Antonio Fil· 
gueiro. Filho, Fro.ncisco Tavares Cnva.lcante, 
Viccuto Pl'a.xedes Martins da Silveira e Ft•an· 
cisco Amancio Pereira Franco, como inten
dentes dest e mun'icipio, que tcem d,e servir 
no nuente triennio elo mil e oitocentos e no· 
venta. e nove a mil e noventos e um; de
vendo ter lagar a. JlOSse respectiva. ama.nl1ã, 
a uma. h Ol' i!. da tarde. Saude e fraternidade. 
- Ao cidadã.o presidente da íntendencia. mu· 
nicipal deste município que serviu no t r i· 
ennio de mil e oitocentos e noventa. e seis a 
mil e oitocentos e noventa e oito, cujo man
dato expirou a. trinta e um de dezembro p ro· 
x.imo findo. - O presidente proviSOrio, Joílo 
DamasceJtO iU Oliceira. 

Está. conforme com o origina.!, dou fé. 
Secret:l.ria. Municipal de Mossoró, em 14 de 

janeiro de 1899. - O .secretario, Henrigue de 
An·uda Ton·es. 

Telegl'amma.s officiaes - Mossoró , 15 -
Ex.m. governador- Na.tal-Tomá.mos possa 
iotendencia. dC!ste municipio.- Da.ma.sceno, 
presidente; Miranda, vice. Este apresentou 
moção, approvada unanimidade de votos, 
solidariedade a vosso governo e política. 
chefiada Senador Pedro Velho. Reina geral 
satisfação. Viva a Republica! - Dlr.masecno. 
- Mirartda . - Filgueira. Filho.- Ch:tves Fi· 
lho.- T.t~ares. - .ilittrtins .-Amancio. 

Extrahido do jomal offiicial A Republica, 
n. 13, de 17 de janeiro de 1899.- Cidade de 
Mossoró, 30 de janeiro de 1899.- 0 eleitor 
fedcr<l l, Hcnriqtle de Arruda To-rres , 

O Sr. Pinto da Rocha-Sr . P re. 
sidente, venho occupar a p1·eciosa attenção 
da Cama.ra., aftm de apresentar it. sua con
si tlera~.ão um projecto de lei, que (liz respeito 
lmmedlatamente ac·s intercs~es da. Uniã.o . 

Ern 3 l de dezembro de 1897, houve por bem 
o Poder Executivo de então de suppr imir a 
AI Ci.l.ntlega de Porto Alegre, na capital do Rio 
Grande do SuL 

A represetttac;ão rio-gr:m,Jense, ne~ta. Casa, 
sustentou a neces~oidade do restabelecimento 
dessa repartição aúuaneira, alleg:"~ ndo, entre 
outr;ts causas, que a renda. da, Uoiií.o decres
cet·ia no tavelmente com o t!es<tppareeimerlto 
desse posto tlscal c uesen -:ol vendo uma. sér ie 
de a.t•gument~s quo, felizmente estâ a indo. de 
[16, o que demonstr-a a ra.zã.o com que nós en
tão pleitea.vamos tão insistentemente esS3. 
medida, quejulgámos necessaria ao inter cEse 
do ft.-;co da. União . 

Hoje, passn.dos p01·to de dons annos sobre a 
ext iacção dess:~. alfandegn., venho des~mpa
nhar·mo do compromisso, que assumi, pa· 
ra.nte o Estado que me elegeu e perante o 
1'hesouro ela União, de demonstrar que a. 
,., ~ntla dem·esceria. bastante com a medida. do 
Porter Executivo, além de prejudicar extra· 
ordinariamente ao commerc10 honesto e d igoo 
daquella E~ta,lo, tão prejuaica.do. 

E1Tl!cti vamente, Sr. Pr~~Bi• le nte, no decurso 
tlo a.nno de 1898, fui colhen, lo mensa.lmcute 
nos documentos offiches, r1uer da D~legacia 
Fiscal, om Pot·to Alc:.:-rc, quer l1o inspector 
da. Alfandcg,t do Rio Grande, onde so r.cham 
couceutrados os serviços das rcpar tiçõel'.i a:t
tiuctas, c assim consegui chegar á convicção 
de que efl"ectivameote o Thesouro Nacional 
ú lesado em centenas llc conto.> de réis. 

No decurso do actual no 1• seme$tre cleste 
anno,este uecrescimento é tão grande,Sr. Pre· 
sident(j, que o prejuizo do Thesouro, som· 
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mado ao do anno anterior, se eleva a. a.Iguns 
milltares de contos de réis. 

Nestas circumstaneias, venho apresentar á. 
Camara dos Deputados um projecto de lei, 
restabelecendo aqaella. repartição aduaneira, 
e fazendo-o acompanhar dos dados officiaes 
de im:possivel retutaçâo, que demonstram po
sitivamente que os at•gumentos adduzidos na 
SClSEãO do anao passado estão de pe. 

PaS$0 agora á ana.Jyse desses apontamentos 
que consegui eblher, não só pelo meu estudo 
depois da exlíncção da Alfa.ndega de Porto 
Alegre, como tambem pelos dados officia.es do 
Thesouro. 

COmparando, Sr. Prellidente, a renda de 
importação, a.quella. que pôde soff('er grande 
decrescimento, em. -virtude do contrabando, 
nos annos àe 1897 e 1898,. a Alfa.ndega. de 
Porto Alegre produziu 15.000:000$ em H97 
e, segundo o balanço fornecido ao Thesouro, 
essa. renda. foi no anoo seguinte de 14.000:000$, 
o que quer dizer que, depois da centralização 
dos serviços aduaneiros na Alfàndega do Rio 
Grande, a dii!eren~a em desfavor do Tbesouro 
da. União foi de 812:968$955. 

Fazendo a comparação a começar da. ex
tinc~ão da. Alfaudega de Porto Lllegre, que 
se deu a I de maio de 1898, vemos que o ren
dimento subiu a. 14.853:502$, ao passo que, 
de maio de 1898 a. abril de 1899, essa renda. 
foi de 14.088:089$. que prova um decresci· 
mento de 815:432$. Si fizermos, porem. a. 
comparação sômente com a renzlo. antorior 
a dezembro do a.nno passado, mez em que 
essa. renda. foi extraordinaria., em virtude do 
despacho antecipado de mercadorias para 
evitar os 10 "/o, ouro, sobre a. importação, 
que devia começnr a vigorar a 1 de janeiro 
do corrente anno, encontraremos uma. dif
ferença. oontra o Tbesouro de 950:029$. Si 
descermos a. fazer ainda. ~ comparação da. 
renda. dos quatro mezes decorridos até 30 de 
abril de 1899 com a. renda de iguat pedodo 
do :mno anterior, teremos ,·eriflcndo um pre
jnizo para. a. Uniii.o de l.280:G50~í0. 

Con1rontondo a.indn. a renda. dos tres ulli
mos semestres, de 1897, 1898 e 1800, encon· 
traremos o seguinto resultado: I• semestre 
de 1897 produ1.lu o. renda de 7.659:510$, 
l • semestre de 1898. teve e. renda de 7 .253:025$; 
1 o semestre de 1899, produziu uma renda. de 
6.004:000$, isto t!, di:fferença para. menos 
entre os primeiros semestres de 1897 e 1898, 
em desfa.vor da. União, de 406:484$, e, entre 
lSQS e 1899, 1.549:257$000. 

Descendo a maiores detalhes, e apurando a. 
renda. do semestre que comecon a 1• de ja
neiro e terminou a 30 de junho do corrente 
anno, temos, comparado com exercício pas
sado, a. indo. a. seguinte di1ferent:a.. 

A renda de 1897 foi. de 15.319:020$562; a 
de 1898 foi de 14.506:051$607; a de 1899, cal· 

culando·Se pela. do 1• semestre decorrido, de 
12.008:330$026, de onne se verifica grande 
dí:fferen~ em desravorda União. -

Para elucitla.r, entretanto, a Camara, antes -
de entrar em discussão este projecto, eu re
velarei simplesmeiite, p:lra a. justificação .Jue 
pretendo fazer sobre a necessidade do resta
belecimento des~a. alraudega. que o prejuízo 
da União resultante da medida. adaptada. em 
1898 foi de 2.397:721$581, durante o curto 
prazo de 18 ni.ezes de execução do novo re· 
gimen. 

Ninguem dirá, Sr. Presidente, que nos alga
ri~mcs lealmente colhidts C()m maxirna. since
riúade e com a maior isenção de espírito, 
nos pl:'oprios documentos officlaes. não se en
contra. 11. prova. dos prejuízos enormes para a 
União, ninguem dirâ. que clles nlW são filhos 
da medida.adoptada pelo Poder ExecutiV'o, pelo 
decreto de 1897, supprimindo aq_uella. reparti
ção :fiscaL 

Não levo, Sr. Presidente, a minha. intransi
gencia ao ponto de aftirmar que houve n~ 
extitJcção daquella. alfa:ndega. sómente in
tenção política, isto é, acredito que no es
pirilo dos responsa.veis de então houve a. con
vicção de que effectiva.mente a renda au
grnenta.ria com a centralização dos serviços 
aduaneiros na cidade. do Rio Grande. 

Eu acabo, porém, de demonstrar que longe 
da medida produzir os cffeitos que se espe· 
ravam, isto é, o a.ugmento das rendas, pro
duziu uma diminuição destas no valor de 
2.597 contos. 

O SR. MELLO REGO-O decrescimento das 
rendas adua11eiras é geral em toda. a Re· 
publica.. 

O SR. PINTO DA RocaA-En não dest>jo, de 
modo nenhum, deixar passar desperc-ebido o 
aparte do nobre Depnta.do; entretanto, peço 
venia a v. Ex. para a.nnotal-o, e responder
lhe pot· occasião da primeira discu:>~ão do 
projecto, si elle merecer o apoio da ~mara.. 

Nos te momento, eu só pretendo justiflcal-o, 
o.pres<'ntando a consideração da Ca.mo.ra, para 
que esta, em sua sabedoria, forme sobro elle 
o juizo que entender, em face dos dados qu~ 
ora lbrnCQO. 

Eu provarei então ao nobre Deputado que 
o que se tlii. no resto do Brazil não se -verifica 
no Rio Grande do Sul. 

Resta. me ainda, Sr. Presidente, pro-var 
áquelles que são infensos ao meu projecto, 
aos que acreditam que o restabelecimento d::~. 
Alfandega de Porto Alegre traz augmento de 
des:Peza tJara a União, que assim não succe-de, 
por·que é insigt1ificante a verba destinada. á 
manutenç-ão dessa a!fandegu, em relação ás 
rendas que pódeella produzir com uma fisca-. 
lização honesta como a que tinha. no anno em · 
que (oi extincta., dado o desenvolvimento 
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enorme do Estado e o progresso das relaçõe.s 
do commereio internacional entre .o do Rio 
Grande do Sul, a Europa.eoresto da America. 

Nestas circumsta.ncia.s, Sr. Presidente 
resta-me apenas adduzir o argumento que se 
funda no vexame que so1!re o digno e hon
rado commercio de Porto Alegre, porquanto 
se vê preJudicado em seus interesses mate· 
riaes e moraes, visto como ainda persiste a 
duvida dos que o consideram contrabandista. 
para:justilicarem assim a extin~o da. a.l~ 
fandega.. No decorrer da discussão do projecto, 
terei occasião de desenvol-ver estes argu
mentos e mostrar a. extensão· dos prejuízos, 
que soffre o commercio daquella zona com a. 
medida. adoptada pelo governo passado. 

Sento-me tranquillo sobre a. sorte desse 
projecto que vou enviar á Mes1, porquanto 
si algum dia nesta. casa. appareceu uma me· 
dida digna de sympathias e appl~usos, é esta 
que se propõe a acautelar os ioteress~s da. 
União em uma. ·época de largas economias e 
de se-vera fiscalização. 

Tenho concluído. 

O Sr. Presidente-O projecto fica 
sobre a. Mesa até ulterior deliberacão. 

O Sr. MartJns Junior diz que, 
ao dis~utir·lleo projecto n.l6,deste anno, que 
attendia. 1\s reclamnções do commercio com 
relação aos impostos da consumo, teve occa~ 
sião de perguntar ao digno relator do pare
cer, si as rneàídas propostas estendiam-ae 
aos fabricantes de pbosphoro e fez notar que 
não lhe parecia que a principal disposioilo 
consignaria no projecto, ta.vorecesse ás fabri
cas de phosphoro existentes em territorios da 
Uniã.o. antes si~oifiza.va , importava em uma. 
injttstiça para com as referidas fabricas, que 
firmadas em disposições de leis orçamentarias 
!Interiores, de 1897 e 1898, tinham direito a 
exigir dos poderes publicas um adiantamento 
de sellos ou estampilhas pe.ra pagamento do 
imposto clevido. 

E, então, o nobre relator do projecto, que 
estava. presente, vindo tí tribuna, declarou 
que as considerações feit'ls pelo ot·ador, ti
nham calado prorundmnente no seu espírito 
e que si o projecto em debate não abrangia. 
as fabricas de phosphoro, era, entretanto, 
pensamento seu e da Commissã.o·Eo;pecia.l, es· 
tabelecer no projecto que definitivamente 
uniformi7.a.sse as disposições relativas a co
brança de impostos de consumo, os favores 
reclamados peles fabricantes de fumo . 

Confiou o orador na. .Ilromessa .ia illns tre 
Deputado e aguarda , a té este momento, o 
proje~to de!lnitivo da Commíssão, regula.ndo 

Phosphoro de Pernambuco qne o orador vem 
justificar com li~eira.s plililvras que, espera, 
calarão no animo da. honrada Comm.issiio. · 

Os impostos de eonsum() lançados de a.J.gum 
témpo a esta parte, sobre ~roduetos impor· . 
tado3 ou fabricallos . no pmz e cobrados por 
meio de estampilhas fornecidas pelo Esta(l.o, · 
precisam ser arrecadados atflc::t.z e ri'5'oroza
mente, nfim de que o Theso11ro possa haurir 
dess•~ fonte de receita os elementos de qne 
necessita pa.ra. revígorar-se. · 

Parece-lhe que é convicção da Camara e do 
pa.iz que os elementos producti vos nã~ fazem 
opposição radie&l ao pagamento dos lmpos_
tos de consumo. 

O qn3 elles pretendem é qu& a percepção 
da.s taxas seja. feita sem exam~. é o que se 
evidencia das reclamações. 

N""ao se deve limita.r a Commissão a. declarar 
que os impostos de consumo sobre taes e taes 
generos, serão cobrados nos termos das leis 
orça.menta;rias e respecti v95 regula.me~~s. 
isto é, por estampilhas; nao, a Commtssao 
deve f~zer qualquer cousa de novo, isto é, 
tratar da conciliação rasoa.vel dos interesses 
do fisco com as das classes contribuintes. 

Acredita que sará neste sentido, sob pena. 
de se tornar nuUo o projecto da honrada. 
Commissão. · 

Precisa, portanto, chamar a saa. attenQão 
pn.ra. o seguinte ra.eto: em 1897, por emenda. 
do orador, estabeleceu a lei de orçamento que 
as taxa.s sollre phosphoros seria.m arreca.da
da.s por meio de estampilhas ou po•· outro 
qualquer procesoo, tazeado o Gover~o, pa.ra. 
fucilidade do commercio, com as devidas c:t.U· 
telas e garantias, os precisos adiantamentos. 

Aconteceu, porém, que o Mi~istro da. :Fa· 
zenda.. que devia. executar a let, ~~nda.ndo
lhe evidentemente a lettra e o esptrtto,deter· 
minou nol'Eigulamento que os. a.1ean~meo_tos 
serla.m feitos mediante depostto em dtnhetro, 
apolices ou valores equivaLentes . . . . 

Assim. em vez de facilitar. o mmtstl'<! dtffi· 
cultava ; pois não ha. empreza, por mats JlD
derf)S3. que seja., que possa, além do ca.p1tal 
empatado. adiaatar ao Governo a. quantia. 
necessaría pa.ra. a. acquisic;ão das estam.· 
pilhas: 

O SR.. P.ltESIDli:NTE-Peço a.o nobre Depu
tado quu ha.ja de resumir as suas observa
ções, pois a. hora do expediente está. ftn.da.. 

o Sa. MARTINS JuNroa-Ma.i!l alguns mi· 
nulos e terminará. · 

Faz a elilssificação dos dous grupos de ld.· 
bricas de phosphoros do paiz: o desl~al; in
dustria. artificial que importa os pa.lltos d& 
pinbo da Ruseia e cujo unico trabalho con
siste na collagem das respectivas cabeças. e o assumpto. 

Nes:>~ ínterim, porém, chega-lhe á.s mãos 
uma. petição da Companhia. Manuf<ltora. de 

o leal a. que pertemcem as fabricas que ta.zem 
os pa.li to.:~ de madeira nae!onal. 
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A este grupo pertencem a.s fabricas de Per
nambuco e do Paraná. 

Termina dizendo que envia á Mesa, l)ara 
que esta. submetta â consideração da Com
missão Especial, a petição de que e portador 
e está. convencido õe que a Commissão, to· 
mando-a ua devida consid(lração, attenderá 
ãs e:xigencias das classes prod.uctoras, sem 
descura.r dos interesses do .fisco, far.emlo as· 
sim obra completa e patriotica. (Muito bem, 
mllito bem.) 

Vem á. mesa, e lida c enviada á Commissão 
Especial incumbida de estudar os impostos 
de consumo uma representação da Companhia 
Manufactora de Phospboros,com séde em Pee
nambuco, pedindo que lhe seja. concedida. a 
fa.euldade de :poder comprar estampilhas a 
prazo. 

O Sr.Eiias Fausto-Não podendo, 
Sr- Presídente, por motivo que nã.o vem 
a.pello declarar, fner parte da commissão 
que tem de receber o Sr. General Roca, ve
nho solicitar dispensa, pedindo a V. Ex. que 
nomeie um outro Deputado que melhor possa 
representar o Estado de S. Paulo. 

O Sr. PJ.•esidente nornei o Sr. 
Alfredo Ellis :para. substituir o Sr. Elias 
Famto na commissi1o incumi.Jidn de receber 
o Sr. General Rocca.. 

Vae-se passa.rá ortlem do dia. 

Comparecem mais os Srs. Julio 1le Mello, 
Carlos Maroellíno, Eoéas Martins, Theotonio 
de Brito, Serzedello Corrêa, Viveii'Os, Gue
delha Mourão, Anizlo de Abreu, Henrique 
Valladares, Thomaz Accioly, Torres Por·tu· 
gal, João Lol)es, Co~lho Lisboa, Augu.-:t,J Se
vero, José Mariano, Aft'ünso Costa, Coelho 
Cintra. Barbosa. Lima., Martins Junior, Cor· 
nelio da Fonsee<1, Juvencio de Aguiar, Ar
thur Peixoto, Arroxell;ts Galvão, Rodrigues 
Doria, Castro RAbello, To~ta. Fro.ncísco So· 
tire, Eugenio Tourinho, Paula. Guimarães, 
Vergne de Abreu. Amphil(•phio, Tolentino 
!los Santos, Pa.ranbos Montenegro, Pinheiro 
Junior, Jose Murtinho. 'Xavier da Silveira, 
Irineu Machado, Alcíndo Guanabara, Fonseca. 
Portella, Leonel Loreti, Julio Santos, 
Ea.r.ros Franco Junior, Ur·ba.no Marcondes, 
Po.ulino de Souza. Junior, Campolina., Ma.y
rink, Calogeras, Jose Booifacio, Antero Bo· 
telho, Alfredo Pinto, Larnounier Godofredo, 
Augusto Clementino, Matta. Machado, Mo· 
reira. da. Silva, Galeão Carvalhal, Casemiro 
da Rocha, Costo. Junior, Edmundo da. Fon
seca, Alfredo Ellis, Cincina.to Braga, Ovidio 
Abrantes, Mello Reg-o, 'Xa.vier do Valle, Lu.· 
menha Lins, Lauro Müller, Pedro Ferreira., 
Ma.r~l Escobar e Ri vaduvia. Corrêa.. 

O Sr. Augusto l\lon'tenegro 
(paN negocio t~t"gente) pede a.o Sr. Presi
dente que consulte á Casa si concede ur-· 
gencia. para. .se discutir e vota-r hoje, com 
preterição da ord.em do dia, o projecto n. 102, 
ile l 899, que autoriza. o Governo a abrir os 
creditos necessarios pa.ra. occorrer ás despezas 
~ma recepção do. Sr. Presidente da. Repu
blica. A1·gentina. Nesse sentido vae mandar 
á Mesa o seu requerimento. 

Vem á mesa, é lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMENTO 

Requeiro urgencia para. ser discutido e vo
ta<:lo na. sessão de hoje o projeeto n. 102, de 
1899. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1899.
Augusto ]1.-[,mtenegro, 

Consultada de no;·o si a urgen~ia é de na.· 
tureza tal que deva interromper a ordem do 
dia, a Camara responde a.fih•mtttivttmentc. 

E' annunciada a 2• discussão do projecto 
n. l02, de 1899, autor1zando o Governo a 
abrir os -preci~os creditas para occorrer ás 
despezas de representacão com a recepção do 
Sr. Presidente da. Republica Argentina. 

Ninguem mais pedindo a. palavra, é encer
rado em 2" discussão o artigo unico do pro· 
jacto n. l02, de 1809. 

Em seguida é posto a votos e approva.do 
em 2• discussrlo o seguinte artigo unico do 

l'ROJECTO 

N. 102- 1899 

O Congresso Nacional t.lecreta : 
Artigo unico. E' o Governo o.utorizado a. 

abrir os precisos credito;; pata occorret' ao 
pagamento das despezas de representação 
com a recepção do Sr. Preshlente da Repu• 
blica Ar,gentina ; revogadas as disposiç1:ies 
em contrario. 

O Sr. Augusto 1\Iontenegro 
(pela ordem) requer e obtem dispensa. de in
terstício, para que o projecto que acaba de 
ser votado em 2• discussão entre na proxima. 
sessão. 

O Sr. Presidente- Antes de pô.t 
a 'Votos as redacções tlnaes de alguns proje
ctos que se acha.m sobre a Mesa, 'VOU sub
metter á deliberação da Camara o projecto 
apresentado pelo Sr. Pinto da Rocha e OU· 
tros. 

E' julgado objecto de deliberação e en· 
"l'iudo á Commissão de Orçam~nto o seil'uinta 
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PROJECTO 

N. l06 - 1899 

Restabelece a A.l(a'lldega rle Porto Alegre, no 
Estado do Rio Grande do Sd, supprimida 
por dec1·eto n. 2 871, de 3i de d~;;em lwo de 

· 1897, e auto1·i,;a o Poder Executivo (~ abrir 
para esse flm, os n~cessarios credit os 

o· Cong-resso Kacion;tl J:'2SOlve: 
Art. Lo Fica. resta.belecid;t, s. Alfanrlega da 

Cidade rle Porto Alegre, no Estado do Rio 
Grande do Sul, sup].)rimidet por decreto 
n. 2.871, de 31 U.e dezembro de !89i, e auto
rizado o Poder Executivo a. abrir, para esse 
fim. os necGss:1rios creditos. 

Art. 2.• Re\·og:1m·so us llisposi~ões em 
contrario. 

S.R.-Sala das sessões, 4 de :~gosto de 1899. 
Pinto da RocTuz.-Marçal F.Escobar.- GztU· 
lon.- Diogo Fo;·tuna,- Yespasiano de .ll.lbH· 
qucrqt~e. - Ri oada'!Jia Co1Têa. - F1·arzcisco 
AlencrJst :·o -Apparicin .iiiaríens~.- Yictor-inn 
Monceiro.-.4::e~;edil SodrJ.-X·rvie1· do Falle 
-Pedro B(JI'[!e.•.- Ta vare.~ d~ Lyra,- P.tula 
Ramos .-F. Tole111i<w.-Roclta Crt·~:az,·allte.
Lcunel Filho,- Ehy de Sort;;2.- Lindolphn 
Caetano.- ilfanocl · Fulgencio.- Eduardo de 
lJei'J'édo.-Nilo Peçonha.- ,fllpolonio Zcnay
de~ . -Sil ~eri o ~Yer y.-E!!clides Jlalta. -].lo; ,_ 
tciro de Bctl'I'OS.- [l',·,m cisco S•.i. - Edt"udo 
Pin11;nl.el.-Gficerio.- Pttdua Re:;cnde.- Oo·
caJ' Godoy.-E, /lanzr,s.- Sú l";·eire.- Amn-
1-im Fi!t•reiJ·a -R. p,~i:J:,ia .-1. i t!OiJit.-RtJIIt 
JJwrroso.-Luc~t.~ de Barro.~.- Al'vaJ'O l]ni•J
Zito .-J,·rony"'o Jiont(iiro . -~tligHsto de l"~t ,-. 
collc~llo.L-Prc•lan'c() Boi'[JCS.- ,Hl'e,< de C•s· 
tro.-'l'l~eoton.io tle llrito.- Cai'/as J1fa rceUiíw, 
-HenriqHe VPilrulare.<.- fi:a ,:C!S Jfltrtins.
Guleüo ('arval/lf::.l.- Ila1'/uJSri Lim·c- Ovidio 
Ab1·antc.~ .-A II[JIISto Clc111entillo.- CtsC,IIiro 
da Roclta,-Mm·tin.; Junior-.- Xavic1· d(L Sil
·ccira Jnnior.- L~onel Lm·cti,- JoaQuim Se· 
rt!jo.~ Camp1U11a. - Coelho Cirztra- Anter-1 
Botclllo.-Ped1·o Fcn·eita.- :l{fun.~o Cosi ' ,
hao Lopes.- 17toma:: Accioty.- lrim:tt Ma· 
clwdo.- Jose Bmi(aci·1.- ,lrthtu· lJdr.o!O. 
- Lamcnha Lins,- Lamartinc. - ú'd;ann 
Ma,·condes.- Jose Ma ritmo.- .los,: M1wli'llh'J. 

São succ()ss·ivameute sem dt~bate appt•ova
das as redaccões finaes dos projectos 11s. 26 C 
e 3G C, de 1899, para serem enviados ao Se
nado. 

O Sr. Prcsident.e -Estrmrlo findas 
as votuções, passa-se á ma.terio. em discussão. 

ORDEM DO DIA 

E' annuncíada a continuação da discuss-ão 
unica do parecer n. 35, de 1899, julgando 

que ao Congresso Nacional ou a. qualq~er dos 
seu8 dous ramos f<tllece competenc1a. para 
conhecer da ma teria constante das indicações 
apresentadas pelos Srs. Deputados Luiz Adol· 
pbo e Mel!o Rego, relativas a acontecimentos 
políticos de 1Iatto Grosso, seguido de uma 
expo5içã.o apresentada. pelo Sr. Deputado 
Luiz Adolpho. 

O S•·· Pr-esidente-Tem a p:1lavra 
o Sr. Cassiano do Nascimento. 

P~ço a.o nobre Deputado que falle da. tri· 
bm1a. 

O Sr. Cassiano do N"o.sei
ment.o- Desisto d;t palav:a, para que o 
·sr. Eoé11s Martins falle em primeiro logar. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra. 
o Sr. Enéas Martins. 

O S1·. Enéas l\lartius (movilíwlto 
ele otten:;iio) confessa. flUe não é sem re
ceio que cnfrenf;l o deLate do caso tle :'Jatto 
Grosso; mas ao seu espirito tentam sempre as 
questõ:Js quo e~ttcm,lem com pontos de dou
trina. constitucional. Demais, ne.~ta. questão, 
como ella está postl! J.let·ante a Camara, ha 
um lado político de prm~ipios, que a.bro ao 
oradorcnst>j;) p:tra complet:lr oxplicaçõrs que 
c••meçou :1 dnr, quando se ret~riu ligeir:t
lllentc üs palaH<lS do n::bre Dep11tarJo pela 
Bahia, o Sr. Sl·abra, pondo em relevo, t1a . 
ll'iUIIIlll, ;t, illcohCI'CDCiiL t]Ut' [Jl'etenúeU 
s. Ex. de~cobrir c et inc1)lllpllti1Jilid:vle que 
S. i·: x. I'Jtl iz dr~I"et:tr en trc o grosoo das Ia r
r;ll~ 1·cpublic"n:~.R IJUe, no JlUI"L:Inwnto tia. União, 
se c.tw.ma «:L C•Hl;:cntr•:JQ<ÍO», Q a política do 
Sr. Pr!!sHleuto da R~public::t.. 

Nll. tJ'IliUna parl:1 m••ntar e nn. imprensa, 
tcm-~e rlito r[LHl o Sr. Camj)OS Saltes está go· 
vc,·na.nclo, incoh<.~ronte, ~i n:in dc.,lea.l, com 
aquoll r~~ qu" o niio olegct·;Hn, tanto que sli.o 
os p<di ticos 1!11. «eo~ncent l ·nçilO» I'JUC serv,_•m a 
to,l ns os plnnos do Governo, tnma.nóo u. frlmtl.l 
em to•l1l~ 11s medidas que o Dr. Campos SO.l· 
les julga. indispon;a v eis paru o. aua ndminis· 
truçiio. 

Como niio sel' nssim, si ~nn.ndo se n.nnun
ciou a pol1tica ln.rg."1 ,lo Governo, rpre preten
dia. occnpar-se exclusivamente com o. situa
ção financ~ira-orgullra-se de diml·o da tri
lmna-um !]os mais fortes sustentaculos do 
Govér'OO qu<3 vinha foi pOl' certo est1t illus· 
tre "loria do Pa;-á, o S1'. Serzi;!dello Corrêa. 
(!(poi(tàos), cpJe eafrentuua situa1;ão como ~;ra 
conveniente, com o fito unico do dedicar-se, 
na medida. de su:1s forças, á reconstrucção 
economica e financeira da sua pa.tl'ia, au:x:i
Iiando o Governo que fazia dessa recon
s!rucção o seu progra.mma. ~ 
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Porque niio ha. de ser o mesmo ta.m bem 
neste caso de Matto· Grosso, ('Stando em jogo 
a questão tla autonomia. do Estado enfren
tan5fo com a. questão da intervenção. do poder 
federal nesse mesmo Estado e com a nunca 
assas debatida. regulamentação do art. 6°? 
Como não ser assim, como não ba de o oradot• 
fallar, si o partido a que os nC~bres Deputados 
por Matto Grosso pertencem os a~a.ndona, dei
xa.mlo que os seus princípios ~ejam assim 
postos de margt>m, deixando felizmente que 
a ooa. theoria.republicana da não l't'gulamen
tação do art. 6• esteja victoriosa na Ca
mara 1 

Não é de estranhar que os memb1'os da 
Concentraç~o ~aia.m, ne..c;ta · ques•ão, em de
fesa. do Governo, CQmo em outras, conformes 
com o seu progr;~mma, desde que o Governo 
está praticando as the:~ria.s, pelas quaes os 
republicanos tanto ~e teem batido sempre e 
desde que aquelles que querem para si o mo
nopolio da amizade governamental consen
tem que, dos seus arraiaes, parta, sem pro· 
testas, a censura, a critica ao Governo, CQIDO 
que-suspeitado 1 

As indicações apresentadas pelos Depu
tados por Matto Grosso visam t'rancamente 
estabelecer urn ponto de doutrina, qual o de 
saber si o Congresso é competenle para, na 
falta do lei regulamentadora do art.6•, e até 
na const.'"\ncio. de!Ia, prover sobre o caso. 

A questão, pois, t>D"Volve dous pontos de 
v!sta -o da. regulamentação do art. 6° e o 
{le s..1.ber-se a quem pertence o direito da. ex· 
ercitação da intervenção nos casos do a.rt.G•. 

Quanto á z·egula.mentação, ou ella. não al· 
te!'a. o art. 6·• nos seus qua.tro numeros, e é 
nbsolutamente dispensavel, ou alte-ra., e o que 
se quer fazer é a. r r.visão constitucional no 
ponto justamente a que o Sr. Campos Sallcs 
muito ar.ert.ada.mente chamou-o coração da 
federação. 

Procurando a dolimitação ou discrimina· 
ção das competencias para n intervenção, va.e 
o orador chegar a.opivDt tltt discussão. Resu
mirá. a sua opinião em tres grandes urgu
mentos. O primeiro j á. foi brilhantemente 
expla.nndo pelo nobre Deputado Sr. Galeão 
Carvalha.J.Oemprego eacomprehensão d!l. ex· 
pressão-Governo Federal-usada no art. C.", 
dn Constituiçii.o.Na mesma. Constituição é sem
pre e previdentemente empreg-ada es;:a exprcs

't!lâo como representativa do Poder Executivo 
Federal: todns as ve:~;es que a Constituição 
quer se referir a poderes federacs em con
juncto. usa de expr~siio outra e diz- Uniiio, 
contrapom!o-:J. sâbia. e prudentemente aos 
Estados.-Governo Fedet·al-portauto, quer 
dizer Poder Executivo da União. · 

A segunda. ordem de n,rgumentação firma· 
se no facto de ser incontesta.vel e incontes
t a.do que, 210s c"asos dos n~. I 1 3 e 4 do art. ()• 

a competencia pa~ intervir nos negocios pe
culiares aos Estados é do-Poder Executivo 
Federal, é do Presidente da. Republica. Como 
admittir-se que a. expressão-Governo Fe· 
dera!-, referindo se aos quatro casos do 
art. 6•, signifique- Poder Executivo- em 
tres delles e-Poder Legislativo -e- Poder 
Executivo-no 2' '? 

Seria, pois, absurdo, e em hermeneutica., 
conlr<~ a interpretação. 

A terceira ordem de 3rgumentaçM não é 
menos valiosa. Basta. estudar.se a natureza 
de funcçõJs definülas pelo a.rt. 6• dn. Consti· 
tuição, pa.ra. se ficar convencido de que a dou
trina. verdadeira. é a. do orador. .Bastn. ex
aminar umas tantas causas comesinha.s e ru
dimentares : as delongas e transtornos que 
resultariam da intervenção concedida ao 
mesmo tempo ao CongTI-sso e ao Potler Ex
ecutivo ; a. instabilid;Lde perigosa. e perniciosa 
que haveria. M exercitação dessa fao.cção, 
desde que ella. fosse deferida ao Congresso, 
que sotfre ~empt·e a influenciada. corrente po
litica partidarHl. do momento ; a irresponsa
bilidade do congresso, etc. E especialmente 
essa irresponsabi1iàade. 

Mais ainda. : 
Admittamos, pa.ra <trgumeutar, que o voca· 

bulo - Governo Federal - empregado pela. 
Constituir,;ão sejam o Corpo Le~íslativo e o 
Poder Executivo, e que o rlireito de inter
venÇão pe1·tença. a. esse orgão 3.Ssim compre· 
hendido. · 

Mas , acceito is;;o, podia o Governo Federnl 
intervir no caso de Ma.tto Grosso, segundo 
a.s prascripçOe! do n. 2 do art. 6' da Constiv 
tuiçã.o? 

Em out ros termos, houve nesse Estado uma. 
et•et-são da fórma republicana federativa'? 

Pensa. o ora.tlor que oã.o. pois a for-mula 
constitucional - tórma republicana. federa.
tivn.- J"efere·se ao regimen republicano esta.
belecido em todo o pa.iz, e este systema não 
correu ttlli pel'igo, de modo u. pre~isar da 
intervenção no Gowrno Federal para ma.u
t lll·o. 

Examina. a. opi11ião de div<Jrsos congres
sist.~s e especio.!ntente a do St•. Ado!pho 
Gordo, expressn em discurso prouuticinrlo nn. 
Cn.marn, no anno po.ssado, a.tfirms.ndo o di
reito do Governo Federal intervir sempre que 
bouv<\SSe subversão pratica do r egimen fe
derativo, e diz que, acceito. tnl doutl'ina, a. 
federação não podia subsist'r, pois esse ex
emplo não é unico, dada a existencia de um 
Governo Federal partidario da intervenção; 
gualqner dos seus amigo3 nos E~tados, aHc
gando uma le$àO aos seus direi t•Js eleitoraes, 
podia. solicitar a sua a.cção, e, à sombra desta, 
conquistar as posições e a. fedcra~ão de;;. 
ap_pa.receria li.SSim, 
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Combate ainda. a idéa. de regulamentação 
do art. 6•, porque esta ou augmentaria ou 
diminuiria cs casos em que a. interveuçiio ::e 
devia. dar, e seria. sem resultado, poJ•que 
todos &~.bem o valor desoas lei~ rmtre nós. 

E depois de,do ponto de vbta rla dout•.ina, 
examinar o que s~ja manter a forma repu· 
blicana. federativa, mostrando o que e, mesmo 
no nosso regimen constitucional, :passa a ex
amioa;r a. questão de facto nos snccessos de 
Matto-Grosso, afim de -ver si lhe é ll pplica.
vel, ou si foi l'a.ls~a.da. e criminosa, a inte-r
vençãodllart. 6n, n. 3, da Constituição. 

Estuda a. a.cçã.o do Poder Executivo. desJe 
29 <La março; coteja t~legrammas, l.'pposicion;t 
factos e prova que,a.visadamente preca;iria a 
a. arçiLo do Governo Federal, ella. se deu no 
momento opportuno . Justilie;.~ t!emora.da.· 
mente esse asserto, aprecia a ~ttit.ude frn.ncl\· 
mente parcial do governo di! Matto-Grosso, 
comment.'\ os lelegrammas, explica. as pro· 
videncins do Governo, o procedimento d:l 
guarnição federa l e, por ultimo. com as pa.· 
lavmsda acta do Congresso e dos documentos 
particuh res e ofticiaes, prova que o Con· 
gresso annuUou a eleiçii.o presidencial üe 
Matto·Grosso sem coacção, sob a promessll. e 
garantia do npoio do com mandante do di· 
stricto . 

Tal o declarou terminantemente a.o con
gresso estadual, ~m IG de abril, o Sr. gene
r,l L Cama.rtt, e só a. 17, sabendo que a. sua. 
resolução seria mantida, que o exercício 
livre de suas tuncções estava. garantido, só 
com es:;a d~clara~ã.o foi qu;\ o congresso an
nul!ou a elaição. 

Logo, ta.m llem não houve coacção. 
E, pois, si, corno deixoH provado, tnr.Ioassim 

foi e passou-se. nada mais e:<plicavel, si ni'i.o 
correcto,qu c a acçã:o do Governo, é tambem,do 
ponto de v ista. da. doutrina , o pa.t•erer da 
Cornmissão. 

Entretanto, o oradot· examina a. ld da 
respoosabilida.de e a. !~i do processo presiden
cial , compam os seus artigos, nos q uaes in
cidil'in, por omissão, o Presidente da Repu· 
blica. e, depois rle Jnn:?a. ex pla.naçã11 dr~ mate
ria., conclue que, em faee disso, o vo to d;~ Ca· 
ma.ra não deve ser pol~\ incompeteocia pura 
e simples. 

Propõe subst itutivo em qne Cam:m1. sClnle, 
afflr~ando mais uma vez a theoria. con~titu
cional da. uão intervenção e da · não reg1Jla· 
rnentação do art. 6", nã:o serem as indicações 
Luiz Adolpho-Mello Rego e o pa.r<1cer contra. 
ellas meio ha.bil e legal ele <~ftirmar o Crm· 
gr~s;:o a legalidade e correcção d•J procerl i
mento elo Gov.~rno rlo Sr. Dr. Campos Si1Ues. 

Justifica, do p<mto de vista politico, essa 
doutrina e esse voto, eneo.ra.ndo no pro
gramma dos partidos- pela ou contra a it!ter· 
veoção- a. regulamentação. 

Camar>. V. IV 

Estuda o programrna do partido republi • 
ca.oo, cujo chere supremo, o Sr. Prudente de 
Moraes, tem a segurança da unifurmidade de 
vistas, da continuação do apoio ao seu :pro
gramma de governo e mostra, lendo mensa· 
gens decisivas rlo nohre Dr. Pruden te de 
Moraes, como essu. intervenção faz -parte desse 
progra.mma, que s3 prometteu contioua.r a 
defender e sustentar. 

O partido que fórma o g1•osso da. Concen
trnçãr:>, está, como a Concentração, no seu 
lagar. contra esse programma; o Sr. Dr. 
Campos Saltes, cujas idéas foram claramente 
expressas, esr.á t!}mbem no seu. 

Si alguem mml.ou, mommto é do pa.iz sa.
bel-o. C>>m o. desautorização moral desse pro
gra.mma e do chefe que o defender sempre e 
afiucarlamcntc . 

Mauda., entretanto, a boa política. e <t serie
([ade dos programma~ politicos dos partidos, 
con tra cuj a. ausencia tanto se prega, q_ue no 
momento se preste esse ser viço à Republica.. 

Cumpre que se discriminem, pavilhões que 
se levantem: ou então qu~ desça por. uma 
ve~ o dessa ameaça à. R.e:mblica, que a. inter
vençii.o e a regulamentação representam. . 

O orador fa.z um demorado exame d(l. Sl
~uação IJolitica do pa.iz e. perorando, sali
enta a. necessidade de exigir os lin~mentos 
certos 11os pro~rammas polit ic.os, especial
mente quando parece arvorado o da sorte, Jo 
azar, nos grandes acontecimentos, como_ nas 
grandes solemnidades. 

Para longe essa erl'<l.tla e perniciosa -poli· 
tica do aza.1•; á ínstabil idade, <'- va.riaçiLo, â. 
:;arte, opponllam todos os pat riotas um 
grattde, helio e alevantado programma , que 
Será a glorifiC<l ÇâO e O hwant.l.mento_ moral da. . 
patria ! Republica.nizcmos a Repubhca ! Isso, 
sim, - um progra.mm~ .!ério, honroso, nobre, 
expressivo e dig no . . . 

t>ela. autonomia dos Estados, contra a. Jn• 
tervençrio ; -pela. integridade da._lei consti· 
t ucional , contra a. re;,'lllament:l.çu.o ; - pela 
honra. tia Republic;J., contra. a polit iCll.llo aza.r. 
(Drr:nos! j\Juito be"! ; muito bem ; p·1Zmas no 
rcâ n!o . O Ol'ad or i v i o tmcnte folicitado, C I) 

dcsc•!r cl" t>·ibu JI(l, por todos os .'S1·s. Deputados 
rwesences .) 

Fica. sobre a ),Ie~a po.ra. opportunamenta 
ser a poiado o seg-uinte 

SURlTITtnlVO 

A's conclusõea do parecel· 11. 35, de 1899 

Proponho que a.s conclusões do parecer 
seja.m suostítuidaJ> peJo seguinte: 

« Acceita.nrlo os funr1.amentos do parecer, 
pelo modo por que a. questilo foi encamiuha.da 

H 
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e de accordo, alem cla apreciação exacta dos 1 sufl'rv.gados outros ci,Jadã.os que nü.o o General 
factos, com o seu voto sempre uniforme, re- Dionysio Cerquei r-a, porque, no di•'- do encer
pollindo, desde 1894, ess:~. politica interven- ramcnto dos debates oraes sobre o pleito, o 
cionista e de regulamentação do art. 6", a representante do cnn·lidato contestante, con
Camara sente que, pela indo[e do regimon, fesso,ndo lealmente os vícios dessas actas, 
delibf:!'fl'mdo sobre as inrl.icações Luiz Adolpbo limitou-se a pedir I}Ue fossem postas de lado 
-Mello Rego, não se lhe :1bra opportuni tambem aquelbs em que oilteve votação o 
dada legal de afiirmar que, nos successos r1e candidato (liplomado, visto ~ólhe poder con
Ma.tto Grosso, não sahiu dos moldes consti- tar 500 ou GOO votos liquidos. 
tucionaes a acção ào Governo. Apezat' .Listo, a Commis~ií.o entendeu quB 

Sala dJ.s sessões, 4 de agosto de 1899,- devia examinal-as cuirla?osamente. 
E1~d.ts Martins.» E fel-o, c_omo pa.ss<:_ a c.~_monstra.r. . 

Fica a discussão adiada pela hora.. 

Vão (\ imprimir os seguintes 

PARECERES 

N. 41 - l8G9 

Recrmluce De;:.11tado pelo 7" rlist1·íc!o do Es
tado da B"hia o (;meral Di m!Jsio Eot;lge
li.<ta de Castto Gc1·quâ1·a 

A' Commissão de Petições e Poderes fürarn 
presentes 05 authenticas ~ a act:~. tla npUl'a
çilo geral da eleição realizada no 7" distl'lcto 
do Estarlo da Bahi:l :parn o pJ·cenchimento da 
vaga aberto. com a ren nncia do Dr. Arthur 
Rios. 

Das authentico..s con~ta. que obtiveram 
votos: 

Os cand1datr.s nu.o mplomauos ttveram 
votos nas seguintes secções, onde houve ~1u
Pl!catas: 

3', 4•. ;)', G•, ;· .. , 8", 9" e 11• dn Barrn. do 
Rio Gran(le ; 

1", 2~. ;~~e 4• de C:uinhanha; 
1" de Santa 1\laria da Victoria; 
1·' c 4" 1le S;lnt'Anna dos Brejos; 
1" de Dom Je~us da Lapa. 

Os mesmos c:mdídatos a-inda. tiveram votos 
nas seguin tcs sec1;ües: 

1n rle Campo Largo; 
3" de Pilão Arcado ; 
1", 2". 3" e 4" de ChiQlJe-Chique; 
1", 2• e 4a de Assurua; 
1". 3', 4" i • e O·• de l'.ra.cahubas; 
1", 3;' e 4a d.G Santa. lUta do Rio P1•eto ; 
1", 2·' e 2• A. de Urnbú; 
1\ 2", 4~, Ô" e. 7" de Casa Nova. 

Em relnçãoa quasi todas essas authentkas, 
Gcnera.l Dionysio Evangelista L!e 

Castro CDJ'queira,. _ ..••....• _ 7 .'714 
Dr .. Toão Pinto ).lartins de Oli· 

é procedente o que u.!lega o Dr. Adalberto 
13:2 Guimarães, procurador •lo Gcnerdl Dionysio 

Corqueira, accrescendo I}Ue muita>:; reseutem
se ainda das seg-uintes inegulo.rídadc•s: veira ....•................•. 4 65\f 7!6 

905 José Ca!'los do Patrocínio ....•.• 
Dr .. Tosú 12"na.cio d;t Si 1 vn. .. _. _ •. 

Da act(l. ela. apuração gorr•l: 

General Dionysio E\·an~elista. de Cas
tro c~rqueira ....•.... - ••.• ' •• ' •. 

120 

!0.134 

As di íTerenças que so notam nrsses resnl· 
tados são deviclas aos seguintes !'actos: 

a) falta de transcripçfio e concerto ; 
li ) falta da acta. de installacão ; 
c) illegitimidade de m(~sas; 
d) não declar:u,,fio do numero dos eleitores 

que 1lcixaram de comparecer. 

Escapam a:penn.s clnas, que cievom ser apu
radas: a P de C:ll'inhnnhn, e a. Jade :-.raca
Lmbas. 

1.~ Não terem sido rilmcttídas á Camara A commiss~o entr;1 agor(l. no estndo da.s 
to(!as <~S netas sobt'G que baseou .o seu tra- actas em que foi o unico votndo o General 
balho :.:.junta apuradora; Diony>io Ccrqueira. 

2. o Não ter esta recebido as aulhenticas em DE>llas nã-o podem ser apm·adas por falta 
que figurnm como tendo E ido ·vot~dos os Drs _ de trct iiScripçfio e concerto : 
João_ Pinto :Vlt~rtins .de OliY~íl'a e José lgn~cio ) a ':l> , , , ~, "~,. , " ., ll" d" 
da Sllva, e o JO!'lWlista Jose Carlos ~lo Patro- 1 ' - , 3 '-c! , ;) ' G, I , s ' 9 ' !O e .. 
cinio. Barra ~o R!? Grande ; 

Sec~ao un1ca de Pal'atcca.; 

A Commissão qu~si que se podia diSl)&nsDr 
de o.na.Jysar a. série de actas em que foram 

1, e 2a de Cocos ; 
Ia e 2" ele Carinlwnlla: 
1", zn e 4• àe Sant'Anná dos Brejos. 
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Por illegitirnido.de de mesas ~ 
s~ e 4• de Remanso ; 
1', 2"' e 4" de Pilão Arcado; 
1",2',3~ e SadeBrotas. 

Apuradas as actas apont9.da.s com regu
lares, obtiveram \'o tos : 

General Dionysio Eva.ngelist\1 de Castro 
Cer-q ue[ra. . . . • . . • • • . • . . . . . . • . . . . • I. 620 

Por constar da a.cta a. suspensão dos traba Dr. Joii.o Pinto ~-fnrtins de Oliveira.. 285 
lhos para o dia. immedia.to : 

1•, 2•, 3• e 4• de Correntina. 

Nesse município não houve até hoje alista
mento ferleraL. 

Por terem sido concer t.,das irregular-
mente: 

5• de Remanso ; 
4" e 6" de Brot as · 
1~, 2•, 3" e 4'•de S~nt.;t Maria. da Victoria.; 
3• de Snnt'Anna. de Brejos; 
4• de Bom Jesus ela. Lap(l.. 

Por estarem com as datas eYidentemente 
emendad<\S : 

4" e 5" de Brejinho. 

Em algumas deEsas actas fa.i tam a act:L da 
organízação da mesa. e o numero dos eleitores 

Não se dnndo o facto de. ficar o candidato 
diplomado inferior em votos ao contestan te, 
e a commissão do p~ reccr: 

I . • Que sejam approvadas as eleições ef
fectuadas nas secções unicas de ~Ialhadn.. e 
S. João do Alegre; 1', 2• o ô• de Remanso ; 
I•, 2• e 3~ de Bom Jesus da. Lapa; l" c 2" de 
Brejinho; 1" de Macalmbas; e i" de Ca.ri
nhaulla ; no din. 23 tle abril do corrente 
anno; 

2." Que seja reconlieci.Jo e proclamado 
Deputado pelo i • districto da Bahia, na vaga 
do Dr. Arthur Cesar Rios, o genct>o.l Dio
nysio Evangelista de Castro cerque ira. 

Sala d:1.s ses>ões, 4 de agosto de 1899 . -
Alc•tro Botelho , pres idente . - T cn:ar es de 
L yra, relator. - Casemiro da Rocha.- R•tu~ 
Barro.<o , - Teixeira de Sü. 

que DãO compa.recl)ra.m. TELEGRA~l:\!A A QUE SE REI'EP.E O 1:'-~RECEB. 
Estão perfeitas, preenchendo todas as for- suPRA 

malida.des legaes : 

!)eccão unica de Malhada ; 
Secção unica. de S. João de Alegre ; 
1~, 2• e 6• de Remanso ; 
P, 2• e 3• de Bom Jesus da Lapa ; 
1• e 2 .. do BrPjinho. 

suscita.ra.m-se, no correr <lo debate, duvidas 
sobre a exl.stencia. de lllistn.meutos em Re
manso, Santa. Maria da Victoria, Breoj inbo e 
COrrantina. -

A Commissão, deferinrlo um requerimento 
do relator, pediu informações ao governo da. 
Bahia, em cuja ~ecretaria tlevia haver cópia 
delles (nrt. 27 § 1• da lei eleitoral) . 

O governador respondeu só não haver em 
Correntina. 

O contestante pediu a annnl lação das elei
ções de Brejinho, entre outros motivos, pelo 
seguinte: não fa2er esse municipio parte uo 
7° districto . 

o art. 13 da lei n. 153, de 3 de agosto 
de 1893, diz : ~ Os territorios dos distl'ictos 
l[t~e forem crcadas pJs ter iormente d data desta 
lei continw.wao a pertencer, para os fins eleito· 
,.t!es,aos districtos de gu e {orem desmembrados.» 
A. lei do Estado da Bahia n . 280, de 6 de se
tembro do anno passado, dá Brej inho como 
termo da. comarca de Urubú que pertence ao 
7• districto. Pal'€ce, portanto, que se deu ~~. 
bypothese prevista ~ela lei de 1893, · ·· · 

Bahia, 3t de julho de 1899 - Ao Dr . An
gelo Neto- Secretario da Camara d os Depu
tados - Urgente - Rio. 

Governador do Estado manda. inrorm:tr-vos 
que exhte nesta secretarht alistamento elei
toral federal dos municipios : do Remanso, 
com 1. 190 el~itores ; Santa Ma.t·in. d.-. Vi
ctoria, com 513; c Rrejinlw, com 1.471. Não 
existe o.de Correutina.-Sa.udaçues.-Srttvre 
Dias, S:!cretario do Interior. 

Contesta~ão por parte do candidato Dr. 
João Pinto Martins d e Oliveira 

Exms. Sr.;; . l'vrembros da Commissão de 
Petições e Poderes da Camara dos Depu
tados-Em obediencia :í. missão que me foi 
coufia.da, venho trazer-vos pela gól~t a mais 
impudente das fraudes eleitoraes praticadas 
no 7° districto da B:thia, afim de, su:trocundo 
:1 maioria da oppos ição n:1quel!e districto, 
dt~.r u-:!'a c:tdeirn de Deput:1d0 a.o Sr. General 
Dionysio Evangelista de Castro Cerqueira.. 

Farei uma simples expo;;íção da.s fraudes 
ma.is salieutes constantes das actas que vie
ram ao vo:so conhecimtmto, qun vos fari:tm 
rir pelo r idiculu de quo :;o :rnrcstem, si nã.o 
vie.~sem amargurar os vossos corações de 
bons ropublíca.nos. 

De eleiçào em eleição irei apontando a.s 
falsificações grosseiras, const<\nt~~ das re-
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speetivas actas, deixando de :tpresentll.r ou· 
tros document.Js, porque to~a.s ns autorilln· 
des dos municípios, onde di1.em ter·se eJfec· 
tuado a referida eleiçuo, recusaram dai.' a.s 
certidões pedidas, dando fim ttos nossos re
querimentos. 

Principiemos pelo diplomr~ conferido ao 
mesm~ Sr. ?eneral Dionysio Cerque ira: 

VerlfiC..'tl'eis que a. junta a.puradora do 
i 0 districto, cidade da. Barra, não só deu no 
referido diploma. votação nHlior ao Sr. Ge· 
neml Dionysio Cerqueim, do (!1\e a. const>~nta 
das actas, apurando votucões de actas de 
mesa.s clandestinas, contr&rias ao § 6• do 
a.r! . 44 da. lei n. 35, da 26 d·~ j :meiro de 1892, 
como tambem, e que é ailld:t mais gra.va, 
desprezou eleições de cli.verso:~ munlc1 pio~ 
que davam votação ao CMtli,Jato DI' .. João 
P into Martins de O!h·oira, r•rovondo n. 
mesma juotn que. si foBa<·Jn r.umpridn,; ns 
disposições do refer1do art. 41 dt~ l··l citadn., 
o diploma C..'lberia no rnntlidnto coutcs· 
tante. 

Par:~. prov:t do que principiemo~ lt oxrtmi
n3.r seccão por sccçã.o ue cu.cl:L um <los 111nnl· 
cipios, de que se compüo o 7" distl'icLo th 
Bahia.. 

:MUNIClPIO DA D.Art.RA. 

Neste município houve duplit.:at;~ ele actas, 
~endo em umas votado o jornalista Jose do 
Pat-rocinio e em outras o Sr. Geucral Dio
nysio Cerqueira. 

Em 1896 foi dividido e~se município em 
seis secçlles eleitoraes, quando 11 a. classifica.
çã.o da. eleição de que tratn.mos, consta. a 
presença de onze actas, isto é, cinco mesas a 

. mais contra. expressa. disposição da referida 
lei eleitoral. 

• Tão a.turdidosestavam os f.1.lsificadores que, 
constando o munic:llio de 2.523 eleitores, 
doc. n . ·1, figuram n·as actas do Sr. general 
Dionysio, entre prEsentes e ausentes, 2.536 
eleitores. 

1• secçrio 

Verificareis que de igua.l ~ccção em -1896· 
o. penas figura na a c ta de l $399 o nome do me
sa.rio Quirino Pinto Ra~ello,cujo t11ll.Jc dil let
tra. é completamente di1terente do da neta 
da.quella elei(}ão. 

2·' S2CÇ<ÍO 

Todos os mesarios desta. secção são -outros 
que da eleição de 1896. 

O mesmo facto :::e dá nesta ~ecção . 
Os nomes dos mesario~ escriptos nas actM 

em rlupJica.t::. de 1899 11áo são os mesmos qu~ 

da eleição de 1896, quer a aeta que deu vo
ta<;ão ao Sr. José do Patrocínio, quer a. acta. 
que deu votos ao Sr. general Dionysio Cel'
queira.. 

Na acta que deu votos ao Sr. José do Patro." 
cinio existe o nome t1o mesario Agenor de 
Souza Líma. que figura na acta dtt eleição de 
1896, embora com a a~signatnra diJrerente. 

Na ~cta que deu votos ao Sr. general Dío· · 
nysio totlos os nomes dos mesarios são outro; 
que da eleição de 1895. . · 

5• secçtí11 • 

NM duns netas, quer a. que deu votos a.o Sr. 
Jos~ do Patrocínio, quer a que deu ..,·obção 
M Sr. general Dionysi.o, os nomes dos mesa· 
rios súo tl!1Ierentes <la elei~ de 1896. 

8• secç<1o 

Na clei~ão de 1896 figura a. acta como sec· 
<)ão unica. do Icutti e na de 1899 tem a decla.
rac;:io de oitn. va secção. 

Na acta que dá votação ao Sr . Jos~ do Pa
trocioio, bem como na. acta que d~ votação 
ao Sr. general Dionysio Cerqueira, os mesa· 
rios são outros que da eleição de 1896. 

As actas das 6", 7" 9•, 10• e ll> secções são 
uma iuvenção para a eloição de 1899, e in
correm nos mesmos vicias que as demais 
acl.as. 

As actas de i.nstallação de todas estas sec
<;ões da eleição de 1899 como as de 1896 dão 
o; respectivos rnesa.rios como elfectivos, e 
são, entretanto, diversos os nomes. 

Para a nullidade de todas estas acta.s,inclu· 
siveasinventadas, não preci&\Vamc.s apontar 
as fraudes que assignalilmos,basta.ria. o facto 
de em todos ellas baver ausencia. completa. 
tio serventuario da justiça. queM a.onferisse, 
concertasse e transcreves~e. nc:m me~mo em 
qualquer dellas ú. pre~nça. de um escrivão 
tJ.d hoc. 

MVNIClPIO DE CARlNRANBA. 

i' secçã:J 

Verificareis a fra.ude por di-tersos modos : 
to, os mesa.rios que figuram na acta. daelei· 
ção C)Ue deu votação .-.o Sr. general Dionysio 
Cerqueira. não &'io os mesmos que da. eleição 
de 1896, declarando a.mbas as actas que os 
me~arios que as firmaram são etrectivos: 2•, 
verificareis na ·acta de 1899 que as firmas dos 
mesa.rios Jo~é Antonio de Menezes, Felippe 
Ba.ptista. de Cerqueira e Marcellino Ferua.ndo~ 
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de Souza.,após o termo de apuração dos votGs, 
teem léttra. ditrerente do termo de encerr<l· 
mento da acta.. 

2• secçeto 

Os lilesarios que !igumm na acta de 1899 
são outros que dn. eleição de 1896, declarando 
quer uma quer outra acta de in st<~Uação rla 
mesa que os respectivos mes;~rios são effe
ctivos . 

Notareis ainda que a firma do tabelliii.o 
.João Antonio t'e Oli~·eil'a, que simptfsmente 
rliz ter concertado a a c ta. da I' secção, sem 
declaração de trauscr ipçiio, o quo é essencial, 
é diíierente na. lettra. oa o.cta d!!sta s~c~iio . 

Os mesarios que figuram na elelc:üo de 
189!1 são outros ·que da elcic:ão de 189Ci, sem 
que conste da. act:t d:l installaç:i.o ela me~a os 
motivos d~sta mudança. 

Verifica.reis ainda. quo figur:~ na neta. de 
1899 como escrivão de paz o. nome de tla
pha.el Estacio da Costa que ue:mte da. firma. 
do mesmo escrivão na acta de 1896 está evi
dentemente falsificada. 

2> secção de: Cocos 

O mesmo fa.cto se dá. quanto ao cscrlYao 
Rnphael Estacio da. Costa confrontando-se 
com a firmn. Ja-cçada. na. ~leíção de IS9ô. 

SECÇJ\.0 UNICA. DE PaRA 'I E C,\. 

Os mesarios que figuram na neta el e 1899 
não são os mesmos rle 1896, salvo os de 
nomes Autonie Guimarães e Si!V•l e Ernesto 
Marques Martins,cujas assi gna.turos lançadas 
na. mesma. acta de 1899, fã.o dcsiguaes con
frontandc-se com a act;1. de 18ü6, a mesma 
desigualdade de a~signatura c lcttrn notaveis 
na. fil'lna do escrivão Theodoro da. Rocha 
Pitta cotejando-a com a da neto.\ de 1896. 

SECÇÃO UNlCA. DO ALEGRE 

.Não encontramos n:t clci~ão de 189G acta 
desta. secção, eulretanto, é de notar que, 
apezar das calamidades, peste. secc:~. c fome 
que aflligem touo o Estado da Bahia. e princi
palmente o alto sertão a penas noye eleitores 
faltaram, compondo-~e o eleitorado de 182 
nom.es. 

SECÇÃO UNICA DO M ALHAI:O 

Alves Brandão e Josú Vieira ·Lima, cujas as
signatur-us ~ão completamente di.lferentes co
tejadas com as da acta de 1896. 

Verificareis aindo. que o escrivão de paz 
chamando-:~e n~ acta. de 1896 João de Cer
queira Bl'i,nd5.o passou a chamar-se em 1899 
João de Cerqueira Paula. 

Dos 197 eleitores de que ~e compõe esta 
secção apenas faltaram oito, apezar das ca
lamidndes que sofi're o povo sel'tanejo do in· 
feliz Eota.do da. Bahia . 

Das netas de inst:ü!ação dns mesas c!eito
r·aes deste municirAo não consta absoluta
mente os motivos das mudanças dos respe
c tivos m6sarios, da ndo como elfectivos todos 
os qne compareceram. 

Chamo, entretanto. a vossa attenção para 
a eleição prc~~ida. na 1" secção e presidido. 
pelo eleitot' Antonio da Silva. Praclo que or
ganizando n me:;a. de conformidade com o 
prescripto na lei eleitoral e perante a qual 
vllbram eleitores de outras secções e que 
sutf!'agaram o n ome do canuidato Dr. João 
Pinto Martiosde Oliveira. E' mais uma prova 
de que roi a unica. mesa que reuníu-so neste 
munícipio. · 

li!UNICIPlO D& DROTA.S 

1' secçao 

Diz a. acta. da. installação da mesa. eleitoral 
que compareceram os membros effectivos da · 
referida me~a Jose João Rodrigues de Oli· 
veira, João Barbosa Campos e Gra.ciliano 
Bai'bosa. dos So.ntos e collvidaram mnis dous 
eleitores IJara completal-n, quandó verifi
careis da eleição procedida em 1896 que os 
membros eiiectivos da. mesa. s5.o outros . 

O tabellião sem declaração de tra.oscripção 
da acta diz ter conferido e concertado a. 
mesma antes das assignat uras dos mesa.· 
rios. 

Verificareis ainda que n. lettra. d~se t:\bel
lião é diffe rentt> da da. acta de 1896, e qu<lndo 
ne~sa. época. elle se intitula tabell!ão de notas 
diz em 1899 : er interino. 

2" secçüo 

Não ex iste acta de instuUação da mesa. • 
Diz a acto. que compareceram os membros 

cffeciivos, salvo o d·~ nome Francisco d1} Souza. 
Guedes que substitu iu o de nome Tertuliano 
Augusto Seabra, quan (lo verificareis na. elei
ção procedida. em 1890 que os me mbros eire· 
ctivos ua mesa são outros. salvo o de nome 
Gui lherme de Oliveira LobO, cujtt assignatura. 
na. acta de 1890 é vczivelmentc differente da. 
d~ 1896-

Os me~arios dPsta secciio são cutros que da. 
eleiçã o de 1896, salvo os lle·nomes Eduardo 

Nii.o consta ter sido tríl.oscripta e o escrivão 
diz ter conferido antes das assignaturus dos 
mesa.rios. 
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3• secçc<o 

Falta a. acta. da instai I ação da. mesa.. 
Assigna o escrivão a. acta, mas quem a 

confere e concerta é o secretario. 
Não ha. declaração de tramcripção. 
Nenhum <los mesa. rios destt~. eleição figurou 

na. de 1S96, ~em declaração na acta. de 1899 
que justiíi.que est..'l mudança.. 

Verificareis m;,is que o eleitor Tertuliano 
Seabra. que diz a act:t de 2" secção de 1899 
Eer membro elrectivo della e haver Ja.ltado, 
figura como merolJro e:licctivo desta 3·' secção 
na ::teta d~ eleição lb 1896. 

4" secçéw 

NiLo ha acta de inslj,Jlação da mesa e não 
const..1. o numero e nome dos eleitores que fal
taram. 

O escrivão da-se simplesmente como compa
recido, sendo o secretario da mesa quem con
fere e concerta a neta sem à ec!ara.(;ão de tra.nS· 
cr!t ;~fio. 

N" secretaria ela Ctmar(l. não cxisre acta. 
da eleição de 1800. 

Nã.o ha. :t~~:.~ <la insttl.!lação da mesa,_ 
r\<~ act..\ ele 18013 está declarado qlle apenas 

n~ltou o mcs~rio de nome llla.noel Camlido 
Barbo~tJ.. Campos, sendo substitui!lo por Cl<!· 
men lino Gomes Ferreira, ent!'etanto, na. acta 
de 1899, dnndo como comparecidos todos os 
membros effectivos da mesa, os nomes men
cionados como mesat'ios são completamente 
outros rlaq uella. elelçfto. 

O eser i vilo di-se como :presente e sem ne
nhuma declaração de tel' siclo kanscript:\ a 
acta; é o secreta!'io da mesa quem a confere e 
concerta. 

Verificareis aiuda que <L assignatura. do 
mes'\.t·io Josê Gome~ da Cunha rlnas vezes h'ln
çada na nctn. de 1899 não é igual entre si. 

Não existe na Secretar ia. da. Camara a acta 
desta !>eccão da eleição de 1896. 

Nrio h<~. aci-'1. de ins~"tllação d•\ ffi·}Sa . 
O escrivtio ad hoc dã. :;;e como comparecido. 
Não ha declaração de tmnscripQiio o o se-

cretotrio tia. mesa e quem confere e coucet·t:L 
acta, e escri>ão e sacr etat•io tazem tudo isto 
antes da.s assignatur:ts dos mesa.rios. 

SA.~TA MUUA DA. VICI'ORIA 

f> SCCÇiiO 

Alguns membros da. mesa U.e 1809 são o~ 
mesmos da de l89ô, não dando a. acta a ra;(i\0 

da suootituição,e ainda. mais affirmam ambas 
que os mesal'ios que assignam são e1fectivos. 

Notareis ainda que a lista de eleitores de 
1896 consta de 147 nomes, emqua.nto na acta. 
de 189~ e de 150, não tendo ha1Jido nenhuma 
morlificaçao no eleitorado (cit. doe. n . 1). 

Verificareis ainda mais- como diversa na 
fórma. é o. n.ssignn.tura do tabellião nesta sec
ção, cotejada com a acta de 1895. 

Apenas ba. a c\eclaração de ter conferido 
sem declaraç-d.o de concerto e declaração de 
concerto e transcripcào. 

Neste município foi ot•gaoizado legalmente 
a mesa elei~oral da l"" seccão, onde votaram 
eleitores da 2", 3• e 4" secções suffragaudo o 
nome do Dr. J \)ã.O Pinto Martins de Olireira, 
candidato opposicionista. 

2• S!lCÇÜO 

Dando as actas de 1 S9B e 1899 os nomes dos 
mesarios efi"ect i-vos, não diz a. acta. desta elei
çii.o o moti'Y"o Ilelo qual foi mudado o mesl\.rio 
de nome Pedro de Almeida. castro pelo eleitor 
Fr:>.ncisco Corrêa do Nascimento . 

Verificareis ma.ls que as assignatnra.s dos 
mesarios Francisco Luiz Ferreira. e Matheus 
de Queiroz Monteiro, cotejad~s com as assi
gna.~uras da u.cta. u'3 1806, estão visivelmente 
ta!sllicadas na eleição de 1899 . 

A mesma. fU.lsiticação !!e di na assignatura. 
do ta.bellião. laoça-da em ambas asacta.s. 

S• SeCÇ<ÍO 

A firma. c lettra. do tabsllíã.o desta seccão 
está falsificada, como verificareis confroo
tando·a com a da. acta. de 1890. 

Foram substituidt)s dous mesarios sem allo
go.çã.o de motivo. 

Notareis que as firm:~.s dos rnesaríos Eleu
terio José da Luz e Eust..1.quio Nunes de Al
meida. estão falsificadas, confrontadas com as 
das a.ctas <lu 1896 . 

·i• sec~ão 

Faltou nest!l. secção o mesa.1·io Jo:lo Evan
gelista, membro etrect ivo da mesa, conforme 
a acta. da, cleiçã.o de 1896, não clllnstando os 
motivos pelos quaes foi elle substitnido por 
~Ia.rtíniano José de Oliveira.. 

A as::>ignatura do me:ario Conrado Moreira. 
de Carvalho J)tt acta. desta eleição está. visi· 
velmente falsificada, conrrontaodo-sa com a 
neta de ! 896, bem como a firma do ta.bellião 
que a assigna. 

Nii.o existe Mste municipio e nunca existiu 
<'~listamento federaL Os fa l.sificadore.'i guio.
ram·se :pelo famoso alistamento estadual {doc. 
11. I ) . 
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!
lançada no termo da. ::teta de installação não 
é igual á que se acha. lançad<L no termo de 

1• secç,zo re~ebimento dos -votos e té!r mo de transcri· 
. Notareis que a acta desta eleição que sur- pça.o dos nor.n~s dos e!eitores comparecidos, 
fragou o candidato D~·. João Pinto tem ::s ~.>em como ddlerente da da acta de 18913. 
mesmas assigno.tura~ e algumas dellas iguaes 
na fórma e Jettra. ás da. neta que di\ votar,:~o 
:1.0 Sr. general Dionysio Cerquei!'<\ . 

A nc1<1. que da votação ao Sr. general Dio
nysio não menciona os nomes <los cleilore!: 

·que fal taram, senco de n'Jtar que, tendo 
h;J.Vido pouca. mo<li licação na revisão e!eitOI'al 
de 18,li, esta act•• d;'~ como co:llpO.I'ecido,; 210 
eleitores que votara·JJ no Sr. gener:ll Dio
nysio, faltando sómtnte :~5. quan •1o c1:t acto. 
,1e 1896 o eleitorado se compunltn. de i6G 
nomes. 

2:1 secç{To 

Os mesarios teem cs me<mo:; m>mes dcs da 
eleição de 1895, rnlls cotej::da:; as assignatul'a5 
verificar•eis a mais {tl'Osteira das 1i.tlsiilcncõ•'d, 
salvo a do mesario Placido Fagullctes, que se 
approxima.. 

A assignatura. llo escrivão é urn[l, imHa<,ão 
da que se acha l:mçada n::. acta tle 1 Sll6. 

:J.L sccr~7o 

Os f<lls1fic::.dores fr. rum um pouco mais avi
sados no e~crover esta acla, em tcdo caso 
deixaram de tr;m~crever os nomes uos eJ,,j. 
tores que íaltarnm, o qae constitue nullida:!c 
ins::m;wel. 

fi~ sr:cçr7(> 

Não diz a acra :t r2vío pela qual foi liUbsti· 
tuido o me> ar- i o ciTccti v o C:ypi•iu.no Nunes 
Doura<1o pelo eleitor Jdio ~·rauci~<:OL(•pes . 

Houve f~.Isill•·açli.o;~omo verifica r.:is (b ••ela 
de 1896, da ;~s;;i~natura do mes<trio Mnxi
miano Brandão. 

Verificareis, entretn.nto, quc a a.cta da r:lei· 
çõ.o qu.e suffr<~gou o candi,lato Dr •. lo;io Pinto 
1oi presidida pel;L mesma mesa de 1896. 

A falsificação <.las acta.s que sutrro~,uaru o 
nome do Sr.general Dionysio é t."ío ;.;rosseit•a, 
que tenc:lo o alistamento de l S~í elevado o 
numero de eleitores r.. 811, as refer illas actas 
dão o numero eatrc compar~ci1los e nli.o colll
Jl~,tecido~ 1lc 851. tornan.!o-~e incJ'h•el que Lle 
tal numi:!ro de eleito:·es co;np:tt'CCQs>cm 705, 
apenas falt:mdo 1413, <1-pc:~.:;.r d i\S ca!;Lm!d.ades. 
p•ste, secca e for, ~e que assoh:.m nqucllas re
giões ~erto.uejus. 

1" SCCÇ<iO 

Os mesa.I'ios desta se~o foram os mesmos 
d:\ de 1896. meno; o me:>ario José Teixeira. da. 
Rocha que scbstituiu o Dr. Emygdio José 
Martins 1le Azevedo Sá, me>ario en·ectivo em 
1890. 

A ucta não rlá o motivo desta substituição . 
De !83 eleitol'es. ue que se COit•PÕ<J o elei

tora.rlo , colheu o Sr. general Di~.•nvsio, diz a. 
act:1, IG5 yotos, apezar tias cá.lamidades 
publicas. 

Dos membros ell'ectivos da mesa. ~lei toralde 
I SOG, faltou em 1 89:o~ o mesario Lu ir. da Costl 
Soeiro. que foi sul>stituido pelo de nomo 
:\Janocl do Rt>go, declarando a mesma. acla 
ser este mem!Jr o eJT· ctivo. 

A lirm:t r~o n;esar i<• Arsenio Lino tle Souza. 
está fn L si ik<Hl a. M actn. de 1899. 

Aind~. uma. vez as c;d:.nddadcs que infeli · 
(lit:1m o E~ta.do da. ll<tllio. não evitar<tm que 
o Sz·. gencr·al Diony~io Ccl'queira obti Ye:<se 
nesta secção 177 votos, n.j?e!las fa ltando 
lO eleitores ! ! 

t.f" secçtio 

As firmas dos mesarios Manoel Pereira do 
:1\a~cimcnto c Antonio Jcsé tla Silvi1., cotejndas 
com as da. 11ctn. de I8!JG, e~tão fa lsificada;: . 
O f:Lisificador, além ele uii.o S!.l dar ao trabalho 
de imit.n· <t lettra, t rocou o norlte do mesario 
Antouio .lo::;é da. Silva. tit•ando-lhe o José e 
d;r.ndo-lhe um Pereira . 

Aind:1 ne:;ta secção o p:t.triotismo do eleito
l '; L,Jo venceu nté a ba,·r·eira. ·do~ tumulos ! 
Comp<~rcc,•ram 160 eldlol'es, faltando apenas 
10 por motivos i:;M!'ndos. 

G·• secç<io 

O falsi ficn,lot· desta. o!ci•:ão, engttnanuo·se, 
t1·ocou o nom" uo mes<~rio Leollcio Dias Soares 
por Leoillfl'ilo Dia;; Soares. consbtn te d<L acto. 
r1e 1891i. Pa.recn quo c;;t,~ flL!siflcauot· e o 
tnr.:<a.rio Jniio Cu r·sir.o de Snu:w. Piulieiro, unicu. 
lll'm<L desta act.a que nt111 e::;t;\ Jhlsificadn. . 

Ainda uma vez ::;c a(fir·m:. o patriotismo do 
eleitorado no seu comparúcirucnto. De 204 
eleitores l:tl taram apenas 20, diz a. acta. 

Verific:~reis M ach •lei:ta sec.;rto QUê a. VerHicareis pela acta. tla installa•;:ão •JU<! os 
fit·ma do mesario Miguel Arclwnjo de ~loura lllesarios comparecido::; süo membro::; etrectivvs 
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da rriesa. de 1899, entretanto seus nomes ~uo 1 
diversos dos membros effectivos Ja acb àe 
1896. 

Ainda. uma vez o patriotismo do eleitorado, 
affrontando todas as calamidades, suffra.gou 
o nome rlo Sr. general Dionysio Cerqueira 
com 210 votas, apenas faltando 24 eleitores. 

Ainda ne!i\te municipio nunca ~fez alista
mento fe Jeral. Guiaram-se os falsificadores 
pelo assombroso alistamento estadual (do
cumento n. I). 

B'YM JESUS DA r,Af'A 

Neste municipio, onde o eleitorado oppo
sicionista tem grande maioria depois da. 
qualificação de 1897, o qual, concorrendo ás 
urnas perante urna uniCB. mesa organizada, 
tiveram necessidade os fo.lsiti<:adores da fa
bricação de actas, assim e que se evidencia o 
bico da penl'la em todas as secções. 

1" secção 

PlLÃ.O ARCADO 

1:' secçilo 

Pre,entes os membros effectíyos, diz o. a.cta.· 
de Jsgg_ Adolpho Gomes Corrêa de Queiroz, 
Jose Soares de An<lrarle e Eduardo Corrêa de 
QueiroJ., for11m convidados tlous supplentes, 
etc., etc., quando r:laõ\ctade 1896 verific!lreis 
quo eão membros e1Iectívoi da mesa outros· 
mesario,-:, 

A fraude !oí tã.o a1vnr que os falsific-1dores 
ermram o nome do mesal'io da eleição de 
1896, Adolplw Gomes de Queiroz, empres
bndo-lhe mais o appeltido de Corrêa na. s.cta 
de 1899. E' differente a assigna.tura deste 
mesario entre uma c ou tr3. acta.. 

2" secçr<o 

Su.lvo o nome do mesario Adelino Alves de 
Magalhães, todo~ os mais meZilb!'os da mesa 
da eleiçã.o de !809 s;"io diversos da eleição de 
1806 e as actas dest~1s eleições a!lirmam que 

Deram como comparecidos 238 eleitores, oa res:pcctivos mesaríos ~ão e:!Iectivos. 
su!Iragando unicamente o nome do Sr. ge· • 
neral Dionysio Cerqueíra., apGnas tendo fa.l· 
ta.do 12. 

O cumulo do patriotismo e da amisa.tle ao 
mesmo genera], q'l(e nlicis atro c co,thecido 
~1aqv:elkl.s regiões. 

2• secção 

As assigna.turas dos mesarios na acta de 
!899, que traz o nome do general Dionysio 
como o unico votado, sito visivelmente fa.lsí· 
ncadas, como verificareis :perante n acta de 
1896. 

Não traz os nomes dos eleitores que fal
taram. 

Ainda nesta secção notareis visivelmente 
falsificadas todas os assigna.tur[).S dos mesa
rios, uma vez cotejadas com as da octa õa 
eleição de 1896. . 

Não da os nomes dos eleitores qne fal 
taram. 

d." ucçao 

Verificareis nesta acta que o mesario e·ITe
ctivo Raymun1lo Alves r.la. Silva, ~onforrne a 
acta de 1896, fni substitui1lo 11elü ~leit <w de 
nome Domingos Lopes <WS Neves, sem dccla
rução do moHvo. 

.o\ in ela uma V!:Z falsificar:tm as n.ssignaturas 
<los quatro mesario~ rrstn.ntrs, con:o verifi
careis deante da acta. de 1896. 

Esqueceram-Ee os f<llsiflcadores de mencio
·na.r os nomes dos eleitores que faltaram. 

4~ secção 

Igual fraude !'oi pratica(la.. nesta. secção. 
Affirmam as aetas de 1896 e l899 que os 

respectivos mesnríos são membros el'fectivos, 
no entretanto, só fig-uram nesta acta, isto ~. 
na de 1899, os membros e:trectivos João Pe
reira do Lago e Polydoro AlV()S de Figuei· 
rerlo, cujas assignakras são completamente 
diflerentes das da a<lta de lS96. 

Ainda mais, o mesario eiTeclivo da eleição 
de 1896, Pedro Jose Alves figura na acta da 
eleição de 1899 como escrivão interino com a 
assignatura falsificada, como verificarei:> da 
act•t <la referida eleição de 1800. 

Neste municipio foi a. uuíca eleiçií.o que se 
e:ffectuou realment:~, lamentando que os fal
sificadores não ti v~ssem reunido as respe
ctivas mesas eleiloraes afim de fuzél• vale!.' 
os seus direitos á grande maioria da oppo
sição. 

MUNIClPIO DE lHtEJll'illO 

Deste município não cogitou a lei n. 35, Je 
ZG de jnneiro de 1802, qu:1.nno di viclin o Es
ta.ào em sete dbtritos ekitol'aes. 

Nilo uxistom na. Srcrctaria. rla C<:Lmara actas 
da ignora <la localidade da. eleição rle 1896, no 
ontretanlo, veriftC:\fCÍS feia. ~irnples leitura. 
das a..::tas qlle os falsificadores não quizeram 
deixar o Sr. general Dionysio Cerqueira sem 
uma prova. de grande consideração, 
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1" secçao 

A àata do tlia da eleição est i <-runtbda, 
bem como não transcreveram ( s nc.mes dos 
eleitores compareci(los e dos nJ.o compll'~
cidos. 

2• secção 

Não traz os nom;s dos eleitor(>S qne falta-
ram. 

3·• secçüo 

0~ falsifiCildores n:lo CUilljll'li'ilffi l\S Ol'dons 
· governa.mentaes e não enviaram á C •mara. 

dos Deputados mais um producto de suas f.t
çaul!a~, a acta. desta secção. 

4• secç<io 

aa secç{fJ 

As me~mas nullida.des: a neta de installa~ 
çiio ela trttSa declara que os mesarios foram 
eleitos para esta eleição e de facto outros são 
os mcsarios effectivos da eleição de 1896. 

As mesmas nullidades : a mesa, diz a acta, 
foi eleita para esta. eleiç·ào e rle facto outros 
são os nomes dos mesarlos effectivos da elei-
çfio de 1896. . 

Em to1las estas secçües o numero de eleito
res de que se compõe cada uma dellas não é 
jgual ao dáS actas de Hl93, e, como dissemos, 
niio houve modificação no alistamento de elei
tores, ou melhor, nunca houve alistamento de 
eleitores par.~ eleiçõe~ foderaes (cit. doe, n. 1) 
pu.rccendo que Si algllffi existe, Si e que tam-

Não tem os nomes rlos eleitores compare- bem este município e.üste, não e outro siuão 
ci.dos e não comparecidos. o celebre alistamento ne eleitores esta.duaes 

Õ"' secçc7o 
que se eleva,segundo consta,tt perto de 200.000 
elcitr)r~s. 

Não traz os 
tarum. 

O que resto. pois da prctenditla Pleiçã.o do 
nomes dos eleitores que fal- Sr. general Diony,;io ccrqueira ~ Simples-

mente umo. fraude. . 
Vereis, pelo documento sol> o n. l,que não 

existe nem nunca existiu alistamento neste 
município. 

CORRENT!N.'.. 

Par.t a comproYação ainda da nullidade das 
eleições dos mmlicipios de Porto de Santa 
1.Iaria da Victoria, Rnmanso e dos pha.nta.s
ticos municípios de Corren tiaa e Oliveira. do 
Breginho, chamo a vossa n.ttenção para o 
documento scl> o n. I onrle verificareis de 

A citada lei n. 35, de 26 de janeiro ,Je modD ir1illudivel que nunca llottve alista~ 
1892, nfío cogitou tamt.em deste município ; mento cleitol'al fo'.!era.l. 
do document o citado sob n. I YJriflcareis D 1veis Cl)rnprehender que a lei eleitora.!, 
que não exi5te nem nunca_ exi~li_u no jniF.o determillando que fl)~Se enviada cópia dos 
seccion~l dll Esta-lo •_la Baln:~.. copta. !le q ua.l- alistamentos feitos em qualquer municipio, 
q~~r !Lltsta•!.ento eleitoral ha.vu1~ em t.ll mu- twe princip:ümente por tim g:ua.ntir o di
ntCJ]UO. Entretanto, em 1:3~6 v1eram para." roi lo do voto do cidadão dan1lo uma fonte da 
Camar~ :~c~a~ co~ declaraçao d 1 perteucerem recurw;; para. fazer vingar, contra to . .las ns 
ao 7" dJstriCto ele~tnr~l. ,· . , -.1 rraudes dos plitiqneiro; ,e _govet•nos. opyres-

Em todo cttso exammamol-o.s e velJft~amo •. · ,.;ores, a verdade da. ma 1orm da optmao do 

Os mesarios uestu. sccçüo,que rliz a acta. le
rem sido eltlitos pflra ella,nào ,;:·, ·J os me~mo,; 
qne tlguraram como c lrc.tivos nn ell)iç:'io do 
1896. 

CotJsla. da acta. de 1896 que a secção co111· 
pÕe·SC UO ~50 eleitores C n:c de \89\J OC 24.0, 
ora., ::;i tivesse hn viu o altcra.çüo rw alisto
menta eleitoral, si tal alistamento existisse, 
não potlia. dcixal' de consto.!' no juizo scc~ 
ciona1. 

,\s mesmas nullidadcs, isto e, diz a a ela de 
installação que os mesarios foram eleitos 
para eleição lle 1899 e de facto silo outros os 
membros effectivos da eleição de l B96. 

C:>.mara V. IV 

eleitorado. 
Ainda mais-o o unico meio onde se buseilt 

torlo e qualquer r c cu l'S•) eleito1·a l de que 
J[J.tlQa miio o cic1atlã.o e~po!iado do se11 direito 
tlc voto pelns ~gentes do.quelles :::overnos. 

O que existe ua vertbtlo nesses municipios, 
coa,o em quasi todo o Estatlo da. EJaltia é o 
celebre e clandestino ali~tamento eleitoral 
est11dual pal' onde rabt•icam totlas as eleições 
que Leern haviJo naquelle refe1·ido E~ta.do, 
ct1jo numero de eleitor~s su eleva a mais de 
200.000, quando ~e pú<le perfeitamrmte ve
t•iticar no juiz~ seccional daquelle Estado 
quo o ali:;tameuto ferleJ•al não attingc a cem 
mii cteitores. Dalli a diif0reuça que encon
trareis nos munici pios em que h ou v e alista
mento feLleral eutre o numero de oleitores 
real e o numero de eleitores coostanto das 
aeta.s trazidas ao vo~so conhecimento. 
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Assim, entr~ os dez municípios em que Offereço-vos, si houver necessidade, a cal· 
dizem as actas ter sido votado o Sr. general lecção r! o referido joroal de janeiro at~ 23 de 
Diouysio, ha qualiJkados (doc. n. 1) 7.349 abril do corrente nnno. e d;u·-mc-l!eipor ven
.eleitores e, entretanto, dão as mesmas acta~ cido si o honrado procuraú.or do contestado 
ao ca.nrlida.to contestado, só de eleitores com- ar,resentar um unico jornal daquelie Estado 
parecidos. 7. 691. que tivesse pubHcado chapa apresentando 
A~sim, do estudo das actas verifica1•eis semelhante candidatura. 

que só podem ser apuradas as votações das A candidatura do Dr. João Pinto tambem 
quatro secções do município de Carinhanlla, não teve publicidade, porque nem ha gazeta. 
l' de Saota. Maria. da Victoria, l" e 4• de alguma em nenhum !los muoicipios de toda 
Sant'Anna dos Brejos, 1" de Bom Jesus da. a região do 7• \lJstricto da Bahia, nem na 
Lapa, 1• de Campo Largo. 3·· de Pilão Arcado, capital havia então, como aindn não ha, um 
lo, 3·•, 4• e 5" de Chique Chique, 1", 2" e 4' de só orgão de imprensa. em opposição no gover
Game-leil'a do Assuruã.. 1", 3~, 4", 7", 8" e 9" no do Sr. Luiz Vianna. 
de Macatmbas, 1•, 3• e 4" de Rio Preto, 1', Ainda mais salienta-se a círcumstancia de, 
2•, 3" e 4." de Urubü, 1~. 2", 4", 6• e 7' de Cas:J. tendo sido designado o dia 23 de abt•H para a 
Nova, cujos votos apurados dão a somma, e[eição (ie que tratamos, nenhum jornal do 
com os em separado em numero de 816. de Estado da Bauia, publitar até hoje resultado 
5.375 votos ao candidato Dr. João Pinto Mar- da. mesma eleição. só se tendo noticia del!a. 
tins de Oliveim. aqui por um tclegramma. de origem official 

Municipios estes em que os politiqueiros dous mezes depois de elfectuada esta el0ic:-ão, 
governamentaes não fabricaram actas falsas dando ao Sr. general Dionysio perto de onze 
e clandestinas pnla quasi unanimidade do mil votos, quanúo está verificado que as taes 
eleitorado contrario aos conselheiros dom i- actas só dão ao mesmo general 7.691 votos, 
nantes no Estado da Bahia. · - em 10 municípios, cujo eleitorado, repetimos, 

A imprensa desta Capital deu noticia da se compõe na sua totalidade (doc. n. 1) de 
canclirlatura offici;tl do jornalista Jose do Pa- 7.349 eleitor.Js; d.o que verificareis que nos 
trocinio :i. \'aga aberta no 7• districto, sem sertues do Estado da Bahia a secca, a fome o 
que houvesse a minim:J. contestação por parte a. peste, longe de extinguirem populllções e 
dos politicos governamentaes daquelle Estado. fazel-as emigrar, multiplicam-nas e as tornam 

Sustada, porém. esta candid:ttura,em vista firmes nos logo.res de suas residencías. 
da a.ttitude hostil que assumiu no jornal No cnso, entretanto, de haver duvida, por 
que dirige, Cidade rJ.o Rio, contra o governo menor que ella. se-ja, das aUegações que fa-
do honra,1o Sr. Pre$idente da R!lpublica, d 
J'ulgaram de bom :1.viso 08 conselheiros da zemos sobre fa.lsiticações ~ tlrm~s nas act;ls 

que 3-ponwmos como fraudulentas, reque
Bahi<t substituil-a. pela. do Sr. general Dio· remos a presença. de tabdlrães desta. Capital 
nysiO c~)l'QUeira, apezar L19 UID pOUCO tardiO, fi d 
visto as ccnnmmlicuçõCls daquella ca.udidatm·a. pa.ra veri Cttrem e arem parecer soLre as 

me~mas; l.iCllll como requeremos o. pre~euça 
já. terem sido enviadas pa.ra. o sertiio. cujos dos livros de :t~~igm•luras tlu.s eleito!'c:s que 
avisos ::;ü IJOdcm a!U chegur l'Ol' meio de pr·o· compu.rcce!'au1 ús eld<,~iJcs <!Ue a. holll·a11a. 
pl."ios com 30 uías ue viag:em; ü que dder· ' b d 
minou o illustrc cx-peesidonte tla Camaru Cuanrlli:;:;·:to JUlgur cum :llgutn vi::~lum re e 
dos Deput:1dos a vir em pl'iucipios tlc Jilve- leguliJ.ailo, 
reiro sobcitat• do dil'ecwr da St ,I•etaria 1lesta Si por :Lcr~so l11:tu ve1· uU\•idns soLre a exis
Camara. uma communicnção teleg-ru.phic;1. ;1o t •11cia on n~n ~lo a.listamcmtos cleítor~cs Si!· 

govurno t1a Bahia tia vag-a no 7" districto \!111 gu!Jdu a le1 lo•llml.l, QL~o allegl\lllo::i. n!LO ex
virtutle d" su:1, r-•munchl. alle:;auuo que a 

1 

!stn·, rerJUol·euws, caHO amua. a. <.;•H·t~dao 'i.UC 
communicação foi ta em offlcio regístNJdo uo JUUtaJuo:::, <JU!l. dol'u merecer iC ~~~o um.::o 
Correio em princípios de janeiro não lw.via o.o.:un~ento lJoss!vd pu.ra..o. ca:;o, na.o vosso.
clleglldo ao seu 1lestino. trsla•;U, que SPJ:•!ll requl~ltad:l.S. ~o. govemo 

Estava a3sím jusr.ificMlo o haver :ti1lo mar- uo E~tu.do da: B:Lbm, ou do~ mumc1p10s a que 
ca.d:l. a eleição para 23 de aliril, nt:~ilo pela alluth!no~, eop1a$ desses alr~tu.mentos. . 
qual a noti.cht de subslituiçil'.l d<:: candid<ttura Jul~a!no~., entre.tanto, nu.o ser~m preCJsa_s 
não pCde chegar a tempo na cidnclc da taes JJlrgencras, VIsto a gi'Osserm. das falst• 
Barra. lnca,;0L'S alleg:Hlas, que serão. estou certo, 

. o facto é tão esc;<n<bloso, refiro.me a taes verilicadas rletidarneute por VV. Exs. 
candidaturas, que o Cc1-;-eicJ de Sulicias, O!'- Eaviae Srs. membros da Commissão de 
gllo ollicial do partido do eonsell1eiro Luiz Poderes, <J.o Estado da Ba.hia, victima de 
Vianna, não apreseotou o noHJC do t-ir. Gene- tod:ts as ca.lamidades, inclusive o governo 
ra.l Diouysio Oerqueii'<L como o cu.ndLda.to es- oprJre~sor que >tlli lmpert', a ga.raotia Llos 
colhido pelo pa.t:titlo llO m0smo gov-.)rnador chreito.; t:OllSagrados na Constituição de 2,1 
ã va.ga do 7• di::;l;rict.o. de feve1·iro de 1891, oude se salienta o liVl'e 
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ex.erciéío do direito do voto, gar.~ntido J,Jelo. 
R.epublica surgida. a 15 de novembro dP- 11389 , 
ha muito desconhecido no E~taclo ua. B I h ia, 
condemnando, como estou oorto condemnareis, 
tão impudente quu.nto frauduleotn. eleic:ão. 

Rio, 20 de julho de 1899.-Pelo cn.ndi<hüo 
contestante, o procurador Jose G.mçahes da. 
Cunlta Sih·t~. 

DOCU:IIEN'rO :'1. 1 

e um de a.:.rosto do mesmo a.nno ;-Do municl· 
pio de &mt'~1>'l;ta dos lJrajos, do anno de ·mil 
oitocentos e noventa e sete, remettido em 
r!ezeset·.1 de ago:sto de mil oitocentos e uo
vcnb o ~etc e recebido em trint~L de novem
LI'O do mesmo ~nno, contendo oitocentos e 
quo.rentct o um cleitore~ ;-Do municipio de 
B1·ot !S, em du]õlic.tta, do anuo de mil oitocentos 
<3 noventa e set~. com mil quinhentos e trinta 
e oito eleitores c1dn. um, r.endo um re
mettiuo em viu to <te ,jul!J.o Llo mil oitocen· 
tos o: nv,·cll ta. ~ sdc o o outro em vinte seis 

Exm. Sr. Dr. Juiz Federal nesta. secção. de sc:tolllbro lb me~r11o anno c ::unbos rece- · 
-0 ab:dxo firmado, para fins e le.itomcs, pre· bidos em c inco de novemtJr·o de mil oito· 
cisa. _que Y · Ex· se digne de man•k1r certili.- cenl;os e novent:t e sete ;- Do município de 
ca.r JUnto a esta o segumte: Chiqr.u-Chiqu~. do anno ue mil oitocentos e 

1. • De que município do setimo rlistrictn 

1 

no;·enta. e sete, com mil e doze eleitores, re
des te Estado fot·a.m, até m;orç.J do corr ente motLiuo em quiilze de agosto de r::il oito~ 
aono, recebida;; as cópi;o.s de ali.stamentos f'e· . ceutos e noventa o sete e recebido em trinta 
deraes. quaes os ultimas recebido~. a data da. c nm ele agosto do mesmo armo ;- Do muni· 
remessa e do reoobimento de cach um cipio de n ,);n Jc;s1<s da Lap.t, com seiscentos e 
delles; quatro eleitores, do Huno d8 mil oitocentos 

2." Qual o numere tle elE>ilor~s qna.li fi c(l.clos c noventa. c set.c. rcmottí• lo em oito de agosto 
em carb um desses o.Ibt;,mentog, disct·imina- d('l mi! oitoccnto::; c noventa o :::;cte e recebi1l0 
d:tmento por cad:< um do:; município3 de que em quinze de outubt•o do mesmo :tnno ; -Do 
se compõe aquelle di~tl·icto, declarando·:;e muuici;,io Je l'i/ao .t )·caclo, do anno de mil 
ainda a 11a1a rl.e cada um ddles.Nestes termo~, oitocentos e novent;tc s<-te, cam quatrocentos 
pede <leferimen to. o ses:,:cntv. fl lres c lei cores, r emetttào em 

Bahia., 20 de junho de 180j .-Jorío p ,:nto quinze .d? .i~ lho tlc r~ til oito~cn.tos c noventa. e 
Martins de Oti~·cira.-Ccl'titiq_ue-se. B~1hia, lete e recebulo em •wte q_u<J.t~o de .~etemu;o 
<)" de jnnho de 1809.-Paulo M. Fontes . d \~ m~srno anno;-Do mun:cip!O_ de :Santa Rtla 
-- do Rlo Pret o, <io anno de mtll:tJt•Jceni.os e no

Certifico que revendo o archivo do meu 
ea.rtur io, acerca. do que trat:\ a petição rett·o, 
nelle encontrei as cópias de alistamento c:ei· 
tora! f<lderal o.lo setimo distrieto deste Estado, 
unica.s desse districto existente;;; no mesn1o 
a.t·ch ivo, a. so.ber:-Do município de Ca.>ii]JO 
L li'!)O dos anuos de mil oit,Jcl}nto~ r: nowata e 
trr:s, cortl quatrocentos e oiteata. e óous eld
tore3, remettitla. a. este jnizo em cinco de j u
lbo <le mil oitocentos e noventa e tl'eS e r0ce
tJid.a em trinta e um do me:;mo me:z; e a.nno;
do nnno du mil oitocentos e noventa e qmLtt·o, 
com m i! oitocentos c v int.) cinco ele i tOI'<'s, J'C· 
mettido em trezeue mal'ço de mil oitocr.u to~ c 
uoventOl. e cinco e recebido em vinte St!i.-: de 
junho de mil oitocentos e noventa. e cin: o;
do anno mil oitoce;rtos c noueM,, c s~is,c m~ ll'C· 
.::cntos c ttinta e oi! i eleitor<~.~. 1'emettido C'IJ 

vinte nove de junho ue mil oitocentos c no
venta e seis e recebido em vinte e se i:; tk 
outubro do mesmo a.nno ;-Do municipio lto 
<.:arit'lhat.!<a., Jo anno L1e mil Oitocentos c n'l
venta e cinco, com mil cento o oitenW. elei
tores, sem data de reme~silo nem de r~ce bi · 
mento ; - Do município <la Bm?a do lU o 
G,·ande, do a.nno tle mil oitocentos a no-.:entn. 
e sete. com d.ois milquinhen~üS e vinte e t res 
eleitores, remcttido em doze de julllo ue mi.l 
oitoc0utos noventa e sete o recebido em trin ta 

v~ntae sete, com S(•is,~entos e oi tenta e dous . 
elai tores, rem cLtido ern dezoito tle j:meit•o ele 
mil oitocentos e no v co ta e oi to e recebido em 
vinte dema.rçodo mesmo anoo;-JJ<> município 
da Gamcll;:i>•a do "lssiu·wi, do anno tle mil 
oitocen;;o3 c noventa c sete, com setecentos e 
se~centa. cleiwre~, remettido em nove de 
a.~~'oS to de mil oií.ucentos e non:nta e sele e 
recabido orn I}II<ÜOrZ·l ue ~ellliDi.Jl'O de mil OÍ· 
toccntos e no,·enta e s:'w ;- Do município ele 
l:rr.tbtt, do anuo de mil oittJCCtltr,s e no v•:ntu. 
u:,;P.tc, corn mil sr.isccnto$ e "eten1:1. c qu:1tro 
<·leitores, r"mett ~< ln mu IJ!lim~e tle :ogo:;to tlo 
111il Qj [. :celllOS r: Jlo;V~tl t:~ C ,;do: , l'<.'t.'t·IJidü Cltl 
<!Íli~:O t[ll!W \'l' I1ÜH'O UO llJ(•;;Illú ll.II!ICJ;-Uoi!JUI1Í• 
d ttio rk .lloct~lw/Jas,do:; a nuus rio tnil ui toccntos 
1'l novema c t;·e~.com rnili:O\'U<:entos e oitcntt~ 
r; quatro eleitore~. rcmcttH.lo em vint(J do 
julll·> do 1:lil oitocentos c novcnt;t o tt·es o 
recchluo em kinla e um de ouLul•ro oio 
mesmo n.nno ;-rle mil oitocentos e norootu. 
<l ~et.c. com mH nOY<'ccrdo3e oitc·ntn c quat ro. 
cl;)itorc~ . rcrnr>lli ·lo e111 ví:lt.c e. <J,ms Ü<J· ou
l tl bro liu mil <•itGccJntos e no\·()nt" f;l . sdo o 
r ecebido em sete rJe dezemb:·o do -m<ls:no 
aono.o reí'er itlo e ver<iat!e c dou fé.B:d üa Z:J 
de junho d ,;, 1809. 

O e::ct•h<lo s.:c~ivual. -.itr;·.;,{u 
JJu.z't i$t tt .s,,~d;·~.::J . 

•_. 

·' 
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Defa\a por parte do candidato diplomado 

Exms. Srs. Presidente e Membrosda. Com
missão de Petições e Poderes da Cama.ra dos 
Deputados- Desempenhando, como me é pos· 
sivel, a honrosa. incumbencia, que acceitei 
com o maior desvanecimento, de dereoder a 
eleição procedida, a ~3 de abril do corrente 
anno, no 7• districto d<t Ba.bia, e o diploma 
conferido pela. respectiva. junta apuradora 
do illustre general Dr. Diooysio Evangelista 
de Castro Cerqt~eira, a qu•Jm o Estado, que 
se orgulha de eonta.l-o entre seus filhos mais 
notave;s, tinha o dever indeclina.vel de resti
tuir a cadeira, que el1e honrava na. sua. repre
sentação nesta Camara, e que tleb:ara para 
prestar serviços de valor inesiims.vel na alta 
administração da Republica., venho apresen
tar-vos a refutação, tiio completa quanto é 
possi vel, á ccntest;u;ão offerecida áq uella 
eleição pelo Dr. João Pinto Martins de Oli
veira, que. tardiamente e como por encanto, 
sur;iu, não se sabe de onde, pretendendo t~r 
sido votado na':[uel le mesmo di.stricto, quanclo 
não consta das acta.s remettidas àquel la 
junta QUe seu nome tivesse merecido a honm 
de llm voto, ao menos, em qualquer dos mu
nicípios em que eUe se divi•le! 

Verdade e que o contestante am,•ma, e 
suppõe que e quantn ba sta, que o. junta 
apurador:L não tomou em considet·açüo eloi
çOes de municipios que, si fossem a.purali•IS, 
lhe dariam a. unanimidade de voto~. u o rli
plomo.do era. elle; mas. sem embargo <lo 
gramle valimento e inconLesta.vel honorabi
lidade do sua houradissima palavra, o con
testa.nt~ teril. occa.si<io de convencer-se da 
pet·Ja. de tempo com taes o.Uegacws, si ellas 
não vem ncompo.nhadas de prova. imrnecliata. 
e evidente. 

Persuadido ~em duvida desta vcrd:l •le, é 
QUé o contestante 1lú-~e no Lr.tba.lbo ele exa· 
minAI', uma a. uma. to·las as a.uthonticas 
roul'sttidas ó. socJ·otat·ia desta Ca.mam, refe· 
rentes {L eleiçü.o do 'JU6 se trata, no intuito 
de mostrar-vos, diz cllll, as fraudes m ris sa
licntv3 d.•.s (ICtns lra:irJas tto nosso conlic:ci· 
me1tto, Cruude:;, a ('crescenta ellc, que ,·o ; {"· 
r iam 1·ír pelo 1·it.liculo de que se '·evc.çtcm, si 
não viessem fazer-vos chor:>.r «amargurando 
os vossos corações de bons republicnnos.» 

Ora, e preciso dizer-vos desde logo, s~
nhores da Comrnissão de Poderes, que o con
testante tem o aTI'ojo de apresentar ao vooso 
exame uma. serie do pretendidas authenticas 
do ;• districto, producto de tão indigna. tra
paça. eleitoral, tt'ío visível e pal pavel falsi· 
dade, que bem der.resfa. vos conveilcereis, a.o 
m;1is perfunctorio ~xau:e, de que não e sr\ria 
eSõa tirada pa.triotica com que elle busca 
armar á. VOSfa benevolencia, tingindo indi
gnação, que só a sua obra póde inspirar, e, 

então, convencido de que ri quando vos pre
tende commover, poderá qualquer de nus 
repetír-llte o preceito de Horacio: Si 'Ois me 
{lere, dolcndum est primt-~m ip,i tibi.. 

Antes, portanto, de mostrar-vos a futili· 
da.de e consequcnte impl'Ocedeocia. dtts argui
ções feitas, algumas com a. mais requintada 
falsidade, ás a.ctas das eleições que $UO'ragam 
o canditlu.to diplomado, cumpra varrer do 
caminho essa immundicie, de que só o contes
tante se aventurou a ser portador, quando, 
repellldo por outros, já. desanimava. de en
contrar quem representa~se essa tl·ist.G ligura., 
o autor dessa. obra, tão conhecido pelo dedo, 
e ate pela foga p1·ecipitada com Q.ue. ao ap
proximar·se o dia d :\ vos.' o julgamento, se 
poz á. distancia de têlntas centenas de milhas. 
não ousando a frrontar a iodil3'1w.ção de seus 
cúnterraneos nem a commisel'<IÇâ.O de seus 
amigos. 

Pretende, com e1Teito, o contcstanto que 
sejam apur;~dos sómente os votos consta.n~es 
das actas , em dllplicata no ma.ior numero. 
de sua. simulada el~ição, a. stlber: 

I St~cçã.o de B·1m Jesus da. La.pa. 
2 de Sant 'Anna õos Br~jos. 
:1 ele Gamelleil'a de Assuruâ. 
3 de Santa. Ritta do Rio Preto. 
-1 do Chiq ue-Chique. 
4 de Carinh<lnha. 
4 de L'ruhú. 
:; de Casa Nova.. 
I de Sa.nla. Maria da. Victoria. 

Seguindo no ex:une esta mesma ordem, 
COffieÇ<ll'<lÍ pela Sllppost~L eleição t.le 

JlOl\I JESUS DA LAP .... 

Devia r ealmente caber t~ primazia nesse 
cortE'.io a o,;la duplicai~\, com que o contes
tante ca.lumni:J. o eleiturado do 7" districto, 
imputando, n• ste município, aos lwurados 
cidadit11S Avelino .lo;1quim Bastos, Henri!Jue 
Sall•~s de Sonza., Ezequiel Innocencio d:l. Silva, 
i\!an•;el l .ourenç.o da Faria. e Ma.rinno de 
Castro Silv:l :t autoria da mnis c:-candalo~ 
e u.o m~smo tempo g1·otesco. lalsidade que 
jamais tentou asylar-so no a.rchivo desta. 
Camara.. 

Simula., com effcito, o contes tante hnver-ee 
reunido oo paço do Conselho Mumcipal de 
Bom .Jesus da Lapa. a JL esa eleitoral da 
l" secção, composta dos cidadãos acima no
meaàos, e perante c.<.ta terem tambem vo
tado eleitores da. z, c 3• secç.ões, em numero 
total de 265, que suffragaram, em sua. 
grande maiorkt, o nome tio coutestante, figu
rando tambem, coro grande votação, o nome 
do Dr. José Ignacio da Silva . 
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Suppoz o contestante, aqui, como em todas 
as ucta.s que apresent a, ser sufficientc ga
rantia de EU a fraude fazer tlgur[lr os nomes 
dos mesarios que presjdiram em 1806 as 
eleições '[larn. a presente legislatura, e então 
fez seu trabalho com um desa>sombro que 
espantaria os mais a.trnvi<''os fals ificadores, 
mas sem rcbuço e sem nenhuma cautela., 
us::mrlo e abusando impudentemen te desses 
nomes, sem procurar ao menOl', na imitação 
das assignatuaas, surprebencler a. confiança. 
da Commissão de Poderes e da Camara. 

o individuo encarregado de imitar-lhe a. .~'i
gnatura, e!ereve desastradamente Antonio 
Joaquim Bastos em vez de A veliuo Joaquim 
Bastos. 

Não : tudo c feito grosseiramente. pare
cendo fructo ela mais profunda inconscienci••· 

Mas a verdade ,·, outra, que 6 precisp dizer 
desde logo : a presente contestacão não \·isa 
o reconhecimento do contestante, até mesmo 
porque tah·ez fos>e t!ifficil encontrar alguero 
na Bahi:t que accurlisse ao nome de João 
Pinto Martins ele Oliv.3ira. 

o intuito exclusivo da contestação e turvar 
o result:,do do pleito tle 23 de abril no 7• dis
tricto,difficultando o exame nesta Com missão, 
pela multiplicidade extraordinaria de n utben
ticos, phantasiando-se duplicat••s, ora para o 
contest:I.ntP., ora para terceiros, todas pelas 
mesmas mesas, logrando assim a perversi
dade de quem engeudrou todo isto, •to menos, 
ganhar tempo, embaraçar o reconhecimento 
do candidato eleito, agora já. q uasi vencido o 
período constitucional da sessão 4teste nnno, 
si não lograr a nu!lidade do pt•oce~o. 

Para isto tudo servia. e só por isso teve o 
contestante a coragem de submetter á vossa 
apreciação essa folha rle papel com p1·etenr;ões 
iL authentica. r'la eleição do Bom Jesus da Lapa 
reYelanuo, como vG a Commissão, no. sua. 
apparencia, nns emend:t.S, rasura~ e bonões. 
que se notam á primeira. vista., a. Jh lsi•lacle 
que traz no bojo. 

Pa1•a invalidai-a bn.st.ari•• a. p resença. das 
authenticas da verdadeira cl~ição, perante 
ns mesmas mesas que funcciono.ro.m em 1800 
e seu confronto com as uest;l cleiçii.o e a ti1L 
dnplicato. de quo ~e trata, pOt'tJU~ 1[er;;;u 
e:oca.mc vo;o; resnltt•ria. a mais pl'ni'Un4la con· 
vicçã.o 4la. fnl.,idarlc, alem do quo u"m no 
menos o conte~tautn finge :L ex•sl<'llcia de 
algum escrivão ar.l-f,oc para. conferir o con
ceJ·ta.l' n. bandalheira.. 

Mas não é necessario it· a minudencin de 
qualquer exame, nem preciso recorrer no 
argumento da ~emelha.nça. tle lettras. A Com
mi:;sii.o 1le Poderes tem a. prova immeniata. e 

- i nillud ivel do. phanlasía dessa eleiçã.o oo ;e· 
gninte : é que,fig-u rando esta.suppo3la e leição 
presidida pelo cidadão Avelino Joa.quim Bas
tos, como consta da a.cta., porquu realmcnle 
este é o eleitor qne :preside, tanto em 1890 
como em 180\J, a eleiçiio da 1• secção d~ Lapa., 

Pretende o contestante invalidar a eleição 
procedida nas quatro secções deste município , 
~om ob3ervancia de todas as formalidades 
legaes e perante mesas legitimamente consti
tuídas, com essas duas denominadas authen
ticas da 1• e 4• secções, dizeodo·as presididas 
pe:os mesmos mesarios, á ~esma hor a e ~os 
mesmos logtues onde eJiecttvamente reunm. 
se o eleitorad0, que su:trragou o nome do can
didato unico it mesma eleição, ora diplo· 
mado. 

Si o simples confronto dessas acta:; não ge
rasse no vosso espírito a convicção do embuste 
do contestante; si ainda não tosse sufficiente 
indicio de fraude a. circumstancia de não 
terem os falsificadores remettitlo essas au
thenticas á. junta. apuradora, á qual !oram 
presentes aq nellas outras eleições, a.bi estão 
para proclamar;\ fruudulenta intervenção d? 
eon testante os erros que se notam nlls as:n· 
gm-..turcs dos me~rios da_4~. secção Tertu
li:mo .José de Araujo e Maxtmmo José Bran
dão, que, ~a.bendo assignar correctamente 
~eu~ nomes em 1896, desa:prenclera.m, nos 
r.res annos decorridos, porque agora. os de~
a"'eitados !alsiticadores de suas firmas asst
··':tam T~rtoliano e Mi.rccimino. 
"' 

OA~lELLElR,\ DO A8SUII.UÁ 

Em rclac;ilo ó. suppost.a oleiçii.o das 1•, 2' e 
4•· sec<;ÕI)S doste município, n-prescntndlls pelo 
contestante, nem só ellns diveJ·~e.m com~leta.
mente das quo foram r·cmo1tulas b. Junta 
a.purnrlCII'n, porque estas sn!l'ra.gam o general 
!Jíonysi•' Ct!rqueira sóm·~nte, no pnsso que ns 
outr·ns tlüo nxcln~ivnmente ~DI votos ao con· 
tc)jlo n1r. como ( > confronto dolltt s co~!~ o.s 
autltonti~ns •lo l&lü, revcl:tm S<ltn de1xar 
l'C:"QilÍCÍO 41 0 dnvidt\ O trahrt.li)O da fraud~, 
:t mai~ rovoltnnt.e, porque constttue a. mats 
:!l':wo injuria. ú.qu.;flcs que reprooenta!ll nesta 
audacio~a falcatrua o papel 1lo mesar1os, por
que nenhum dclles,ncnhum ao meno~,prest~u 
ou prestaria seu nome a uma larça tltO 
torpe. . 

Não !levo, porem, deixar de ~sstgnalar, 
por maior que seja men constra.ng1mentp em 
fa.zel-o, urna. circumstancia., ~mca tal~ez nos 
anna.es da ft-a.ude eleitoral: fo1 o proprto con
testnnte, em proveito proprio,porta.nto, q_uem 
falsificou na ac1a da supposta 4" ~ecçao a 
assiann.tura. do mesario Manoel Pereu-a. Bas
tos, "como se evidencia do confronto com a 
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~-------------------------------------------------------------------------
lettra e assigna.turu 1la 
testação. 

petição junta à con- Cunl1a, l'nlsificador d::~. actn, esqneceu no mo

lsto d:i. a me•lida do valor moral 11esse 
anonymo. que ~onhou "- po~sibilidadc de as
saltar, pelos meios mais i,znobeis, a. cadeir<>. 
agora yasia na representu(,,ão bn.hi~na! 

PILÃO .A.RC.\DO E SANTA RITA. DO RIO rRETO 

Não me àernowLrci no exame das authcm· 
ticas da.s eleiçü~s simuladas pelo contestante 
na 3" secção clo p r imeir·o e 1", a'• e 4" scc1;ões 
do SP.gunoio destes mun:ci píns, oles•le qt.e os 
cmpl'•iiteircs <!e:;tas m<mstn1o~idnues núo ti· 
v eram a cm·agem t!e f:lnt2s l::tl-l\S cnm o re!lli
zadas perante ::~s mesas que funcciouaram 
em 1895. 

ClllO<:"E-CliiQUE 

Ao eontrn.rio cas p!'eccdentcs, nas quatro 
actas correspcnrlen tcs ús 1", 3", 4" e 5· ~ec<;õ~s 
deste munieipio, com as quaes :pret<lntl.e o 
contesto.nte empalmar na.r1a rncn0s de 710 
votos, que diz impudentemente ter obtiõo 
nesto município. npr:wr dos lJOrJ•ores da fome. 
secca. e .peste <t•1 que tanto se Iamt'nta n::t 
·contestaç1lo OpllOsüJ. a votações muito me
nores dad:1s no c:•n,.Ji,lato oi eit0, fi guram todns 
as mesas cnmpostns <1r.~ mesmos que funcc\o
nar~ m na::: G!ei~ões realiz:;das 110 inicio desta 
legi~ latur-a. 

Aindn. nssim, -po1·em, não c:OJ;sc-guirâ o con
testant(l impiugi1· como \'c;·d:J.deit"ns suas achs 
escand::tlosamE~t:tc fal::as . 

Niio precü.-rci pedir á ho nt·a•'a commi:;:~ão 
de Por!eres que se <1é ao trabalho fasr.~t\i~so, 
que lhe esgotou as ft r ., as <1 e confr<·ntar mais 
est~s com us actas drrs eleiç-ões procedi<!~s em 
I896, pnnl. veri ficar a. rlivcrsiclarle visível r!e 
assi gna tm·:ts, n t! ifTeren~-a completa ri e nonHl>' d c 
eleitores e outros >-e>'t igio3 evidenti~sirnos da 
mai~ dc:;:embaraçad:~. sin ,ulação c 1la suprema 
auil~ci:t com que o cnntPstante u,n cJ·iminosn
ment.e de nomes J'espeitn'· ,·is como os dos t~ id a 
dii.os Antonio <I n. Si l va Pn.ivn., Vkeute Alvo~ 
Feitof<a, Luil. Hiho:rn Nun~~ n .\mntl•u }.!e· 
drado de :\7;eV<'olo. ('at·a prc·sidircn l plwnt.'l.:>· 
ticas c1ciçüc~, rlando-lli csDs>im a. p:1ternidadr 
do roubo. quando qna.lquer dell<';;, ig-nor:uitl•.li 
ainda hoj e do que aqui ~c pa,.c~:t , ~eria. in(·apaz 
de tolnrar :.l cumplicida•le !le seu uome em um 
aclo menos digno. 

Pa.r3. colloca r a plr:na luz da evidenc!a n. 
falsinade das el eições ditas de Chique·Chique, 
ser-vos-ha b:tstant,~ . Srs . da Comrniss1io de 

'Poderes, i~;r a que se rl iz feita. na J> scedio, 
onde figura na copia da. acta da instnlbu;-ão 
da mesa e n:i. da ele i<;:io o rn<~~ario GHsta,;o 
T eixeit·q. da Ror:ha, nome realmente do mesa
rio que funccionou em 1896, mils que um tal 

mento pr•cciso, assignando Gustavo Teixeira 
da Cunha. 

CARJN!l,\ rí i!A 

Ntio sei porque escrnpuios, quando se uti
lizou de ta.ntn. miser·ja que alli fica nssigna
ladn., o c<rntestade r~jeita. ns act.'1 s que aqui 
apparecem de suppostas eleições de tres sec· 
çües ;l~ste município, por isso que, sendo ellas 
em numero de 4. diz elle A pag. 8 de sua. 
contesta<;ão ó ~ ,gniute::: «Ch:~mo vossa. utten· 
~ão para. :t eleição p::-ocedi<la na 1 .. secção e 
pt'I'SidH<t pelo eleitor Antonio da Silva Prado 
e 1-.e1·ante a qu:J.l votaram eleitores tlc outras 
scc~Õt$ e su lrra~J.r-am o n ome do canujdato 
Dt·. João Pinto .i\:r:trtins de Oliveira. . E' mais 
uma pro-ça de que foi a unica mesa que reu· 
nin- se neste municipio.» 

Tiremos, porém, o contestante da doce 
illu~ão em que e~ tá quanto ao vn lor ele sua. 
prova, pnrque eli:~. prova e-:xacta.mente o cou
tral'io de que elle diz, ou elle não soube o 
que disse. 

Primeiramente a eleição da. l" secr;ão não é 
presirlida por Antonio da Silva Prndo. que 
o.lli figura. e veTdar!e, mu s corno secretario, 
~sim por Thomaz de Souza. Callado. cidadão 
rPspeito.vrl. que vae ficar mui to admirado 
desta noYídarle. 

Do!p~.is, r'esta acta não cons~a que ai! i tivns
.>em votndü eleilores de outt·as sccçües, como 
:rflirma o conte~tante, ne1u podia ~er porque 
en t.re ~s actas existentes na Camara estão as 
das outras secçiies. 

E' qu•• etrecti vamon!e lhe repugnaram 
estas ult.imn.s. não sei porque, •le~de que ellas 
não sã.o peiores que as outras c não havia. 
motivo para cerimonia. 
Do~o nutti r a convicç·ão olc que a honratla 

comm issiio ~erit a primeit·a 3. cnn.lonmn.r 
:~.f)ui llo que repugnou :\o propt·io contest:ll1te; 
mn:,; niio mo fnrto ao rlevm· de mostrar as 
duas :ts~i;!IHl.turo.s do m•'smo e.c;cr ivão Cyro 
l .a• !i~lnn Bnqw~. que cunferc n concct·to. :ts 
acln:; ,ta 1" n 2" ~r.c,·u ··.~. p:1ra que se v .. jaen-
11'0 clh•s n me,m:l !;r~ml'l li:rn ça qnc ex i:,;tc en
lrC! nn•n l:tlllDj~ o mJJr~pcln . Ainda mais no. 
I" o cülurliio C.yro Bor~<·~ ,j c>:crh·ii.o f'fi't!ctivo 
na 2.• ó r ser i ,·úo wl. hoc, quando :l verd:tde é 
que <'lle ó talJc lliii.o e tem JeHra mtJito dif· 
1er<1 nte. como >e verifica da autllentico. da 
1 o ~ee<;ão tlc lS!/6. 

Entretanto, não })retendo provar por emt 
ínconte.•tavel semelhan~·a. como tllfl1'ma. o 
contPstante, :1 falsirlade dás mppostn.s vota
ções deste no município rle Ca riuhauha, por. 
que esta. resulta da sua comparação com as 
o.o thentieas fnvoraveis ao candidato diplo
mado, irlenlicas, no re~nltado, às que fo1-am 
remettido.s á. junta apuradora. 
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A prova do •·ergonhoso arranjo desta du· 
plica.ta está. em qu~. figurando ne. 3" secçã.D. 
como presidente, o cidadão Jusd Ca~trw àe 
Abreu, que é o presidente na eleíç[(o de 181J6 
e na verdadeira rle I BD9, os ialmrios copia
ram-lhe ma.l o nome e fa.zem-n'o a.ssignar 
.José Castl'o ele Abreu, com a ma.is visivel dif
ferença de lettra. 

u"Runu' 

quando se r_efere a votações incomparavel
mente menores, da,las ao diplomado. 
E~ta acta-monstro não est.'i devidamente 

authentica~a. e e inutil dizer que nenhuma 
cópia foi remettida. a juntl\ :J.puradora.. Fal
tam-lhe a Ü'anscripção, conferencia e con
certo. 

Ainda deste munícipío foram forgieadas 
dons actas correspondentes a duas secções do 
districto de Bom Jardim. que veem tornar 
mais evid.ento o esca.ndalo ínnudito com que 

Si se pur1E'r estabelecer gradação no escao- os fals.ificr.dores proceder·am neste muni
clalo nesta. inreliz contestação, as suppostas cipio. 
eleições deste municipio óão das muis escan- De facto, deixando de parte a circumstan-
dalosa.s. cia de não terem sido as mesas eonstítuiàas 

No penoso tra.b:tlho de invcstignção a que pelos mesmos membros que funcciomn·am na 
fui forçado, só niio me foi possível verificar eleição de lB9G, devo ch:•mar, com a t:levida 
o numero considera.vel r1e vezes que o con-\ venia, a attenção dos illustees membros da 
testante, referindo· se ao numero de votos I Commissão. par·a o facto in~creditavel, si nllo 
obtidos pelo illustre general DI'. Dionysio estivesse verificado, de não fi~ura.r na.s assi
Cerqueira em cada nma. (b$ secçü~s do distri- gnaturas de eleitores, que suffhroaram o con-

. cto a.Jiurlirlo, com as mais piedosas Jagrima.~ I testante um nome só dos que concorreram ii. 
de profunda const~l'Mc;iio as c·,.lamtrlmles el~içiío de 1896. 
inenarr:nrei,; que affijgçm <\S popul~ções do Tudo, portanto, aqtti, e pura phantasia, 
7• districto, d izi.m:l das pela fome.~êde e peste' 1lesde dos me~arios até o ultimo dos suppostos 
tão poucot~mpo depois da guerra e tão pro- eldtores. Nem valerá ao contestante o re
ximo da c:~lamidade final annunciaua pu.rt~ 13 curso de dizer que tenham votado em abril 
de novembro! deste anno os ausentesdaquelb outra eleição, 

Pois bem; v~ e ver a illustre Commissão de pnrque estes om 1896 foram 35 na l" secção 
Poderes como se pare<'em com ;;;s do ct•oco. e 39 na 2". e as simuladas actas clão a.o con
dilo as lagrimas do contestante, porque e testante na 1" 173 e na 2r 192 votos. 
chegada a. vez de expor ao justlçamenlo de 
sua critica severa o maior monstro deste 
descnmmunal as>a.lto Que a indig11ida.de da 
politicagem po11ia teniar. 

E' C!Sta unica a.tllhentica de uma. suppost[l. 
eleição realizada na sede do município de 
UrulJti, em casa do cicla1lão Abilio Ferreira 
de Souza, presidida pela intitulado supplente 
Clemente Marcellino Pereira, que convidou 
os eleitores Domingos José Pereira. e Felix 
1'1lartins da Silva, e, com este~. constituiu e 
mosa ele~endo os rnesarios rest3,ntes, ~t ~aber, 
Felippe Freitas de Amorim e Fern<mdes Ro
drigues ile 1\zeveuo-

Diz C!Sta. neta que, «terminado o recebi
mento das cedula.s, quando se ia !av-ra.r o 
termo de encerramento de assignaturas em 
numero de 179 », foi a sala invadi1h por '!58 
cldtores das outras secções, qtle, esbaforidos 
da carreím que acabn.vam de dar e r1csapon
tados de não haverem encontrado mesas, que
riam votar no Dr. João Pinto Martins de Oli· 
veira t 

E assim, de uma as>:entat1a, o contestante 
registrando tão solemnc demonstração de 
apreço e enthusiasmo com que foi !ecebiba 
sua. alviçareira candidaturr, apanhou nada 
menos de 621 votos nesse mesmo logar, a 
mesma hora e na mesma sala, apezarda. fome, 
da s€de e da peste que assolam aquella região 
e de que tanto __ se lamenta o contestante, 

SANTA MARIA. DA YICTORlA. 

Neste município, I' inda que menos nume
ro>rt. a concurt•encia, e simulada. a mesma 
far~-a de Urubú. 

O contestante apresent:; todo o eleitorado do 
municipio. distribuido por 4 secções, votando 
em uma. suppost<\ 1• secção, presidida pela 
mt>sma mesa, que a.\iás presidiu a eleição de 
que dá noticia. outra acta, visivelmente con
lbrme com a eleição de 1896, o que si não dá 
cvm a pt1a.ntn.stica duplicata em ra.vor rlocon
testnnte, nullifi.cada além ilisto pelas eleições 
procedidas nas demais secções, não permit
tindo, portanto, aq uella cnglolJa.(la votaçao. 

Resta agora o município de 

~lACAllUDAS 

E::;tc imporbnte município não podia esca
par á cobiça. Jos falsa.rios, mas to.mbem não· 
podia ser mais desasseiado o trabalho, .como 
verá a bonrada Commissão. 

Sem fazer cabedal d''· vizivel e escandaJo~a 
dissemelhança. das assigna.tm:as attribuidas 
aos mesarios, que efl'ectivameoto .são íguaes 
nos nomes a(IS das eleições passados, peço a. 
honrada Com missão '\ finez;t de acompanhar
me na verificação dos vestígios materiaes da 
desabusada simulaç;.1o. 
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Asoim é q11e na supp0sta acl" na 4' s~rção I m >nte se re_rere ás sec5~e~ das arg~ictões 
figura, igual á •.la. Pleição do 1896, o mesario. commun~.a. drve:~?s mnmclp!Os, para nao tar 
-Scõastic1o hrge JJe(ensOJ·. de repe .. n· fastl rl 1osamente a mesma argu-

1 

meotnçiio. á proporção que tiver de tr:ttar 
Mas os f;lbricantes rlestn. tranquibernio. in- de cada um dellcs 

cumbiram da assignatura deste mesnrio al· ) com eft'eito, mais de uma vez, mui t~s 'Vezes 
gum menino pouco ade!!ntado de PScola '(lri- 1 m,~srno, corno estribilho monot0no de modi
rnarla. e o resolbrlo é que o cidadão Seba.q. nb.'\ mal cantada, o contestantn a.rgue contra 
t :rto Defensor, que n8sig-no o E"eu nome cr.m vr~ria.s secçües ou munidpios em geral : 
desemhnrar;o e corPecçifo em 1896. é a~ora 
retluzido quasi :"ts condiçõ~s de annlph'· beta, 
porque o menino empresta-lhe um bastardi· 
nbo impossível e escre\'e o De(mtso1· com dous 
tr o ç cedilhado. 

De(fmçor !l, •. E' mn.is um. coitado, que 
desaprenrle com o correr do tempo. 

Mas não é só isto: con,;;ta d:t acta da <J" &'~'· 
ção, como mesario, o nome d0 eleitor da 
S" Antonio Philalle!pl1o Guimarães. Pois 
bem; a este os t.rampolineiros fa vorO{)em com 
o dom na uhiqui•1:trle, :porque figura votando 
n:~. 8• secção, ao mesmQ tempo que na. o• s"r 
via r\e se.•retario ! 

Si ninrla não bast:t>se essa prova. a illusf.rn 
Cotnmissão teria a in•la. um elemento srguro 
de verifiC'1ção rla fal sirlarle, nesta m~srnn 
secção. pois constando d;.t acta terem si•l(l ra
cebi~as 65 cedulas c ter o contestante ob
ti.ào outros tantos votos. nem só ~s nssignn
turns não attin~em (>s~e numero. como di
zendo o termo <le enccrmmento que a ultima 
é a do 13leitor Vicent;: Pereira de Souza. 
verifica ~e que o ult.imo eleitor n.s~ignaclo e 
Theo·1oro Rodrign~s da Mat ta. 

E b:~.sta. O que fica e pi\·le ser colhid0 crn 
uma primeira inspecção, em prazo limiia.•1o. 
em uma quantidade enorme de p::~.peis m:t I 
escrí pto~>. me,:mo PDr•' difficultar :\ invPsti
gação, e sufficiente para deixar. como fica. 
desnucioHln. c cxpost;'1. ;i. indign:1ção eles que 
me ler em a hedionda. carcnFsa dessa mon
stroosi<lade com que a estu1ticie de um incli
,..iduo sem c>crllpulo pretendeu marcar· a 
eleição do 7•' clistl'icb ria Ba ltia. 

E é n incognito contestante , autor conven
cido de tnntas misci'ias, qu. ~m tem a petu
lancia de vil• diz~r perante e~ta Commis~ão 
que «traz pel;t gol;1 a mais impudentP rias 
rr:\lldes eleitorat>s praticado.s n;t Bahia.»! 
Risullt tenealis . .• 

][ 

1." Grande concurrencia de eleito
r~s. não obs!aut'~ a calamidade que 
reina no Estarlo da Bahia, assolado por 
fome, sede e peste ; . 

2.o Difl'erença de mesa.r10s qu-3 func
cionaram nos eleições procedidas em 
189() ; 

3.• Diff<:>renç.'t (1 e Iettra ms assigna
tm·a.s de rli v.~r.::ns rr.esa.rios, comp:~.ra
<la.s cem ns dnque!bs eleiQães ; 

4." Falta. ele C"nferencia. e concer to 
em algnmas actas; 

5. • Não existe.ucia de alisf:>.mento 
f,,d:n•al em alguns municípios; 

6.° F~ lta •la mencão dos nomes do 
eleit ores não compare~idos; 

7,• Excesso de ...-otos. 

O contestante considei'a estes os sete pecca
dos mortaes rlo p1'ocesso ~leitoral. . . . 

Assim c];lSSificado&. ereto que sera mdcfre
re-nte :J.ta.caJ.os ou não na ornem em que se 
acham, porqne preciso invertel-a: t ii.o im_pe
riosn e a necessidade de começa.r pelo ultimo 
-o excesso de vot.os - par:t quebrar, desde 
I0go o dente envenenado á calumnia. que o 
cont~stante consigna no seu t rabalho, fez 
repercn ti r n(\ impren!:a e esforça-se para 
fazer c' egar a tcdos os angulos da cidade, 
soprando por todas as tromb:~tas de que c'lis· 
pf•c q\;e o candidato diplomado ~eve cen.tenas 
de votos mais do que de eleitores ex•stem 
qualificados no 7" d i5tricto da. Bahia. 

Si não fôr,, a consideração que devo .zunr
dar para cr.m a. illu><tre Cnmm!s~ão de Pode
r·es, qnfl muito a. merece, eu ~ll'H'I. que _nunca 
se profP.riu com tanta ~olemmdade ma1s d(S· 
e:al>ellada mentira ! Direi simple~mPnte que 
nunca. se aftlrmou conscientemente tão revol
tante f<\lsid;1de. 

A lll'Ov&. é evi-lent~ . _ . . 
Diz o r.ontest,mte a pag. 21 o s~gmnte que 

j 
preciso transcreve!': 

· Passando agora á apreciação rlos injustos e « As.~im cnt1·c os de;; municípios em qt(C 

malignos ataquP.~ ao processo eleitol'al etre-j'li~Jm as tCCCJs te1· sido volf.!do o Sr. General 
ctivamente t'('alizado no i '' cístricto, c do . DionJpia Tut qua!ificadus (doc. n . 1), .. 7. 149 
C]nal resultou. sem votação para qualquer i ··lcito1·es, e no •·n~,·etan : o d,To as meslllrrs actas 
outro randirlato. qne nhsolntamr nte nüo , ao cmvlid·tto co;tlestacla só de eleitores C·Fllpanl· 
bouve. a. " leiçãll 1lo illu,trc hahiano g eneral i cidos 7 .691. ~ 
Di·. Diony~io Evangelista de Castro Cer- , , 
queira, occupar-me-hni primeiramente, ou ! ~ 1locumento a qu~ se re!ere o toptc? trnn"7 
antes de entrar na analyse de que ~t·tioula.r- , cn!'to da oontestaçao, umco a e li a. JUnto, e 
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um~ ccr tidã.o pa~da pelo escrivão do juizo 
nce~o.nal dn. Bah1 a. do numero de eleitores 
quah~ca•ios nos municip_ios rio 7° district~. 
menciOnados na. mesma. cet' tidão, em numero 
de 12, a sab~r: 

I. Campo Lar.!."o. 
2. Cn.rinhanlla~. 
3. Barra do Rio Grande. 
4.· Sant'Anna. dos Brejos. 
5. _.1.rotas de Maca!mo~s. 
G. Chique-ClliCJ'le-
7. Bom Jesus da Laplt. 
8. Pililo :\ rcado. 
9. Santa Rit.a •lo Rlo Preto. 

10. Assuruà . 
11. Urubu. 
12. Macahullas. 

6 Pi!ii.o Arcado . .. ... . .. ..... .. . , . . 
1 Reman~o . . .• .•.•.. •• • .•.•.....•• 
ll Victoria ... . ... • .•.• .• •• .•. ... . • 
O Correntina . .......•.. . . . .. • ..•.. 

10 Breji nho ........ · ............. .. 

4Ôl 
1.041 

478 
934 
82.? 

7.755 

A li i es tão lO munieiptos a que se re fere n. 
contestação, e outro;; não constam na Ca.
ma.m mencionando votos ao diplomndo. E' 
manilesto, portanto, que o contestanttl, com 
requintaria. mil fé, a1·gumenta com o deito
rado à ;lfJUelles :eis municipios no total de 
7 . 140 para comp:1ral-o com :1 vota.çã.o tota l 
tlos l U municipios acima, i11Clnindo oa ulti-

l
mos quatro _ ~unicipios, aos quaes niio se 
refere a. C•!<'lH.Iao. 

Confl'onte-se o elcitOJ<~do constante da cer- E' o cumu lo da indecencia, mas é um ser-
tidão com a. respQctiva votaç;l o, ole :1ccordo viço }lrestado ó. <ielesa. do diploma. do candi
com 3:s actns existentes nn. camar a., c 0 resul· ilato eleito, porque quem usa de artimanhas 
tado e este: d l?.sla. ordem não tem a r gumento serio. 

Pulverizando a;;sim o e.<t:~io mais forte do 
Yoto.r::l.o ' castcllo do Sr. João Pinto, tJDSStJ adi:lnte, 

1 130 
pro;;eguiodo no uxame d:1quella.s a rguil(ões. 

Carinha.nha . . .... . .. • 
Barra. do Rio Grande. 
Sant'Anna dos Bre-

jos . . ...• .........• 
Brotns ...... ....... . 
Bom JesHs da Lapa • . 
Pilão At•cado .. .. , • •. 

1.180 
2.523 

841 
1.538 

60! 
463 

1 · ao•> Nã.o va le a p eoa deter-rue sobre o pret enso 
· ~- vicio nrguitlo pelo contestante, defluente da 
705 

concurreneia, que el!e acha extra.ordinaria, 

081 (ie eleitores. n~.o obstante a já. tão fallada. ca.-
5:~0 larui•~ade (]Uf! ílagella. a Bc1 h ia. 
401 Sobre não ter fundamento porque o candi-

dato d iplomado não reuniu ao menos dous 
Eleitores. . • . . .. . 7 .l.t9 votos .. 4. 477 te:·cos do eleit0rado, poder ia responder, com 

os honr:1dos Deputa•los Srs Joã.o Vieira, Mo-
Sommadas a:; duas pa1'cel!as ver·ifica-se. ao reira Alves , lrinen Machado, Ar thnr Peixoto 

contrn.1·io do que affirma o contesta nte 11 ue 0 e Rivudavia. Corrêa, signatarios do parecer 
general Dionysio teve r.m um eleitOl:a,[o de n . 44, do 1899; refutando igual banal idade, 
7.149 eleitores 4.477 voi\IS, ou menos 2 .6i 2 que « " gran.dc compa?·ecime;, to d.: ~:.'e itores e 
do que o eleitoro.do. {aclo ante.s ?Jara appl<wd i1· da que par~ cen• 

Dos outros seis munici llios co: ~::;tlnles ria. su;·a>'»; poderia dizer ainda que a secca tão 
r ela9ão supr a, ex trahida da cer tidão d•l juizo cruel que alflige a. Bahia não attingiu com 
S( ~~Jonal, a saber: Cam po L~rgo, Chique- intensi•la•!e á. rerlil issim:t região do cauda
Chique, Santa Rlt<•. do Rio Preto, A~uruú.. loso S . F•ancisco, á. qnal pertence o 7• di
Ut·utJú e Maca.hu bas, não existem adas na ~tricto. Prefiro, por,\m, lembrar a.o conte
Camar:t que deem vota~;ão ao can Jidato di- s tantc a .escamla loz:\ m:mif'est:tção de apre~o . 
plomado, e ú (itlso. port1tnto, o computo do que lhe fizeram no Uru bú; pois quem viu 
qnulquel' vvio neste~ municípi o~. no C·th:ulo :liJU (•IJa i11 V :•~:-Jo de G'! l c loitores na. salinha. 
do COnt•!Stant,•, feito C(<lll lfl :l.Oit'c, ta ll!á m d,l ci rhd:"io Auilio Fcn·eira., sequ iosas por lhe 
par:t :•rmar o e!lcito, lo:; mudo cphcm<,ro rhui'm o vot~r, r.úo pútl••, niio tem o tli reito de 
tt'iumplto, por qul:l I) r.:: o r it dcsmasr·aradu , ~sp tlll l a1·~so tlu n~·:,(iO Jnet':l ção ttl gumo. de llu· 

A mnno~ra rhr conto~tu.n le ó mot to c•;JI~· 1 t e Z<· utn.:; P ' l~ sutt~. J>Ol'IJ UC na ma. 1~ numero:;:t 
,-, laocil e:x:plicnl-:1. : ' sL'c<;iio "gt~uot•al Dio11ysio ob tovo poaco màiS 

A voü\Ç~o tlada ao illustrc gene••a l Dion v- do tlll:r.entos_ votos .. - -· . 
sio e as~im distribuída nas actss constt1.11tes Em re l.oçuo as elctçue:>, l\ctua~.s proeedtda.s 
do nrchivo ela. cnm(tra : l peraute mr~as dlfferente~, ~al'C 1 ,1l ou tota!

Yol _ meute, daque!Lts que l'uncctonaram nas ele!· 
, • Q ' j ç·ües procedidas em dezembro de 1895 para. 

1 Ctnlnhanlt<~·.... ..... . . . ... .. .... l. 1.10 Deputados rJ Sena.tlorcs a legisla t ura actual, 
~ I?r r? do R10 Gl'a.nt~e....... . ... .. 1. 02::! : creio qu~ seria preciso di~tinguir, entre as 
<> Sant Anna. dos Bl'CJO;. .. . ....... . 705 1 que são Impugnadas por esta incontesta~el 
-! BN~as. .. .... ... . .... . ..... .. . . . ~I i irregularidade, attenta a diSp?Sição_ termi~ 
5 Lapa... ........... ........ ->38! nau te do§ 3• do art . 40 da. le1 n . 3o, de 2G 

Ca rn ro. Y . I V 
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de janeiro de 1892, as que são p1'ocedidas pe
-rante a maioria <i<'S&ntigos m~s<trios, daquet
las em çue é total a su iJstit uiçfío destes, por 
quant.e, no primeiro caso, justifica-se }Jerfei
t amente a• e a eleição em ct1ja. mesa figura. 
~ómente um dos m~sarios antigos, porq ne 
assim o permi tte o art. 1 n da lei no 426, t!e 
7 de dezembro t1e !8\Jô. 

Occone, porêm, que em grande numero 
destas seaçõe>' o mo ti v o da. s u bstituiçii o c o 
modo por que estn e feita não vem claramente 
consignndo.s nas act.:Js d,; organização das 
mesas. quando é certo que muitc>s dos a<:tuaos 
mes:trios podem ser supplentes, eleitos na 
fôrma. do § 1• do art. 6• da citada !e[ n. 35, 
que não deixam de ser me:arios. 

O criterio, porta•lto, da illu.strc Commi:;
são r Esolverá a espccic como lho parecet• 
ma.is justo. tendo, porém, en: vista, como 
não posso deixar de assi;!nalur .que a mesma. 
Cam•1ra. a.ctual. como a Commi~ão tlc Poclc-

·J•es, não te!:'m ínvalidudo por este moti\'O 
eleições l)rocedi•1as em identica.s círcUJmtPn
cias. como lbe serà facil vc:ri flca1' e apo:tta.rei, 
excmplifica.mlo, peb impnssibi1i(1ade de de
clina! as em sua granrl•~ q uantitlade, as ulti· 
rnns eleições procl?d\dns no Rstac\o de São 
Panlo, ll!l 4° districto, ü, entre estas , pflra fa· 
cilitar a •;e!'i:ficação, cit:1 rei as 2' e 3 · sec
ções de Pir:-<jú, :~" de Tatuhy, 1" de Sorccn.\:a, 
2~ rle Paranapanema, r~ e 2" da F~xinn., ac
c<Jitas pela Commissiio e approvadas pela 
Camara. · 

Pondera.t•ei ainda sobre o a.~sumpto que o 
contestante é l.ão temerar·io nas suas pre
ten~Õl'S, que pede á honrarla. commis·ál.o dous 
pesos e cl ua.s medidas no j ulgamento que ella 
tem de proferir. porque, a o passo que arg'uc 
essa irregutn.ridade contra algumas secçõe~ 
verd;tdeira.s, i n~istinrlo '(:el•t null idade nas re
spectivas votnt;ões, finge nã.o ver que, fulmi 
nadas estas. irão ú ,·ela. quasi to•los os seus 
vot os, porquP. pede a a.pprovaÇ".lo de SU<lS 
duplicatns, qunndo, pm•a não citar sinii() o 
collosso, não se ,alvará a. ce lebJ•e 2 ' secção 
de Uruhú e seus 021 votos nllí a.rr3.nj:vlns 
perante uma. me~a inteiramente tlivcrsn da 
de 1896 . · 

Demais, quando :'t Commi~siio parecesse 
não dever computa!' os vot<1s assim obtidns 
pelo candidato diplomado, a abstracção delles 
não prejudicat·in seu eeconhecimento, como 
o.dcante mostrarei . 

Chego á muito repetida arguição d<1. diffe· 
rença. ele Jet.tr-a nas assignaturas dos me~a
rios, com paradas eom as das actas da. allu
rlida. eleição rle l89G. E' a. martellada enfa
doolta ela contestaçfio: encontm-:;e a cada 
passo, onde não fo i possivel pbantasiar qual
quer irregulat•idade , 

Fez m e lembrar a contestacão do Dr . Josê 
Gnnc;a tves Maia ao diploma do honrado Depu
tado Sr. Joiio de Siqueii'<t . 

Assim eJ•a que o Dr. Maia contestava ns 
eleições de Flores, porque n. firma. d<> escri· 
vão José Pinto de Oliveira, diritt elle, era 
fal~a, confl'onto.da. com a. do concerto ele 
actas anteriores; ns de Cabrobó, porque nel
las «a falsificação das firmHs foi o melhor 
instrumento d:t fraude»; as de S. Jose do 
Egypto, porque: o mmmo indíviduo assi., 
~t,a,·a pelo preõiilen te e secretar~o. E ass"im 
todas, accresccntam1o o Dr . Gonçalves 
Maia: 

«E;I tcío o jogo du.s assíg»atm·as em Ouri· 
cu;·i cJ illtcressant~ ness ·.~ oíio ctctlls e clà-sc 
entre o.< indidduo3 qttC [:.t.ziW!. e.~sc jogo um rc
r~::amcl:to t<1E na {actu.m de act as e assigna· 
/tl?'t:S de mcsarios que o trabalho dL Commis
S<íO se1·ia pcno.<o; liCt'.:enda pontos em que nattl• 
1·almen!e cm1çatlo elo tnriJ,,Jllo (l.e reves rmcnto 
o:r p(wa a"rcdm·, o m esmo ir.rli·tirluo. assigna 
[JI)r t odos os mesa rias. » 

Parece, portanto, q 11e o contestante tinha. 
á vista o trabalho do Sr. Gonç:1lves Maia. 
quando organizou sua contestação, pois só 
assim explica-se a pcrsistencia dessa nota 
ralsissim:~. de seu trabaHlO, por i~so que essas 
firrn~ts t•esistem perfeitamente M mesmo ri
gol'o·so .~onfronto, como não succede :1s a.ssi
gna.turas dos suppostos mrsat"ios das dupli· 
catas do contestante, que Dií.o teve a pl'uden
cia ao mcoos de tazel-as imitar: tttdo é gros, 
seiro e pei:simarnen te ~imulado, CO)llo ticou 
exposto. 

~ m todo o caso direi ainila. que não v<' leu 
ao Dr. Gonçu.l vcs ;\laia o recurso de que lan· 
cou mão contra. a eleição do 5" di~tricto de 
Pernambuco. A COmroissiio nem tom0u em 
conslderaç;'io a arg<~mentação banal e fu ti lis· 
sima. e ten·lo a lhís annllado eleições por OU· 
tl'os motivos, la,·rou p:m~cer reconhecendo o 
illustre Sr . João rle Siqueira, conforme o 
parecer n. 54, de 1897, ns;:igona.do 11elos hon
l'Uúos Deputados Srs . . Jo~é Murt inho, Rodl'i
g·ues Fernu.nues, Olegario Maciel e Calo
geras. 

Quanto á Carta de concerto etn pequ€no 
numero de <lUthenticas, cuja. exclusão, entre· 
tan to, si a Commíssão entendesse decretal', 
n:to altero.ria o resulta.do nem prejudictLria o 
reconhecimento do Sr . General Dionysio Cer
']Ueira; não 11evo deixar de assignalar que, 
pen:;ando o conte~tante se e i~ 5o motivo lle 
nullidarle insnpprivel, }Jede, entretanto, a 
qpprovilr;-.ãn do cele~ ;errimo aleijão da 2" sec
ção rlo Urubu e apuração dos taes 621 votos, 
u.ue alli ~orveu de um só tra.s-o. quando a 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 12: 18- Página 36 de 4 1 

-· .... -............ .._.: .. ~~- ···- _._ ...... - .: ... ~ .. . : 

BEISIO EJ.l 4 DE AGOSTO DE. l899 123 

respectiva actn não ·está t raDs:cl'i)Jta e nem 
conferida, qut:nio mais concertada tendo nas
cido tão torta ! 

São as duas medidas e os dous pe:;os, on 
como vulgt1rmente se rliz: - Dettspal".[ mim, 
Diabo para os OHtros , 

Preten(le ainda o contestnnte n annullac;:ão 
das eleições pro~cdidas nas cinco seccõe> do 
município de Oliveira. elo Brc.>jiuho por um 
unico motivo: não mencion;.~ rem as actas os 
nomes dos eleitores que faltnr<•m. Vê a Hlns
tre Commissão que, alem de futil . a a.rgu içiío 
revela a. profunda ignorancía LlO contestante 
da. Iegislaçr\o eleítoml. Parece que el le 
nunc:1 leu o decreto n. 853, de 7 de ,junho 
de 1892. 

Resta. apenas occu pnr-me da. argnida. e sup
posta. ine:xlstencia de alistamento fo.!nenl.l em 
alguns municípios, uliás, nos de S<\uta 11-IarhL 
da Victoria, Remanso, Oliveira l~O Brejinho e 
Col'l'entina. 

Releva ainda. pondemt• quG a. Ca.mara. já. 
reconbeceu a. e:dstencia. dos referidos alista
mentos. :xpprovando as eleiçlíes procctlidas 
naquelles municípios em 1896, e não posso ir 
adoante sem perg-untar ao contest.1.nte si da 
certidão que apresenta consta o al\~tamento 
f~Jeral de S .. José de Casa. Nova'? 

A conclu.slio, portanto, no seu entender ó 
que alli não exi~tc alistamento, c, neste caso, 
como pede que so approve sua ~uppusta. elei
ção nes~e mnnicipío ~ E' !J.lt-3 clahi nfw cbPga
!"am as netas que comtatam n. Yotaçã.o dada 
ao canLiit1:tto diplomado, e convém, pot·bnto, 
ao conte~tanle pensar em relação a. este mu
nicíllÍO di\:er::amente do que pensn. dos 
ou t.ros. 

lH 

Terminada as>im a analyse das arguições 
c:tpitae~ !eit.1s ao pr ocesso em genl, farei l i
geiras reJ'erer.c i~s ás impugnações Mta.s ús 
secções em J•ar·ticula.r, procurando . fa.zel·o 
com a maior ln-evidade, att<!nta a nr.cessid<ttle 
de não abusar pot• mui;; tempo da preciosa 
attenç:ão tlos illustre>: collegas da Commissão 
de Poderes. 

l\lUNJCl!'IO DA B,\ RTI.A 

Para demonstrai-o a1•gumenta o contes
tante com a mencionau<c certidã.o <lo~ ttlista
mentos existentes no juizo sc:ccional e con
clue que não existe alistamento federal nos 
municiplos não mencionados ne~sa certidão. 

Nem ao menos 0 contestante 1 em 0 meritu Deixando de parte, pelo receio de exceder-
da. inYenção de s.emelhimte banalidatle : tem me na l ingu;1gcm q uc a mdignD\'iio estâ a di
sido este o recm·so de de~CSJ:ero de todos 05 ct:u·-me deante de ú1o indigno mar:ejo, a sup
ca.ndidatos t.'lboqut'a.rlos, 0 a Camara deve es· pusta tluplict~ta deste municipio, unico no clis
t:n· cança.da de proferir deci~ões sobre a e~ tric_to.~:;imu_Ivnclo sufft·~~ios a<? Cl)n hecido jor
pec:e e dellas estão repletos 06 Annacs do ~;ll r sta Jose do p, ,_tr-c-crn_ro, r•o1s q_u!? para ~e~
Congresso. !a zel-a I nstn. a exJstr-nc;a ~a Jegrt mw. ele1_çao 

A difficuldade que tenho é sómcnte de tro.n- c o cnnfr1't<' d~> _ 1luas scr·J.cs do, autbenttc:1s 
scnve:r os arestos fi.l m:lllos a respeito: nem C?m_as das o!eJçves ~~ 189(,, entro na. apr~
me solira tempo. como tornaria esta expo~i - ~ cr;1ç~o dos dom .".lc!os gr:wes. ~rgu rdos as 
cão interminavel. secçu~s deste mmllclp:o . c _que, stlorem.r en.es, 

Limito-me a abrir os Annaes ela Cama. ·n . effccttvamentc acarr etarmm ~ua. nullHlrlde. 
do ann~ de 1897, que já ter,ho ti. vista, e,\l~ ! Diz ? c<:m~~to.ntc que es~ município c1n 
acaso, o. ;pag. 66 encontro o parecei' n. 44, j JS96 fo1 d_n:_Jdtd•' em 6 sccr:ocs uo pa>w. que 
sobre eleJçõt>s i!o 3" districto do Ce:~J'á. Abi se nesta cl (! t~·uo ~pparccc,m onze a.u t hentJC{I.S, 
lê ; «A Comm"iss•To w7o ft't'>lliHa l"li se~S tralm· hnv,!nrln, portanto, 5 de m:ds, qu0. ~J.o «pura. 
lho sem se OCCtl})ilr rlo facto denttrtci:tdo j lC los ÍnYcnç[o da. elcir:5.o de ISG0». Entretanto, e 
ctmteslancc.~. da falta 1le remes<([ de t (ip ia.< d.: o propl'Jo_contc~t.ant<' que prova exaclal!lent~ 
alistamelltos ~leito•:u,_.s .rojui;osecc•0,,oi-• .tt/.'-ol o cout:·ay1o : \'rrme'._l'O, I]UanJ,, se rel(! re a 
de ql(C à Commissiio (allec~ competc!õcia p• 1·, a~the~ttca 11:\ 8" sccçao de !8!)6 para mostrara 
entrar fllt apl'ecia~aa da 1·eg11 larído~rlc dos rhv.cJ:sHI<<de ela me~a . compal'acla com a des~a. 
11li~tamento~ cleitoraeo~, ti fó ;·a de dudda guc a elcL('aO; segUilf.!O, qua:Hto_ exh1te a cert1da~ 
n<ío remessa das ,;1cnci01wdas cdpi·•s M jui,:; p_e i?- •JUal mos~ra qt~e .?"~!elt~r~do deste mum· 
seccic,talnc1o tem o t alor qt ;e se cmpnJs!a, p6is c1p10 se compue de _,:):.3 e!~ttores . 
a fimples tr,mscripçii'o }lO ll'l;rn de llntns do Oro. a lei (:<rt. 38 do. de n. ~5 cit .• ) 11ão 
tctbclltao supm·il'ia aguclla { e!lllt, t~Y<la w;; permitt<'- ~ecções de rr.1micip:,.s r::ue crnte
~ue tonu1 publico o mesmo alis[(r.merrto, que c 1 ul1am mais de 25() deitares, e, pois, o muni· 
o que a lei teve em. 'OÍ.<t•[ ,>> i ci:pio 1le,·o ~rl' divid ido t:m tat1tns secçõe!S 

Iguaes são os pareceres n. 47 e 49 (png .. 8ll quantns roret:l neces>aries, pHaque ~:m cada. 
e 136 dos Annaes de 181;.7), todos appl'Ovados uma não St'ja excedic.'o essa numero, como 
pela Cama.ra., succederia si o eleHorado da Bat•ra rlo Rio 
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Grande fosse dividido em seis secções, vindo 
caàa um:t a compor-se de 420 eleitores. 

A d\vi :üo de 2.523 por 250 dà mais de 10, 
c, portanto, onZ•), nada. menos de onze, de
vem ser as secções eleitoraes. 

O segundo vicio é mais grave, a não posso 
deixar de transcrever as palavras com que 
o contestante o fulmina. 

Diz elle: 

« Tão aturdidos esta.Yn.m os falsifl <.'.adores, 
que. constando o município tfe 2.523 ·~leito· 
res (tloc. n. 1), figuram nas acta.~ do Sr.ge
neral Dionysio , entre presentes e ausentes, 
2.536 eleitores.» 

Succede, portanto, que seus nomes fi. 
guram duplamente no processo e no calculo 
acima, como ausentes n:l.S secções em que 
sito alistados, como votantes nas mesas em 
que servem. 

A mesma manobra indecente emprega 
o contestante em relação us eleições do mu
nicípio de Sant'Anna dos Brejos, quando a 
explic::t~ão é perfeitamente demonstrada 
do.s n.ctas. 

Diz o contestante que, ~endo o allstameuto 
de 8H . verifica-se que no municipio, entre 
presen~es e ausentes, as actas so referem a 
851 eleitores. 

Para desta.zer a balela, enm que desde oco
meçoc!>ntestautc procur~~ ageitar uma supc· 
rlorida•lo tle v o los so!,re o d eitor;l(l.O do distr i
cto,procedendo COlll inacreoitaveJ má re, CX• 
ponho aos olhos rla i Ilustre commilisão o 
quadro seguint~ lias deiçõe.s seccionaes do 
municipio da 

De .facto, votaram í05 eleitores, quo com 
146 ausentns nas diversas· secções perfazem 
o numero de 851, lm.vendo, pois, um exresso 
d<! 10 sobr;, aquclle eleitorado, que ê de 841, 
m:1s const.a das aclas que, nas condições 
o.cim:~ referidas, vot;~.ra.m no. 2' secção t res 
mesa rio:;, na 3", quatro, e na 4• a inda tres, 
que fazem exacte.mente lO. 

Em rehl~'ão á eleição da 5• secç;l.o do mu
nicípio tl o Remanso allega. o contestante que 
«O fa.Isi ficador, enganando-se, trocou o nome 

28 
de L eoncio Dias Soares por L eonardo Dias 
Soares:. . 

11AHRA 

I• secção-V o tara m ... 
Mesnrios ..• 

2' secção-Votaram ... 
:-.-resa.rios .•. 

3" secção-Votaram ... 

226 Fn1t.aram 
4 

Mesurio,; ... 
4' secçã.o-Vot::tram ... 
5" « » 

l\Iesarics ... 
6' sr~cç;í.o-Vota.rn m ... 
7~ » » 
8" )) )) 
9' » 7i> 

1 ()> » » 
li• » » 

231 

20~ . 
·> 

137 
48 

3 
51 
32 
Z-7 
22 
30 
14 

1.022 

Resumo 

Fa.lta.,·am .... . 
Votaram ..... . 

Ele i tora,do ..... 

!.51 4 
1.022 

2.5:~6 
2.5~3 

» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 

Comprehende·sc a ancia do contestante 
por apre~entar um caso semelhn.nte aos 

48 muitos que lhe siio apontados de engauo ou 
troca de assignatura, mus perdeu seu tempo, 

114 porque, si se der ao trabalho de ler as as-
2(J4 signaturas dos eleitor~ dess~L secção, encon-

teara não só o Leonardo e o Leoncio, duas 
201 pes~oas distinctas, e mais a inda Coriolano 
151 Dias Soares, Domingos Dias Soares e Ga.bl'iel 
219 I>ia.s Soares . 

21 

193 Pretendo, finalmente, o contest.1.ilte que a. 
197 eleição do mu nicípio de Oliveira do Brejinho 
138 não póde ser approvada, porque não existe 

esse município no 7• districto da Bahia.. 
1.514 A prova em contrario encontrará a hon-

ralla Commissão na obra otlicial mandada 
publicar pelo Go-çer uo, intitulada~Jlfemol·ia 
lli.<torica elo Estado tla IJ •ltia-onda esse 
municipio tigura, com ;\ data tla cre:t c;:~o da 
vil la., desmembrado do Ut·ubú, que1· na divi
são eleitoral, quer na judiciar in, constituindo 
termo, como é, da com:uc~~ do Urubú. 

Examinadas assim t odas as authenticas, 
veritl.ca-se que o illustre Sr. general Dr. Dlo-

Exc~so .. _. 13 nysio Ev<lll i-[elista de Castro Cerqueira. obteve 

1

7.755 votos, n os municípios seguintes : 
Este excesso, porem, é apparente e só d e · 

ma fé argumenta. com elle o conle~tante. Votos 
De t~cto, nos termos da 2·· parte do § I t Carinhauh:o ...... . ..... 1.1.'30 

do art. 4:1 da lei c•~ tia n. :r>. cs mesa I ios Bar1·a. .... _ ... _.. ..... .. 1.022 
11:1 1", 2", :5• ~~ ''" s~ •·r.•">f>~, cujos nom(S cou- Sant'Anna rlos Ekejos... í05 
st~m rlas rcspecth·as netas, \'utamm owla Brotas ........•. -...... 681 
e.>t.llV:Im J'unceionllntlo, cmbúi'a al istados om Hom Jc,ms da. Lapa.. .... 538 
secções •lilToi't •utes . Pi lão Arcnuo .•• , • . ,. . .. 401 
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Remanso. . . • . • • .•..•.. 
Victoria ••.. , ....•..•.. 
Correntinn. .... ..•...••. 
Breji!Jho • . . • ..•• •. • ..•. 

1.041 
478 
934 
825 

i.755 

A differença entre este numero e o a.pu~ 
r ado pela. juuta., constante do diploma., re
sulta do fa<'.to de niio terem vinclo à cama.ra 
as authenticas, aliás remettidas ús juntas, 
dos muuicipios <le : 

Angical 
Campo Larg•> 
Chique-c bique 
Rio Preto 
Assurua 
Ilfacahubas 
Barreiras 
Casa Novo. 
Urubu 
Eniretanto, deste resultado, o.ind:\ qu:,ndo 

á. Cnmmis5ãO pareça que devam ser abatidas 
as votações datlas perante mesns, cujos mem
bros sejam P.iver~os, mesmo parci:~.lmente, 
dos que fuocci onaram em J 896, não podem 
ser im1mgnados os ~eguin ies resultatlos: 

B:~rra .... . ..... ... . _ . . . 
Carinhanba. (2~ secção) .. 
Brotas (irlem) ....... . .. . 
Victm·ia. ( 1 '' sec~·ão) .... .. 
Brejos._ .... . •... . ....• 
Remanso ... ..... .. . •. . 
Lapa (3'' secção) .•... •. . 
Brejinho .............. . 

Yolos 

1.022 
292 
174 
130 
705 
,189 
:~66 
825 

·1.00:~ 

ou viram a grotesca. insinuação;nem a. situação 
ern que me colloca a. bonros:" confiança com 
qu~> me distinguiu o babiano íllustt•J , per
mitte-me pr~tar-lbe aqui as homenagens de 
minha. admiração, relembrando os llleritGS 
incontestaveis dos serviços inolvidaveis que 
clle tem (J:·estado â Patria e notadamente á 
Republica., para. vos faz 'r cempl\:hender, 
Srs. ila Commissuo de Poderes, que não se
riam extranhaveís em qualquer localidade da 
R:•bia os su!Ira;;ios colhidos por seu nome 
IJemqulsto. 

Devo :~.penas l'ecorrl.ar ao eontesta.nte, si 
não l'a.llo, como de~confto. a um ente imagi
na.rio, que niio e a pl'imeira ,·ez que as urnas 
lio 7c diotricto d:t Bahia cni'tiY::tm :t gratidão 
do eminente brazileiro: as actus eleitoraes da 
Constituinte Repubf icann. atte~tam que em 
nenhuma outl"J. região <lo nosso Estado foi, 
mais brilhantemente do que alli, acolhida. 
SU(I. candidatura. 'iictor[osa como hoje. 

E ningnP.m melhor do que o digno pro
curador contestante póde dar «lstemunho de 
que então nã.o foram necessarias para seus 
triun1pbo~ as cOii1prcssões yovcmamenta.e,~, nem 
ns astucias da ft•aude. 

Nesses tempos, entretanto, a opinião polí
tica no Estado era fortemente divididl~ em 
partidos di:fferontes: 1'8publicanos, nacionnes e 
catholicos disputavam na imprensa e nas ur
nas a direrção dLs destinos da Ba.hia. sob o 
r egimen •.las instit uiçães nov:~s, afinal defini
tivnmente cons,,grauas na promulgação da 
Constituição de 2 de julho de 1892, a o bene
fico influxo tia. qual vue a. Bahi:t seguindo 
gloriosa nos ca minhos da prosperidade, á. 
sombra do trabalho e da paz, r ecebendo a gora 
mesmo as mais ~oh~mnes e as mais vivas ho~ 
menagens da. Nação. 

E n:tila.concorre mais alll, Srs. da Commis· 
~ão de Podere!', par a. es~e res~tltado do que 

Fazendo, portanto, todas as conce~ões,cste o congraçamento qunsi unanime d:, quelles 
~erá definitivamente o resultado, e, pois, não antigos grupo•. dissolvidos naturalmente com 
póile doix:'r ele ser reconhecido deputado o a realiza~:ã.o t!:1. obra que todos aspiravam 
candi•la to diplomado, unico v ota1lo. constru ir , cacla um â lci•;iio de sun.s irléas, a. 

A' contestação restm·á n. honrn, I]Ue não é União IJUasi completa dos bahianos. no grande 
pequena, de ser conserva.rl:l. no a.rch i vo tlesta interesse comrn11m d:1. fcli<:idaue da P:~tria.. 
Camara., perpl!tua ndoa.lcrul.trança da insania E ü algum te~temunho me !'osse predso 
tl.e um individuo , que suppoz ser·lllo possível apr esentar-vos ue~sa. harmonia Jrcra.l, ahi o 
á revelia do eleitorado, sem um vot,) ao me- terieis no final d•~ contest:1 çâ.o, onde so de
nos, fazer-se recoobecE>r e set• proclamado re- clara que «em logar nenhum da lla.kia exist.e 
presentante de um Estado, onde ainda agora. wn or!J'7o só de imtmJnsa crn opposiçiio ao ga
tal v-e z não exista alguem que o C<•nheça., mas t~crno do .<s·r. L~.<i:. Vianna~. sup1 emo dispau· 
tão philaucioso, para não lhe dar overrla.deiro b r io com que o contestanll~ pretende con
quallflcativo, que, pretendendo disputa r-lhe a vencer·nos do prestigio de seu partido e da. 
cadei•·n, irn:pir>gindn a mais gr,sseir:t tranrl '• ·.-erda•le de sua eHt;ão l 
:uticnla a duvida. da cl 'l~ão do ll!Ustle ge· Conclu iw'o. a t·epr€sentação bahiana.. cuj0s 
nerai,'}Jor não Ecr este conhecido no 7·· uístricto I sentimento.~ interpreto, inr orn plet a ha !on
da Bahia ! gos mezes, aguat'Ch\ com :1. maior confiança, 

Comp1·el,eode a Cumm issão que eu não o1 ou I o vos, o vcrcdiclum, restituindo a carle1ra que, 
ao contestante n honra de refutnr a allir· temporariamente, Jeixar·a.no recinto desta Ga
mação, que está a. pt•ovocin o r·i~o do~ que 1oara o illustrc brazihdro general Dr. Dio· 
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nysio Cerqueira, respeitando assim o voto Esse officíal, achando-se no quadro especial 
liuemente cxpre~so do 7" uistricto da.B~Lhia.. creado peta lei de amnistia l'estrleia, de· 

vendo ahi permanecer dous annos, durante 
os quaes não podia ser promovido, attingiu 
nessa. situação excepcional, á idade limite 
marcada na lei da. reforma compulsoria :para. 

Sala das CommisEões da Cama r~. 28 de ju· 
llto de lf'-89.-M. Ada.lbe1·1o de Oliveira Gui
marlies. 

N. 42-181J'J 

Irule(e1·e o l"equer-imento em que o tenente-co· 
ror;cl honomrio do exercito Fra.nci.~co Gon
çahes da C'osca Saúrinlw z;ede ser readmit· 
tido na bdgacla. policial da Capital Fe· 
dera! 

o tenente-coronel lwMrM·io Francisco Gon
çalv-es ela Costa Sobrinho ulleg<t ter em 1865 
sent<tdo pmço. nesta. Capital com destino ao 
corpo de policia, que enti"Lo se ;:.cbava no Para.
guay, e que ahi chegando serviu como al(errs 
em co;;w!iss,<o addiuo ao 12" b:1.t:.übão de in· 
fantaria. 

Pede ao Cong-resso Nacional que o manrle 
rea.ilmittir no. brigada. policial da Capital 
Federnl, para qne estu. «se v~jc1 desolwif;ada de 
requisitar officiccs do Exerciw para comma~~
da~- seus b-~talhões, quando um official 1:ete;·a:~o 
se op~·esenta 1·ectam.ando o loym· gue tlw parece 
compelin>. 

O peticiunario, tendo serv;rlo na ca.m:panha 
dol:'araguaycomo a_l(.:resem commissüo,julga 
que lhe compete hoje o lagar de tenenttJ·coro
Hel·commarLdante de um elos La talhões da bri
g<lda policial desta Capital, na qual em 1865 
assentou :praça e onde nunca mais ::;crviu 
Htm mesmo como alferes. 

Is~o posto, a. Commh-são de Marinha e 
Guei'ra é rle 1)a1•ecer que ess;~, preteução deve 
ser i uue rcrida . 

S:<la tias Curnmissões, 4 de agosto de 
1809. -ITcnn'q"c Valioldt~i'cs, prt.lstJente.
JJarbosa Li•n', rclatot' .-"lugi'Sto Ctemcntiao. 
-R. Pai:ctia. 

N. -13 - !SOU 

],l/!Ja f[u~ r!t7o C<JÚC ao Congl·.;s.w Nacio•wl 
d~:cidi·r sobre o ·,·aqueriulet1lO do ca1iit<fo-tc
nente da ann·rda Joaqttint Fraaco,re{'o ,·nuldo 
compulsori<mlcntc co'"· " gnultwç .. 1o ck c é

piuro de (tafJata, dercndo p1·omot•c;• o •·e· 
coHhccimc;llo do sc~t direi to ?Jemnte o Podc1· 
Judiei (i' to • 

o posto de capitão-tenente. 
·E' fora de duvida que,si nesse prazo em que, 

terminada a. lucta civit e votada a am[Jistia, 
graç 1s á qual pôde o petícíonario apresen
ta-r-se ao Governo, houvesse s1do decretada a. 
sua p1·omoç•õ.o nas vagas que nesse intervallo 
se cleram, não teria. eHe sido reformado por 
ser maior a idarle para. esse :fim exigida. 
no posto ele capitão de fragat~t. 

A restrícção, porem, do § 2• art. 1• da 
citada lei n. 310, de 21 de outubro de 1895, 
determinou que os officiaes a.lc11nçados por 
e:::sa lei nãCI poderiam ser promovidos durantt 
o praso de dous '.tnnos, contado da. data em 
que se apresentassem á autoridade compe
t~nte, ftcanrl.o nesse intervallo afastados do 
serviço activ.:~ e como que na reserva. 

Parece que o pensamento do legislador foi 
somente afastar, durante esse -praso, do ser
viço n.ctivo em concurrt?ncia. c0m os officiaes 
fieis a legalidade, aquelles que se havia.m 
envolvido na revolta ; e que assim, apenas 
ret,,rdou-lhes a promoção, a qual só poderia 
ter lngar a começar dos mais antigos e com 
datas posteriores ao termino desse biennio, 
nunc3., porem, com datas nem anteriores a 
21 de outubro de 1SJ5, época em que não 
estavam a.mnistiados,nem muito menos datada. 
tios dias da xevolta. 

Durtmte esse período, suspensa em relação 
uos ofTíci<~eS amnistiados a lei de promocão, é 
equitati vo ter·se por igualmente suspensa a. 
lei da retorma compulsoria, porquanto esta. 
a muitos não attingiria, si aquella. 11ão 
estivesse interrompida. nos seus c.ffeitos. 

E' certo que o § z• do. citada lei rem: 
Esses officiaes, cmquanto não reverterem ã. 
actí vidarlc, apenas vencerão o soldo ele suas 
patentes e sú concanTo tempo para a re• 
(onn·L, 

P;lrece, toda. via, à Commiss;w que nesse :pa
ragr:Lpho trata·se de l;antl{JOVIS com:edidas a. 
esses officiaes durante o biennío da. reserva es
pecial, assim o soldo como a vantagem da 
tempo sómante para. reforma voluntaria, pois 
que a com pulsaria nessas comliçõcs import.aria 
uma vcna.lid,lde, ta.nto mais iniqua. quanto 
nlo poderiam J)Or fOrma, alguma.della eximir· 

O capiUo-tenc>llo lh arm<ld;1. Jo,1quim 1 se 11clo uccesso nessa mesma lei vedado 
Fl'anco, reformado compursol'ia.mente com a 1 tempot'.1ü1mente. 
gra1lU:t\:ão rle capitão de rragJ.ta, julgando-se A~sim, ainda quando não devesse ser con
victima U.o_ umn. ir.jus.ti-:·n., r:!quer :u Con- cedi1la. u esse offidat a reversão que pleiteia. 
gr-cssl) Nacwrml QltC pnr le1 SP.J<l an:mH:lda a ao quarlz-o rltt armada. pr~.rece de equida.de 
sua l'ekn·m:t e tll•~.:r·<.:t>J. ~LI a ~ua promo.;io o.o que a sua l'tlform[l. lb.e fosse contar1a, como 
J~l>~lo (:lf~cti~·o tlo c;~pil;i., •ll.l t't·:•g:-tL;, colll sondo ao posto que lhe caberia de capitiio de 
úatu. de \:l llo:tg<Jstu •.le JN)J, fl·a,;·•lta, logo que te1·min•tsse o bieuuio de l'e-
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serva; si se consideras~em susp~nsas não I ~lante do n. 17, do art. 2• da citada. lei 
sõn'!ente a 'lei de promoçõ~s; mas tam bem a n. 560. 
da ~e~orma. compnlsoria. em relação ao~ E po1• achar bem justificado o pedido do 
amru.,tuldos. _ . . _ p,llh:r E:xecutivo, a Commissão de Orç!lmento 

E essa observaçao affigura-se a. Commis;;ao <.~present:L ao estudo e voto da. Cama.ra dos 
tanto mais legitima quanto, sendo a lei Deputados o seguinte projeoto de lei. 
D. 533, de 7 de dezembro d<3 1898, que SUP·. 
primiu as restrlcções postas á amnistia pe!a 
lei 11. 310, de 21 rle outubro de 1897, mais 
benigna elo que esta,os seus efl'eitos retl'oa.gem 
para favorecer .a pretenção do capitão-tenente 
Joaquim Franco. 

Corro quer que ~<>ja, por:}m, esta questão 
ainda controvertir1a. nos pareceres que di>·er
samente teem opinado, fornmla•1os jiL pelo Sll· 
premo TriLunal Militar, .JU. pelo cons··U10 
nav-al, orgãos consuLtivos a que V<lria.s vezes 
no t~ssumpto tem recorrido o Poder Exe
cutiv-o. e de accordo com os precedentes em 
a na Iogas reclam~ções firma.r.los pela Comm issão 
de Marinha e Guerra, é esta de parecer que 
o peticionaria deve promover o reconheci
mento do seu direito perante o Poder Judi
ciario, não cabendo ao Congresso Nacional 
decidir na especie. 

Sala das Commis<ões, 4 de agosto de 1899. 
- He'il~·ig_uc Valladare$, presidente.- Baf·
bosa Lima, relator.- Augusto Clemerttino.
R. Paixão. 

Vi1o a imprimir os s~guinles 

l'lWJECTOS 

N. 107-1809 

Autori~a o Pode;· Ex.:culico a t;'aH.<(air parct o 
.Ministerio da Frt;enda o credito de '20;íi·1i:. 
const.11HtJ do 1t. 17 ,do o.rt. :!• d't l~i n. :íliU~ 
d~ 3J. rle dezembro ,!e 1898 

O n.rt. 5• de. lei do orçam~nt.o n. 5GO, de 
31 de dezembro rle 1808, transreritL par:' o 
Minislerio da Fazen~h a Junt:t Conun<:~'cial, 
ate então a cargo tlo :Ministcrio th Jt1sti•;:1. c 
Negocias lntel'iol t>~-;. 
Ésque~u-se, entretanto, o Potler Legisla

tivo de inscrever• no respectivo orçamento o 
credito preciso :p:tra a manutenção do dito 
serviço, continuando a considerar-o em uma 
das rubrici.1.3 do Ministerio da J Ltstiça. 

Este erro legislativo deu Jog-ar a :mpu
goações por parte do Tribunal de Cont::s, que 
recusou regbtro a uma ordem de pagamento 
emanada do Miuisterio da. Fazend:1, v isto nii.o 
lhe ter sido dtribuido credito algum rnrn 
esse fim. 

Esta situação r.nomala obrigou o P•Jder Ex
ecutivo, por mensagem de 26 tle julllo.a. pediL• 
'Providencias no sentido de ser transt'erído t.lo 
1Iinislerlo da. Justiça c No;:;-ocios Interiores 
para. O da. Fa:z.enda o Cl'edito ue 2\);774.~, con· 

O Congresso Na.cíonat decreh: 
Art. E' o Poder Executivo atttorizado a 

tr<Lnsferir para o ~Iiliisterio drt Fazenda o 
creditO de 29:774$, constante do n. 17 do 
;~rt. 2·• cht lei n. 5GO, de 31 de dezembro da 
lS9S, pal'a dar cumprimento ao art. 5• da. 
citada lei, que passou par<1. o dito Ministerio 
<.1 Junta Co~mercial; revogadas as disposições 
d U contrariO. 

Sala das Commissões, 4 de agosto tle 1899. 
-C•ssi·m o do Nascimento, presidente.- ~lu· 
gtt~to MontelU!Jí'O, relator. - Catog~ras.
A.Hgusto Seve,·o.- Cincinal o Draga.- La"ro 
M•:iUe , .• -Ser :;ed:llo CorTéa. 

N. IOS-ISQ:J 

.4.ppmv '· o rodigo Penal p:tra. a Armada, que 
<tcompanhc;u •J dec1·eto n. 18, de 7 de m· trço 
de t80!, CO<n ptrl'eceres drl :i Cuii u; ri:isucs de 
Cons:iwiçt:o, LegislaçrTu c lttstiça c de Jla
rinlw c GtW1'!'a 

(''lide projcclo t~. 170, de 1808) 

A matcria. do projecto n. 170 do anno pas
S.'tdO, ora sujeito ao estudo desta. C<lmmis,;ão, 
e, pt>laS circnmstancias espcci<J.es de mo
mento, de na t lll'fZ'l urgente. 

Daua1 a rliver~idade dt• jurisprudencia. applí· 
c:~da. nos jalg:d.os de ct•ime8 milit:ues, como 
s" veJ•ific.• de accoruü.os do Supt'cmo Tribunal 
FtHl.ct•:d, om que teem set·vido de fundamento 
á applicat;ilü r\e penas n:l.UO. ffitlllOS de tres 
IL·.is penacs, cl:~ro está. quo urgente so torn<J. 
P<~•r ttm Lt•t•rno u. semelhante ba[l .urdi:L judí
C!:tri:t, tl•• ell'voit:L com a rpwl va.e nã.o ~ó o 
dire ittl .elos iuLCI't'SSü.Ul>S uiret:<OS, como a pro
pri~1. discipl!lla militar CJ a vu•1ta.gem de uuHl 
uniforme jur1~prudeucia. 

Nlt impossibilidade de sor :tpresentado pela 
Commbii.o Especial, pela Ca.mar•a.já n omeada., 
nm trabalho novo, expurg:tdo dos defeitos 
que posS;\ ter o Codigo l:'enal da Armada, 
manr1n.do adaptar pelo decreto de 7 de março 
de lS'Jl , visto que o Codígo Penal geral, que 
dever;), s,~r vü• de base ao futuro Codigo Penal 
Militll,r, ainda. niio concluiu o seu longo tra.
jecto através do Poder Legislativo, a Com
missão de Consrituiçiio, Leg\sla.ã.o e Justiça, 
attentlenLlo à inúispens~wel e urgente neces
sid.::Hlo de um~t prov-idenciil provisorii1 sobre 
tlo import~ute assum]?to e s~m entl'ar no 
exame do nlor e defeitos que :pos.><t eucerra.r 
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o Codigo Pena.! da Armada, de 7 de março 
de 1891, cuja u.dopção constltue o project'.> 
n. 170, é de parecer que este projecto deva. 
ser a pprovado. 

Sala. das Com missões, 22 de julho de 1899. 
- Martins Junior, presidente.- Rivulavia 
Co7'7'8a, relat or. -Galeiio c .,rvalhal.-X avitr 
d a S ilveíra.- Oliveira Bra.ga.-A1·ro:xeUas r;~~.z
vão. - Alfredo P into .-Iriaeu Madndo.-Luiz 
Domingues. · 

A Commissão de Marinha c Guerra., a quem 
foi presente o project.c n. 170, de 1898, appro
va.ndo o Codigo Penal para a Armada, que 
acompanhou o clecreto n. 18, de 7 de março 
de 1891, é de pal'e~er, de accordo com a opi
nião da Commissão de Constituição, Legis
lação e Justiça, que o mesmo projecto merece 
ser a.pprovado . 

Sala das Commis~ões. 4 de agosto de 18S9. 
-Henrique Valladares, pt'esidente.- Bar
liosa. Lima, relator.-A.ugusto Clementino. 
R . Pai3:ao . 

N. 170-1898 

Approva o Corligo Peml para a ".l,·mrula, que 
acompanhou o decreto n. 18, âe 7 de ma1·ço 
de 189f 

O Cocgre;so Nacional decr eta: 
Artigo unico. E' approvado o Cod igo Pena.l 

para a. Arma.na, que acompanhou o decreto 
n. 18, de 7 de marco de 1801; revogadas as 
disposições em cootra.l'io . 

Sal:~ da.s sessõe:<, 22 do novemb1•o Je 1808. 
- HenriqHe V aU aclares . 

N. 109 - 1809 

Autori::"t o Pntle,· ExecHiico a p1'01'l~O llet por 
ser1liços rt.:lcvantes ~to posto d e al(e1·es 01.t 
2• tenente do e:r;·?J'cil_,., ao 2" .~ ' T[J<Jn lo do 
2" n :gimcnto de ••t·tilha7'Íit ilgcMI' Rocltn, 
independeutcmcnte de "M[J t nesse posto 

No dia 20 de fcver air o do corrente anno, 
na fortaJeza. tle Santa Cruz, segundo informa 
o Sr. general commanda.nte do 4" district o 
militar, foi pelo sen tenciado José Alves dos 
Santos gravemente ferido o 2• sargento rlo 
2• regimento de artilharia Ag-enor Rocha, 11:1. 
occasiã.o em que se interpunha e ntre esse 
sentenciado e o tenent.c-C·lronal commandante 
da mesma fortaleza, «presta nclo o relevante 
servlçodl sa lvar a vida ao mesmo comman· 
dante e cont :·ibuinclo por es:;e :tet o de bra
vura. parll. c'llit ar uma revolt;~. cios prtJsos 
contra a_ guarnição», ( ofiicio do comma.ndo do 

4~ distrlcto militar ao chefe do estado-maior 
do exercito em 20 de abril de 1899) .. 

O Sr. ma.jor -fucal do l " batalhão ue arLi
lharia informa que o diagnostico do Jaculta.· 
tivo foi o st·guirue: mna (e1·ida incisa d~ qua
tro ctmtimetros de exrenstto sobn: a regitio 
temporal esqt~erda produzindo (ractura com 
perda de substa11cia cerebral, e por·isso feri
mento de nat.tre~a graf!e. 

Em 2 1 de janeiro, por carta. que foi pre~ 
sente á Commissão, era o Sr. marechal Ro
cha, pai do 2> sargento Agenor, informado 
pelo tenente-coronel Persilio Fonseca, com· 
manJante da fortaleza, de que: nu occasiüo 
em que o sentcnci!ldO Sant?s, desobedecendo a 
uma o1·dem dada pelo o(ficia l de ·e!Stado e re• . 
forçada pelo pmpri? commmulante, aggredia a 
este a-r;a.;,ça;~do cn~ attilttde hostil armado com 
uma alavanca d~ fe ,·ro par,t descarregal·a 
sob1·e ~ mesmo co,·onel, o 2• sargen!o Agenor 
meUera-se resolut<•me,;te de pe,•meio recebendo 
em cheio a par~cacla e cahindli sem sentidos. 

Esse neto de coragem reanimou a guarda 
que havia deba ndado e deu tempo a. que.o 
sentenciado Ambrosio Vargas subjugasse o 
aggressor e assim' evila~se m<\ior desastre. 

O sentenciado Ambrosio Va.rgas, informn. a 
Repartição do Es tado-Maior elo Exercito, jd 
foi recJmpensado com }Jet·dao do resto da sca
tençct fJ!(t tinha de c~m~pYÍt ' , faltando para 
comr,letar as recom]iensa.s premi tr o sat·ge:~to 
Rocha, 1Jt'e e:qrJ:. SIAa vida ú s.tnha sanguin:t· 
ria de um reprob.? soci•1l para p~1(par a do seu 
chefe, m anle;tdo illeso o principio de a!'toridude 
(informação da 4• secção do Estado-Maior do 
Exercito em 25 t.le maio de 1899J. 

Com eft'eito, por decreto d~ 24 de maio, foi 
perdoa.do ao soldudo Ambrosio Benedicto. Var
gas, condemnado a 30 annos de prisão com 
tra balho, em 30 de junho de 1888, o resto do 
tempo que lhe fa ltava para. cumprir essa 
pena, tendo sido o seu crime nssassínt\to e 
roubo, pelo q11c o conselho úe guerra o havia 
sentenciado á pcn~ de morte, commutada 13m 
g11lés perpetuas pelo Con~elho Supr..:mo Mili· 
ta.r de .Justiça . 

Seria r ealmente !;1stima vel e de cft'e ito de
primente para. a disciplina e brio militar quo 
a~sim 1·ecompeosado o sentenciado Vargas; 
ficasse o bravo sargento Agenor, grll.vemente 
prej udicado em !:>Ua. saude, em ccmsequencia 
do ~eu stoico tlevotsment? e da coragem c 
calma intrepidez com que arriscou a sua v ida, 
reduzido aos elogios em ordem do dia regi
mentn.l , por certo muito áquem dos altos 
meritos des~e acto de inconte~tavel e abne
gado heroismo . 

A Commissã.o de ~larinha e Guerra, pen
sando de accordo· com o Sr . general comman
dautc do 4• districto militar, que para. D.Ctos 
taes é que a lei de promoções prescr eve o 
accesso por serviços relevantes, e conside· 
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rando que eín viJ"tude do grande numero de 
ofiiciaes do primeiro posto que pu r mnti vos 
exceJ;cionae:;; excedem o qua•lro normal, não 
existe nem existirá tão c~do ne.-se posto 
nenhuma vaga, acredita que o congr·e~do 
Nacionn l pra ticarã um acto d) al,;vanta.·la 
justiça e Cl_lmprirci_ um dever cívico l;i appro
var o segumte proJecto de lei: 

O Congresw Nacionalresoive: 
Art. 1.• Fica o Podet· Executivo autorizado 

a promover, p or serviço relevante, ao p osto 
de alferes ou 2' tenente do exarei to ao 2" sa:r
gento do 2• regimento de artilharia Ag-.mor 
Rocha, independentemente de vaga ne~se 
posto. 

At·t. 2.• Revogam-se para esse fim as dis
posições em contrario. 

Sala. das Commissões, '1 de a~osto de 1809. 
Henrifiue VaUadares, presideote.-Daróosc. 
Limu.. ralator.-Aw1usto Clcmentino. - R. 
Paixüo. · 

O Sr. Presidente-Estando adCàn· 
tada a hora, tle.signo para amanhã a se
guinte ordem do dia: 

I" parte, at~ ás 2 I /2 horas ou antes: 
3'' discussão do projecto n. 102, de 1890, 

autorizando o Governo a abrir os precisos 
creditas para. occorrer ás despezas de repre
sentação com a recepcão do Sr. Presidente 
tia Republica. Argentina; 

3~ discu ssão do projecto n. 90, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Ministerio dtL Guerr:l o credito de 1.266:588$, 
supplementar â. verba. 16\ n . 28, do art. 19 
da lei n . 560, de 31 de dezembro ne 1898; 

2'' discmsão do projecto n. 9.2, de 1899, 
com o ·parecer sobre emendas olfcrecidas na 
2• discussão do projecto n . 12(; B, de 1898, 
que determina que a. Imprema Nacional con· 
stitua um serviço esp~ciu.l a. cargo tl.o :\Iinis· 
terio da Fazen•ln., que a. despeza. do estabele
cimento seja feitu por cC>nta da. respectiva re
ceita, e thi. outras providencias, com substi
tutivo da Commissão de Fazentla e Jndus-
tria; -

Di:icussão unica do p<wecer n. '27, t!e 1899, 
concedendo Iicença,por tempo indeterminado, 
pa.ra ausentar-se desta CU.pital, ao St•. Depu
tado Silva :\Iariz. 

2" pnrlc, de s 2 1/2 horas em deante: 
Continuacr'io da discussiio uoíca. do parecer 

n . 35, de !899, julgando que a o Congre~so 
Nacional ou a qualquer do> seus ~~ous ramos 
fil.llece competencia. para conhecer da mate
r ia constante das iodic.1('.Õe5 apresentadas 
pelos Srs. Deputados Luiz Adolpho e ;\1ello 
Rego, relativas a acontecimentos políticos de 
Matto Grosso, seguido de UIM exposição 

Ca~t~o.ra V. !V 

ar>resenta.da. p elo Sr. D~putado Luiz Adol
pho; 

2·· diSCU$S[o do projecto n. 80 A, de 1899, 
autorizando o Go-.;eroo a mandar demolir os 
dous :~~~nazens da Alfand·~gn. da Sa.ntos, 
cuiJstrmdos em terr:mos mun'cip~es da. mes· 
ma cidu.de, na. pt•aç:t A utonio Telles; 

Dls:us~ão uni c;~ dC> projecto u. 97. de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder tt 
Antonio José da Costn. Rodr·ig-ues, 1" ollicia.l 
e bi btiothecario t.ht Escola. Naval, s eis mezes 
de licença, com ordenado, para tratamento 
de saude; 

Di~~u:;são unica rlo p l'Qjecto n. 94, de 180:>, 
~adrht1Vo tlestaca.•lo n a 3·• d!scu.ssâo do pro
Jacto n . ~89 B, rle 1 898) qu -~ autoriza o Go
ver no a re,er as a-posentadorias concedidas 
depois de 24 de fevereiro de 1891, para. o fim 
rle declarar sem affeito as que não tiverem 
s ido tlecretadas de accordo com o a.r t. 75 da 
Constituiç[o c l!lis ao tempo existentes, com 
parecer da ma.iori;~ dn. Commissão de Consti
tuição, Lo~islaçi'io c Justiça, deste a nno, e 
voto em separado da minoria; 

3' discussão do pPojecto n. 122, de 1896, 
r~formando 11: lei ebitoral (com o substitu~ 
t1vo da Comnussào Especial). 

Levanta-se a. sessão ás i horas e 15 mi
nutos da t :1rde. 

.Af:rA E:U 5 DE AGOST<) lJE I ~W 

P,·csidcncia do Sr. '\o•a: de M~:ltu 
(l're~idenle) 

Ao meio·tli~• procede-se ã. cha.madu., a. qual 
r espondem os Srs. Vaz de Mello, J ul io 1\c 
Mello, Ga.rlos .Je Novaes, Heredia. de S:í., Au
gusto Montenegro, Tbeotonio n.e Bri to, Etlu· 
ardo de Der·rêolo, Cunha Martins, Marcos de 
Ar a.ujo, Marinho de Andrade, Freder ico 
Borges, Francisco Gurgel, Eloy de Souza., 
Appolooio Zenaydes. Rocha. Cavalcante, Eu· 
clides Malta., Francisco Sodre, Manoel Cae
tano, Adalberto Guimarães, Jerooymo Mon
teiro, Xavier do Valle, Augusto de Vascon~ 
cellos. Raul Barroso, Nilo Peça.nha; Julio dos 
Santos, Deocleciano de Souza, Rangel Pes
tana, Campolioa, Carvalho Mourão, Udefon•o 
Alvim. Jacob úa Paixão, Alfredo Pinto, 
Cupcrtino de Siqueira, Eduardo Pimentel. 
Olegario Maciel, Rodolpho Paixão, Padua. 
Rezende. Moreira d~t Silva, Alvares Rubião, 
Oliveira. Rraga., Costa. .Junior, E lias ~-austo. 
Cesa.rio úe Freitas, Pa.ulino Carlos, Cíncinato 
Braga, Hcrmenegildo de Moraes, Alves rle 
Castro, Paula Ramos, Francisco Tolent ino, 

11 
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Pedro Fel'l'eira. e Cassiano do Nascimento 
(51). 

Deixam de comparecer com causo. parti
cipada os Srs. Ul.'bano Santos, Silva. :;:-ra.riz, 
Angelo Neto, Pedro Cber·mont, Enéas I'ri<tr
tins, Matta. l:lacellar, Luiz Domingues, Ro
drigues Fernandes, Guedelha Mourão, Elias 
Martins,Henrique Va.lladares, Pedro Borges, 
Torres Portugal, Jose Avelino, Tavares 'le 
Lyra, José Peregrino,Tríndade,Coelho L~boa, 
Ermirio Coutinho, Jose Mariano, Teixeira de 
Sá, Alfonso Costa, Herculano Bandeira, Coelho 
Cintra, J, ã.o Vieira, Pereira. de Lyra, Barbosa 
Lima, Coroelio da Fonseca, Moreira Alves, 
Araujo Góe5, Olympio Campos, Gemi
niano Brazil, Neiva, Jayme Villas Boas, 
Scabm, Milton, Tosta, Paula, Guimarães, 
Vergne de Abreu, Amphilophic, Leovi;üldo 
Fílg-ueiras, Paranhos Montenegl'O, Marcolino 
Moura, Torquato Moreira, Irineu Macba<io, 
Timotheo da Costa, Belisa.rio de Souza, Fon
seca Portella; Erico Coelho, Leonel Loreti, 
Silva Castro, Emesto Br::tzilio, Bat•ros Franco 
Junior, Urbano Marcondes, Paulino de Souza 
Junior, Mayrink. Calogeras, Almeid:t Gomes, 
João Luiz, Monteiro d'l Barros, GoiiÇalves 
Ra.mos, HenriqUt~ Vaz, Francisco Veiga, Octa.
-vi;mo de Brito, AlV<Il'O Botelho, Leonel Filho, 
Ferreira Pires, Lamouniel' GodofL"cdo, Ro(lol
pllO Abreu, Theownio tle Mu.7a.lhfics, 1btta. 
Machado, Nogueira Juoior, Manoel Fulgen
cio, Lin.rolpho Caetano, Ga.leão c~nvalhal, 
Luiz Flacquer,Casemiro da R.ocha,Domiogues 
de Castro, Dino Bneno, Gustavo Godoy, Adol· 
pho Gordo. Luc:ts de Bn.rros, Alfredo Ellis. 
Francisco Gl!cerio, Artlmr Dieilerichsen, Ro· 
dolpho ~lirancla, OVi•lio Abrant~s. LUi:t. ,\,[ol.
:pho, Caracciolo, Mello Rego, Xavier do Valle, 
Alencar Guimariies, Brazilio da Luz, Lauro 
Müller, Plinio Casado, Guillon, Mt•rçal Esco
bat·, Po~sidonio tla. Cunh:<, Rívrvlo.vi;:c Corl'êa, 
Aureliano Barl,oso.. Victorino Mmtteiro, Pinto 
da Rocha. Vesp"siano de Albuquerque, Py 
Crespo e Azeyetlo Sullré. 

Zacha1'ias, 'Augusto Clementino, Telles de Me
nezes, Arthur Torres, Larnartine, Bueno de 
Andrada, Edrnundo da Fonsecà, Leopoldo Jar
dim, Lamenha Lins, Leoncio Corrêa, Diogo 
Fortuna, Apparicio Mariense e Campos Car· 
tter. 

O Sr. Presidente- R"lsponderam 
á chamada 51 Sr.~. Deputados. Hoje não ha 
sessão. Desígno para segunda-feira, 7 do 
corrente, a mesm<l ordem do dia de hoje, 
isto é: 

I" parte (até 2 l/2 horas ou antes): 
3" discussão do projecto n. 102, de 1899, 

autorizllndo o Goveruo a. abrir os :precisos 
crertitos para occor·rer ás despezas de reprc· 
sentação com a recepção do Sr. Presidente 
da Republica Argentina; 

3• tlh;cussiio do projccto n. 90, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abrir ao 
Mini~te1·ío da Guerr:J. o credito de !.266:588$, 
supplementa.L' á verba Hi', n. 28, do art. 19 
da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1898 ; 

2" discussão do projecto n. 92, ele 1899, com 
o parecer sobre emendas oJferecida.s na 2·' dis
cus~õ.o do projecto n. 126 B, de 1898, que 
determina que a Imprensa. Nacional constitua 
um serviço especial, a. carr;o do Miuisterio da 
Fazenda, que a despeza do estabelecimento 
seja teita por conta da respectiva receit;\ e 
tlã. outras providencias; com o :sub.stítutivo_ 
da Commissã.o de t<a zenda e Industriu. ; 

Discussão uni c a do parecei' n. 27, de 1899, 
concedendo licença. por tempo indeterminado, 
pam ausentv.t>-Se desta Capital, ao Sr. Depu
tado Silva Mariz. 

2" p;ntc (das 2 1/2 homs em deaut~): 
ContitlUação da tli5CU$São unie;l do parecer 

n. 35, de 1899, ,julgando que ao Congres,;o 
Nn.cional ou a qualquer dos seus dous ramos 
liillcce ccmpetencia para conh~cer (](~ ma.ter1a 
constante tias índicacõos apresenta•las pelo! 
Srs. Deputa<tos Luiz Adol[JbO e MP.llo Rego, • 
reht tiV<IS a acontecimentos poli;icos de MuLto 

E ~em causa. os Srs. Si!vel'io Ncry, Carlos Grosso; seguido de UID<1 ~xposição apresen
Mn.rceliino, .All•Uquerquo Set•ejo, Amorim Fi· tad;L pelo Sr. Deputado Lmz AdoJpbo; 
~ueil•a., SerzedeUo Corrêa., Viveit•os, Auizio 2" discussão do projecto n. 80 A, de 1800, 
de Abreu, Thomaz Accio!y, Udefon~o Lima, autorizando o Guverno a mandar demolir os 
Jo~o Lopes, Fl'a.ncisco Sa, Helvecio Monte, dous ar·mazens da Alfa.ndnga de SaBtos, cem
Augusto Se·vero, Malaquias Gonçüves, Mal'- struidos em terrenos municipaes da mesma 
tios .Junior·, Juvcncio de Aguiar, João de Si· cicbde, na praça .:\ntonio Telles; 
queira, Pe.dro PeL'nambU"o, Arthnr Peixoto, Discussão unica do projecto n. 97, de 1899, 
Arroxel!as Galvão, FelisbcUo Frc:irc, Ho·lJ·i· autorizando o Poder· Exeeutivo a conceder a 
gms Dol'ia, Castro Rebello, At·i~tides d(: Antonio Ju~é da Costa Rodrigues, l" otlicial 
Queiroz, Eugenié· Tourinho, João Dantas Fi-i o t.ib~iothec;.u'iD da Esc(•la Naval, seig mezes 
lho, Rodrigues Lima, To!cnt!UO tio~ Santos, de lwença., com ordenado, para tratamento 
Eduardo Ra.mo~, Ga!dino L•;reto, Pinheiro de sautle ; 
.Tunior, .Jc~e !IIurtinho, Oscar Godoy, ilfcindo Discu~são unica do projeclo n. 9-!, de !89D 
GU;lnabar·a, Sã. Freire, Permra dos Santo~, (adJitivo destacado na :l" discussão do pl'O
Alvcs de Brito, Agostinho Vida!, Bemardes jecto n. 189 B, de 1898), que autor-iza o Go
Dio.:>, Jo::é Bonil~tcio, Antel'o l:lotelho, ,~ntoniv verno a l'0Vel' as <tposeutauorias coucediJas 
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depois de 24 de fevereít·o de 1891, para o fim 
de ded3.1'a.r sem e.fl'eito as que não tiverem 
sido decretadas de a.ccordo com o art. 75 (1u 
Con~tituiçã.o e leis ao tempo existentes; com 
parecer da. maioria da Cotnmissão de Consti
tuição, Legislação e Justiça. deste a.nno e voto 
em sepax·ado d:~. minoria ; 

3• discussão do projccto n. 122, de 1896, 
reformando a lei eleitoral (com o substitu tivo 
da. Commissã.o Espe~ial). 

ACTA E~I 7 DE AGOS'IO DE 18()\) 

P residencia elo s~· . V a= ele Mello (Presidenle) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, i~ qu al 
respoodem os Srs. Vaz de Mello. Carlos de 
Novaes, Heredia de Sã, Augusto Montencgro, 
Enúas Martins, Eduardo de líerrGdo, Ctmh~ 
Martins, Marcos do Araujo, Torres Portu~al , 
Marinho de Andrade, Helvccio Monte, J.u
gu;;to Severo, R ·cua Ca.valcante, Euclides 
Malta., Sea.bra, I~ranci~co Sodré, Maneei Cae
tano, Raul Barro~o. Xilo Pecn.nhn, Curv<llho 
Mourão, Leonel Filho, Rodolpho Abreu, '!vlil
noei Fulgencio, I,inuoJpho Caeta no, Morei ra 
da Silva, Alvares Rubiüo, Gustavo Oorloy, 
Costa Junior, Bueno de Andra11a, Ces:lrio de 
:Freitas, Alfredo Ellis, AI '•es de Castro, Lui1. 
Adolpho, Paula Ra.mos e Francisco Tolentino 
(35). 

fonso Al\'iro, Gonçalves Ramos, Jacob da 
Puixão, Henriqno Vaz, FríÚJcisco Veiga, . 
A]{',·cdo Pinto, Octaviano de Br ito, Alvaro 
Botelho, Ferreira Pire~. Lamounier Godo
fro tlo, TUeotonio ue Magalhiies, Matt a Ma
chado. 1:\ogucira Junio1', Rodol pho Paixã.o, 
Luiz Flacquer,Casemil•o da Rocba., Domingucs 
de C:Jstro. Dino Bueno, AdoJpho Gordo, Elias 
Filusto, Lucas •le Bar•·os, Pa.ulino Ca.r!os, 
Francisco Glicerio, Arthur Diederichsen, Ro
dol pho :llirtnHla., Ovidio Ab r·antes, Hermene
g •ldo de l\Ioraes, Carac:·iolo. Mello Rego, 
'Xavier do V:.~.llr., Alencar Guimarães, HJ•:t· 
zilüJ da. Luz, Lauro Mi\ller, Pedro Ferreira, 
Plinio Casado, Guiilon, M<~l'çal Etcoba~·. 
Appariclo Maüeme, PoEsi•!onio \hl Cunha, 
Victorino Monteiro, Aureliano Barbosa,Pinto 
ela. Rocha, V· ~spasiano r1c Albuquerque, Py 
Crespo, Cassiano t!o Nascimento e Azevedo 
Sodt•é. 

E sem cau'a. os Srs. Sih·erio Nery, Carlos 
M:nccliino, Alouqocrquc S~::rejo, Amot·hn Fi
gueira., Set·zedello Corrca, A11izio tle AIJreu, 
Thomaz Accio!y, Ifil •lhnso Lim:1, Fl'andsco 
Sá, Francisco Gurgel, Eloy dn Souza., APt•olo
nio Zenayde;; , T~ixci.L':l. ele !Sit, A!l'onw Cust•L, 
Mahtq•lias Go:tç~.!ves, :\IarLins .Tuniol', Jm·en
cio de Agui~l', João de Sique ira. l'cdr o Pet·
na.ml•ll.co .. \ J·i.hur l'eixoto • . \ rroxellas Gal\·~i.o , 
Felisbello F !·eire, l:.o.Jr !gucs Dot'lll, .Jayme 
Vi lias Bo:.s,Ca,:tt'ú l~cLello, Arbthl('S de Quei
rr:z. Eugc:.lo Tunl'inho .• l11i'i.0 Dantas Filho, 
AdallJerro G nin1ar~c~, Ro<l rigucs Lim a.. g,Ju
ar\lo Ran10s, Galllino Lor o<o, l'inhc! ro .Ju
nior, Jose Murliuho, Aldndo Gu;~nab:~ra, A u· 
;!U>lo de Vaseonccllos. Sti. f?roit•e, Pereira do:; 
Su.utos, Aires du Brito, Ag-o~t inho Yidal, IJull
cl r.c i<llJu do Souza , U~rna:·<le:s Dias, .Jose Ho
niliteio , Ant" l'•J Hot.dho, An tonio Zt~chal'ias, 
Cu portjno de ~iq ucira, :\u :.;uslo Clcii\I!I'J tino, 
l\H~s tle '. !nn0zo~. Arll tu1· Torres, J·:duar,lo 
Pi nwn t.el, OJ,;g:u·io l\Jadel, P: :1luu Rt•zeut.lc, 
l.llln:~.rt · n l', G;1le.io Carv:tll1:l l, Oliv.·ir,'l. Bm;:a , 
Etllli UildO da Fun:cca, t:iud n•ttu llr .• ;pl, Lcu
pulcio .Jartlim, l.:w ttuha Lius. l.cond o Cot·
J'Ü.,, Diogo J<'uJ•tu ua., Franci~cu ,\ll-nca~tr·o, 
R: \'a.lnviu. Cu n·(·.~ n Cam110S C:trlicr . 

Deixa.m de comparecet• com caus~ partici 
p:.t,la os Srs. Urbano Sautcs. Julio 1lc ~letlo, 
Silva Mariz, An:.;elo Neto , Pedro Chcl'nM1t, 
Theotonio tle Bri to, Matta 8 ;lCellar, Luiz Do
mingues, Rodrigues Ferna.ntl.cs, Viveiro~. 
Guertelha Mourão, Elias l\f:H'tius, llemiquc 
Valladares. Peuro Bnrges, .TI'Isó A vclinC'I, .J,;:i.n 
Lop~. F retlerico r-:orges , Tavares rio Lyra., 
José. Pei·egrino, Tt' i!Hla•le, Coelho u~Loa. 
Ermirio Coutinho, Jo~é M:trit~no, Herculo.no 
Bandeira, Coelllo Cintra, João Vil' il't\, Pr.
reira de Lyra , Barbosa Linm, Cornt:Iio !la. 
Fonseca, Moreira Alves, At':l.ujo Góes, Gemi· O St·. Presidcn.tc. - O Sr. DJpu
nia.no 13razíl, Olympio Campos, Noiva, Milton, tatto Scabr·:.t. 1ez ú. Mc~a t\ c.omumoicaç~o 
Tosta •. Pau~a. Guim9:1'~es, ':~l'gnc. de Abreu, .t~ CJU(), por imommodo de saude, deixara 
Amphtlophio, Leov1glldo 1· Ilgnen•as, Tolen· de comparec·3r a a lgumas se~sõ:~s, em. vista. 
tino cl<'S Santos . Par anhcs Mon~enegro, !\Lc:r- do que, Jilz<:n,Jo parte S. l~x. da Commissão 
colino Moura, Jeronym o :M<>nt"ll'O, TOrfJUitlO . cnca,·rc~arJa. de recebe1· o Sr. Gcner:1l Roca, 
Moreira, X.wier ~I n. Sil>cirn, Oscar G~tlo~- , 1 nom.~io par:1 o 5ttl,stituit· na m'esm:\ Com• 
Irineu l\Iacll:J.clo. Tlmotheo d:1. Coskl, Bcl~surw Jll issiu o Sr. Guõ·tro I~ebe1lo . 
de Souza, ~on~eca Po~telltL, Erico Coe)~o , Re;:pon,leram ú. chamt1da. 35 ~rs. Dcp'.l-
Leonel Lor(~tl , S1Iva Ca.sll'o, Ernesto RrazJiw, tados 
Julio dos Sautos, Barros Franco JuniOJ', Ur- · 
bano X.Iarcontles, Pauliuo de Souza Junior, Hoje niio ila o::ssão. 
ca.mpolina, }fa.yrink, Ca.logeras, Almeiua Dtsi .. no parel. ;t!nãuhã a. segu!uí.o ot·tleu.t 
Gomes, J oão Luiz, ~ionteiro {le Barros, ll>le- do di~ ; 
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1" parte (aié 2 1/2 horas ou antes) : 
Votação do parecer n. 41, de 1899, reconhe

cendo Deputado pelo 1~ distrieto do Estado 
do Babia o general Dionysio Evangelista de 
Castro Cerqueira ; 

3" discussão do projecto n. 10.2, de 1899, 
autorizando o Governo a abrir os precioos 
creditas para occorrer ás despezas de repre
sentação com a recepção do Sr. Presidente 
da Republica. Argentina; 

3• discussão do proj<>cto 11. 90, d~ 189 , 
autorizando o Poder Executivo a a.brir ao 
Ministerio da Guerra o credito de 1. 266: 588$. 
supplementar ã. verba 16 , n. 28, do art. 19 
da. lei n. !560, de3l de dezembro de 1898; 

2• discussão do :projecto n • 92, de 1899, 
com o parecer sobre emendas offerecidas na 
2~ discussão do projecto n. 126 B, de 1898, 
que determina que a Imprensa Nacional con
stitua um serviço especial a cargo do Minis
teria da Fazenda, que a despeza. do estabele
cimento seja feita por oonta da respectiva 
receita, e dá outras providencias ; com sub
stitutivo da Commissão de Fazenda e In
dust.:ria; 

Discussão unico. do parecer n. 27, de 1899, 
concedendo licença pol." tempo ind~terminado 
para ausentar-se desta Capital, ao Sr. Depu
tado Silva Mariz. 

2a parte (das 2 I /2 horas em deante) : 
continuação da discussão nnica do parecer 

n. 35, de 1899, julgando que ao Congresso 
Nacional ou a qualquer dos seus dous ramos 
fallec:e competencia para conhecer da ma. teria 
coDSta.nte das indicações apresentadas pelos 
Srs. Deputados Luiz Adolpho <-- Mello Rego, 
relativas a acontecimentos políticos de Matto 
Grosso ; seguido de ums exposiçãQ apresen
tada pelo Sr. Deputado Luiz A doi pho ; 

2a discusaã.o do projecto n. 80 A, de 1899, 
autori~ando o Governo a mandar demolir os 
dous arma.zens da Alfaodega de Santos, con
struidos em terrenos muoicipaes do. mesma 
cidarle, na. IJl'S.Ça Antonio Talles ; 

Discus~ã.o uoica. do projecto n. 'Ji, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder ~ 
Antonio José da Costa. Rodrigues, I• official e 
bibliotllecario da. Escola Na.v~~ol, seis mezes de 
licença, com ordenado, para. tratamento de 
sa.ude; 

Discussão unica do projecto n. 94, de 1899 
(additivo destacado na 3" discus~ão do pro
jacto n. 189 B, de 1898), que aut(>riza. o Go
verno a. revet• as apo:;.enta.dori~s concediJas 
depois de 24 fle ievereiro de 1891' para. o nm 
de declarar sem efi'eito as que não tiverem 
sido decretadas de accordo com o art. 75 d:> 
constituição e leis a.o tempo existentes ; com 
pa.recer da. maioria da. Commissão de Con
stituição, Legislação e Justiça. desse anno e 
voto em separado da. miuoria. ; 

3' discussão do projecto n. 122, de 1896, 
:reformando a lei eleitoral (com o substitutivo 
da Commissiio Especial). 

71 a. $ESSÃ.O EM 8 DE AGOSTO DE 1899 

Prcsidencia. do Sr. \'a.:; de Mello (Presidente) 

Ao meio-dia procede-se à chamai!a., ã qual 
respondem os Srs. Vaz de Mello,Carlos de No
vaes, Heredia de Si, Angelo Neto, Carlos 
Marcellino, Albuquerque Serejo, Augusto 
Montenegro, Tbeotonio de Brito, Luiz Domin
gues. Viveiros, Henrique VaUada.res, :Marcos 
de Araujo, Pedro Borgês, Torres Portugal, 
I!defonso Llma, Fl'aocisco Sá, Marinho de 
Andrade, Helvecio Monte, Frederico Borges, 
Augusto Severo, Tavares de Lyra, Francisco 
Gnrgel, Eloy õe Souza, TriJ;Ldade, Apollonio 
Zenaydes, Ermirio Coutinho, Atronso Costa, 
Malaquias Gonçalves, Cornelio da Fonseca, 
Moreira Alves, Euclides Malta., Arroxellas 
Galvão, Fe!isbello Freire, Rodrigues Doria, 
Jayme Villas Roas, Milton, Tosta, Francisco 
Sodre M<1noel Caetano, Eugenio Tourinho, 
Paula Guimarães. Vergne de Abreu,João Dan
tas Filho, Aclalberto Guimnrães, Tolentino 
dos Santos, Paranhos Montenegro. Galdino 
Loreto, Sa Freire, Belisario de Souza., Nilo 
Peç:~nha., Julio dos Sa.n t.os, Beruardes Dias, 
Urbano Marcondes, Cam:polina, l\Iayrink,Car
valho Mourão, José Eonirucio, lldefongo 
Alvim, GonQ~lves Ra.mos, J8.coh da. Paixão, 
Antero Butelho, FranciEco Voiga., Alvaro Bo
telho, Leonel Filho, Rodolpho Abreu, Telles 
de Mener.es, Manoel Fulgencio, Limlolpho 
Caetltno, Eduardo l'i1nentel, Olegario Maciel, 
t.am~~ortine, Casemiro da Rocha, Gustavo Go
uoy, Costa Junior, Elias Faugto, Cesario da 
Freitas, ! .. uce.s d(l B:\rros, Alrredo Ellis, Pn.u
lino Carla~, Ovid!o AbrantDs, Hermenegildo 
1Le Moraes, Alves de Castro, Leopold.o Jardim, 
Ca.racciolo, Mello Rego, Xavier do Valle, La
menha Lins, Lauro Müller, Paula !\amos, 
Pedro Ferreira, Guillon, Ma1•ça.l Escobar, 
Diogo Fortuna., Appa.ricío Ma.riense, Rívada.
via Corrêa, Pinto da Rocha, Vespasiano àe 
Albuquerque e Ca.ssiano do Nascimento. 

Abre-se a sessão. 
Deixa.m de comparecer com causa partici

!ilada O:il Srs. {ll•bano Santos, Julio de Mello, 
Si! va Mariz, Pedro Chermont, Enéa.s Martins, 
Matta Bacella.r, Serzedello Corrêa, Rodrigues 
Fernandes, Guedelha Mourão, Elias Martins, 
José A ve!ino, João Lopes, José Peregrino, 
Coelho Lisboa., Jose Mariano. Herculano Ban
deira., Coelho Cint;ra, João Vieira., Pereira. de 
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LY.ra, Barbosa. Ll!Jla, Rocha. . Ca.valcan~, 
Araujo Góes, Ge :rnniano Braz1l, Olymp10 
Campos, Neiva, Seabra, Castro Rebello, A~
phtlophio, Leovigildo Fílgueiras, Marcohno 
Moura., Jeronymo Monteiro, Torquato Mo
reira, Jose Murtiobo, Xavier da Silveira, 
O~car Godoy, Irineu Machado, Timotheo da. 
Costa, Fonseca Portella, Erico Coelho, Leonel 
Loreti, Si! viL Castro, Ernesto Brazilio, Baz:ros 
Franco Junior, Paulino de Souza. Jumor, 
Ca.logeras, .Almeida Gomes, João Luiz, ~on· 
teiro de Ba.rros. Henrique Vaz, Alfredo Pmto, 
Octa.viano de Brito. Ferreira P ires, L:lmou
nier Godofredo, Tbeotonio de l\faga.lhães, 
Mútta. Machado, Nogu·~ira Junior, Rodolpho 
Paixão, Mol'~Jira. da Silva, Luiz F lacquer, 
Domiognes de Castro, Dino Bueno, Bueno de 
Andra.d.a, Adolpllo Gordo, Francisco Gliccr·io, 
Arthur Diedericbscn, H.odolpho Miranda, 
Luiz Adolpbo, Alencar Guimar-d.e~;, Brazilio 
da Luz, Fra.ncisco Tolentino, Plínio Casado, 
Possidonio do. Cunha, Vietorino Monteiro, 
Aureliano Barbosa, Py Crespo e Azevedo 
Sodré. 

E sem causo. os Srs. Silverio Nery, Amo
rim Fir.rueim, E·luardo ele Berrêdo, Cunha 
Martins, Anizio ue Abreu, :r'homaz Acc~oly, 
Teixeira de Sá., Martins Jumor, JuvenCIO de 
Aguiar, João de Siqueira, Pedro Pernam
buco, Artll.ur Peixoto, Aristides de Q_ueir?z, 
Rodrigues Lima, Eduardo Ramos, Pmhe1ro 
Junior, Alcindo Guanabara, Augusto deVas· 
concellos, Raul Ba.rroso, Pereira. dos Santos, 
Alves de Brito, Agostinho Vidal, Deoclecia.llo 
de Souza, .Antonio Zacarias, Cupertino tle Si· 
queir<l, Augusto ctementino, Arthur Torres, 
Padua Rez;eode, Galeão carvalhal, Alvares 
Rublã.o, Oliveira Braga, Edmundo da Fon
seca, Cincinato Braga., Leoncio Corrêa., Fran· 
cisco Alenca.stro e Campos Cartier. 

São lidas e sem debate a.pprovaúas a aeta 
do. sessi~o de 4 do corrente e us dos dias 5 e 7. 

Pnssn-se a.o expediente. 

O Sr .. l • Secretario procede á lei· 
tura. do se~uinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. 1• Secretario doSenado,de 4 do cor

rente, co1nmunicando que o ~enado não pôde 
dar seu asseutimento ú proposição desta. Ca· 
mara que autoriza o Poder Executivo n. re· 
verter pa:ra. o quitdro da re;,erva da a:m.a.·la. 
o capitão de fragata reformado Ar1stJdes 
Monteir-o de Pinho.-Ioteirada. 

Do mesmo senhor •. de igual data., commu
nic:a.ndo q ue foi sancciona.do o decreto do 
Congresso Nacional que estabelece regras 
~ que deve ob~ecer a discriminação das ta.-

xas de sello que a. União e os Estados po
dem decretar e transmittindo um dos auto• 
gra.pbos do referido decreto afim de ser pre
sente a esta. eamara.-:rnteirada.. 

Do mesmo sanhor, de igual data., commu· 
nica.ndo que o Senado, tendo adaptado a. 
emendo. desta. Camara ao seu projecto que 
autoriza a concessão de privilegio ao Dr. Pe
dro Souto-Maior para estabelecimento de um 
plano de navegação a vapor entre Santo An· 
tonio, no rio Madeira., e o logar que fica. 
perto da fóz do rio Beni. ou pa.ra. melhora
mentos ne.scachoeiras existentes no mesmo 
espaço, nesta. data envia á. sancçã.o _do Sr. P':6· 
sideote da Republicao referido proJecto a.ss1m 
emendado. -Inteirada.. 

Do mesmo senhor, de 5 do corrente. com· 
municando que o Se_nado devolve, con;- ~s 
documentos que a mstruem, a p1'opoa1çao 
desta Camara que autoriza a abertura. do 
credito de 1:612$903, para pagar ao Dr. Hen
rique Martina a gratitlca.çã.o correspondente 
ao tempo em que exerceu o cargo de sec~· 
tario do curso annexo da Faculdade de D1· 
rei to do Recife, proposição esta. ~ que o Se
na<lo nii.o pôde dar o seu assentimento. -
Inteirada. 

Do Ministerio da. Justiça e Negocias In
teriores de 3 do corrente, satisrazendo a. re
qnlslçã.~ desta Cama.ra. no otHeio n. 119, de 
26 de junho ultimo.-A quem_fe~ _a req':li· 
sição (A' Commissão de Coostttutçao, LegiS
lação e Justiça..) 

Do mesmo Ministerio, de 4 do corrente, sa
tisfazendo e. requisição desta Camata, no of
fl.cio de 28 dG julho ultimo.- A CJ.l;lem fez. a 
requisição. (A' Commissií.o de Pet1ç1les e Po· 
deres.) 

Do Ministerio das Relações Exteriores, de 
7 do corrente, enviando a seguinte 

:\IKNSAGEK 

srs. Membros do Congress~ Nacional~ O 
:-.Iinistro de Estado das l!elu.coes Exter1ores 
apresentou-me a. exposi~.ao JUnta., da. qual 
se infere a necessidade da auertura de urn 
credito supplementar á. 4• rubrica. do o.rt.. 12 
do Orçamento do corrente a~~o. P!l-ra regu
laridade do serviço do M1msterLo a seu 
cargo. .d .d 

Peco-vos que tomeis na _de'll .a. cons1 eru.-
ção esse Jocumento e prov1denCJeis CJpportu
mente sobre o a.ssumpto. 

Capital Federal, 5 de agosto de 1,899.
Manoet Ferr.t= de Ca.mpos Slllles, (A Com· 
missiio de Orça.mento). 

Do mesmo Ministerio, de igua.l data, ~rans
mittindo a mensa.gem que o Sr . Pres1_rlente 
da Republicà. dirige ao Congresso Nac1onal, 
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rlevolvemlo rJous ilos autog1·aphos da rec;olu· 
ção do Cong:re:;so Nacional devidamente sane· 
cionu.flos, aj.lprov~nrJo o tr<Jtaclo concluirlo em 
6 de outuhro de 1808, para u 1i tn de cornple· 
ta r o est~belecimen to da linha divisaria en· 
trc o Br«zil e a. Rcpuhlicn. A1';l;entina .- ln· 
tci.ra.11a, enviant1 o se um (1os autogrn.phos ao 
Senado. 

Do ~li uisterio dos Negocias da Fazenda., de 
3 do cnrrent0, remcttcnrlo dous rlos auto
g-raphfls da mensagon do Sr. Pre>iocnte <la 
Republíc:J. rat\tiva :'t resolução do Conc-Nsso 
Nacional reconhecendo o direito de D. 'Anna 
Rosa de S~>rr::. Oli \·:~inr. á peusã.o no meio· 
soldo. como filha legitima. do n.~feres refor· 
mu•lo c C\ exr•rcí :o Luuercio Fr;Lncisco da- S"t'· 
ra :\íartins, de,:i.J:l.ménte .sanccicn:Hlo;;,- In
teiraA<J, enviando-se Ulll dos autog-rap1ws 
no Senarlo. 

Requerimento~: 

Do c11g~nheiro milit·-1r Alírer1o Ribeiro da 
Costtt, pedindo r"para~,fío d;1. injmt.iça que 
rliz ter soirr·ido.- A' Commiosiío llC lv!ariu}ll!. 
e Guerra. 

Do Centro flos Lan'a.•lores Pa11ll~tas, Jle
din<lo a clocl'ctaçfio r.c certas mcdirlns que 
ju!g:1. urgcntr 11:1.1'a o bcnrfic:iamcnto das J>rC· 
dncçiies ·'o JJniz.-A' Commí.~s:io de Diplo· 
macia. e Trat:ulos. 

J)o D1·. FI'Tnando Terra, assistente ue clí
nica. tlCl'ltlaiO·~yplJiJi~raphicn. ela Facul;1ade 
de :\Tctliclnn. do Rio rl.•l J:l.ncim, pedinr1o seis 
roczc,s rlc licençrt.-A" Commis:;ão de Pc"ti\,;):;os 
e Poclcres. 

O ~r. •C~H•l-'i:~no do Xasci
nH~ut.o-P~~o a. po..l~tYI'U. 

O Sr-. P•·c~idcut:e-Nome!o para. 
substituir inter-inamente na. Commissão de 
Orça.mEnto, :to Sr. Cassiano do Kascimento, o 
Sr. Deputado l,Io.rçn.l Escobar. 

Tendo o Sr. Si! vcr·io Nery, Deputatlo pelo 
Estado {1o Amazonas. dcclal'ac!o que, -por mo
tivo de incr,mmorlo ele S(l.Ucle, não podia fazer 
paL·te da Commissão, que tem de rcceb~r o 
Sr. general Rocn, nomeio, para substituil-o, 
o Sr. C.cr!os Marcellino. 

A Mesa pens~. que intl'rpreta os S!mtimen
tos 11<1 ClLill<.tt·a. rlo3 Srs. Deputados, propoudo 
que, em signal de re,zvsi.io pela honro~a visita 
que f::z a este -ps.\z o illu~tre Presidente 1l:l. 
Rcpub!ic~. ,\rgentina, o SI'. general Roca, se 
su -<penrium os n-a b:ühos da TJresen te sessão e 
r,m r1hs ~nbsequente;; até nova deliberação, 
da. Qllal te1iio conhecimento, pelo Diario do 
ConfJi'r•ssn, os nobres Deputados. (Apoiados; 
liltlito bem.) 

A. Camara, por eEta forma, demonstra.rà 
fJn~ s ~ a~soeb ás manife~tações de jubilo da 
populnçiio do paiz e presta.rà a l1nmenao:em 
devirla <tO digno Pr.Jsiilente da Republica~Ar· 
~entiiHI. (Aji;IJlatlsos; muilo bem.) 

Os senhores, que approva.m a proposta, 
queil':ltn leva.ntl\L'~se. (Prt~rsa.) 

Foi approYa.ila Unllnimemenl.e. 

Levunta-se a ses>üo ás 12 horas e 25 mi
nutos !la tardo. 

O ~~-. Pr('!ii:iid.cutc-Tcm a prtlavrfl 
0 nobre n1~ 1 .utrtdo. P1·esidcncia rlo Sr. Vrc:: de Jlello {PrcsidcHtc) 

(') !!oil". C:o!Oil'õi:~no do ~a,..,ci
HH':n1o-f;t·. l'rc,;irlent.e. T'f:di a pnla.vra 
tiic) ~r'-.tl!Cn le pa;·;c. Jevnr ;tO couJir,cimento óe 
V. Ex. r ao da CanWl''' qne. po" motivo cll• 
incomrnorlú lle sau,le em pe$~no. de minh•l llJ.
milio., sou fcwçado a ausen tar-mc desta C.i· 
pital por alg-un~ dias, 1_}01' vinte ou trinta no 
maximo. 

Eu des;:jaya. que esta minha nc'cla.ração 
constasse da acta da presente ses~ão. 

O SR. 'PRESIDEi'\TE-0 nobre Depu-tado serà 
attenàiclo. 

0 SP.. CASST.~ :-;o DO NASC!?.IENTO-Aproveito 
a opportunidadcpara pedirtambem a V. Ex. 
que se sirva de me designai' substituto na 
Commi~~ã.o de Ot•çalQ(·nto, allm de que ella 
não fique desfalcadl\ tJelo facto da minha a.u· 
sencia. 

Ao mPiO·Ili:t, pl'occde-se :\chamada, á qnal 
t'rsp-~111lt>rll os Srs. V;cz r!e Mello, Urb:cno 
Sar, t o', J11l io rlc Mello, Carlos de Novnes, 
H•·r-·tli;~ de Sã, Atti!Clo Neto, Silve1·ío lScry, 
Carlos ~fac·cellwo, AHlllquerqne Serejo, Amo
eim l''igueira.. Pedro Chermont, Augusto 
:>Iontenegro, Ené~s M:u·tins, Tlleotonio de 
Brito, Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, 
Viveiros, Eduardo de BerrMlo, cunta Mar· 
t-ins, Anizio de Abren, Henrique Valhdares, 
Mar~os rle Araujo, Pedro Borges, Thomaz 
Accioly, Torres Portugal, Jose A-velino, Ilde
f.cnso Lima, João Lopes, Francisco Sã., Ma
rinho rle Andrado, Helvecio Monte, Freoerico 
RorgEs, Augusto Severo, Tavnres de Lvra, 
F'l·anclsco Gurgel. Eloy oe Souza, Tt·indàde, 
Coelho Lisboa, Appolonio Zenaydes, Ermirio 
Coutinho, T,;ixeil'~ de Sa, Afi'onso Costa, Coe
lho Cintrn, Malaquias Jionça.lves, Barbosa. 
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Lima. Martins .Junior, Cornelio da Fonse~a. 
Moreira Alves.Ju v-enci ode Ag11iar, João de Si· 
queira., Pedro P~rnambuco, Arthur Pl)ixoto, 
Roclw. Cavalcante, Euc\irles il1alta, A noxcllns 
Ga.lvii.n, Geminiano Brazil, Fl!liSbello Freire. 
Rodrigues Doria, Neiva, Jayme Villas B.Jn.s. 
Castro Rebello, Milton, Tosto., Manoel G(le
tnno, Engenio Tourinho, Paula Guimarães, 
Vf'rgne de Abreu, Amphilophio, João D1lltas 
Filho, Adalberto Guimarries, Rodrigues Lima, 
Tol~ntino dos Santos, Paranhos Montencgro, 
Galdino Loreto, Pinheiro Junior, .Jerooymo 
Monteiro, José ~Iurtinho, X:1vier dn. Silveim, 
Osc:ar Gorloy, h•ineu M;;cha!lo, Alcinrlo Gua-. 
nabara. Timot11eo da Costa, August.o de Va;;· 
concellos, Raul Barroso, Sá Fr<~ii·e, Fon~ec:' 
Portella, Erico Coelho, Nilo Peçanha, Leonel 
Loreti, Agostinho Virlal, Julio dos Santos, 
Bernardes Dias, Urbano Marcondes, Paulino 
de Souza Junior, May1·ink, Carvalho Mou· 
rão, Jos~ Bonifacio, Jldefonso Al v-im, Gon· 
çalves Ramos, Jacob da. Paixão, Henriqne 
Vaz, Antero Botelho, Alfre<lo Pinto, Al
varo Botelho, V~onel Filho, Lamounier 
Go:i•)fredo. Antonio Zaclwrias. Roclolpho 
Abreu. Cupertino de Siqueira, Augusto Cle
mentino, Telles de Mene:>:e!iô, Artlmr TorrAs, 
Manoel Fulgencio, Lindolpho Caetano. Etlu
ardo Pimentel, Olega.rio Mac:iel, Padnn. Re
zende, Lamartine, Mor•cirn d<\ Silva Gulri\o 
Ca!·valhal, Alvar,:s Ruhiã.o, G:'~'~mil·n du 
Rocha. Oliveira B1·agn., Gu~tavo Go·1oy. Bueno 
da Andt·urla. Elias Fu.nsto, C••Eal'ÍO rlr~ Jo'r('if.:tf<, 
Lncas-rle !3:wros, .\l!'rcd!J Ellis, Punlino Car· 
lo.~. Francisco Glicerio, O•·idio li.IJT'.'l.litJ·~. 
Hermenr·giltlo do )!oracs, AI vrs t!c C:~slt'rJ, 
Luiz Adolplio, Cara"ciolo, ME-111) Rqrn. Xit
vier <lo Vnlle, Lanwuiltt Lins, Lcnnl!io Cor! i•tt, 
J.:\Ul'O Müllor, P.onlo. Ru.mo~. Franciscu To
lentino, Pedro F~rrcirn, Guillon, Mo.t·~·o.l E~
cobnr, niogo Fot·1.uua, VidOI'ino :-.tonl.P-irn, 
Rivn.da.via Corrcn, Pinto da Rocli~l. V~,;
pa.siano <le Albuquerquo c Azevedo S<Hlrl•. 

Ahre.sa n. sessão. 

Deixam de comparecer com cnusn. p;wtici
os Srs. Silva Mnl'iz. 1\tattn. Bacellar, ltodri~ 
gues Fnrn:tndes, Gur•d<dhn. Mourão, Elias 
Martins, Jose Peregrino, José ;vrari;,no, Her
culano Bandeira, João Vieira, Pereira. ãe 
Lyra, Araujo Góes, Olympio Campos, Ses.hra, 
Francisco Sodré, Lr\ovigildo Jo'ilgueiras, Edu
ardo Ramos, Torquato Moreira. Relisa.rio de 
Souza, Silva Castro, Ernesto Bt'az'lio , Barros 
Franco Junior, Almeida Gom~~. J:1ao Luiz , 
Monteiro dfl Barro~. Francisco Veiga, Oct;l.· 
vianv de Brito, F,;rreira Pirds, Th0,ot0nio r1e 
~Iagalhü.es, Matt'l. .Mach.a.rlo, Nogueira Ju
nior, Rodolpbo Paixão, Luiz Flacqller, Do· 
mingues de Castro, Dino Bueno, At!olpllo 
Gordo, Arthur Diederichsen, Rodolpho :\Ii
J'anda, Leopoldo Jardim, Alencar Guimarães, 

Brazilio da Luz, Plinío Co.sado, Possidonio da 
Cunh:t, Appa.ricio M;lriense, Aureliano Bar
bo;;a, Py Crespo e Gas;iano do Nasdruento. 

F. SQm ctl\JS't os Srs. Aristides de Queiroz, 
Marcolino Moum, Pereira dos Santcs, Alves 
d•~ Brito, Deocleciano de Souza, Rangel Pes
hna, Campolina, Cctloge:ras, Costa Junior, 
Edmundo da. Fonseca, Cincinato Braga., Fran· 
cisco ll.lenc.astl'O e Campos Cartie:r. 

E' lida o sem debab approvada a acta da 
Se5s::í.o antecedente. 

Passa·se ao expediente. 

O Sr. i" Sõecretario procede á lei· 
tura do seguinte 

EXPEDIENTI': 

Teleg-ramma : 
Del Congreso ?\acionai. dll la República 

Arg(mtinu - Al Pre>itlente de b Cárnara de 
Diput;J.Llos úe los Estados Unidos dell3ruzil
R.io. 

La, C:lmurn. rle Di pulados de I<~. Nacion Ar~ 
gcntína cuví:1. por sn digno íntermedio a la 
CátniLJ'a de D11 'utad[\s de lo~ Esl:vlos Unidos 
d·~l Br·:~zil y :tl p neb!o que rnprescuta l;t ox. 
pr1~s~i·m ilr sn mns vivn I'Ge0110cinlicnto pnr 
el nobl<1 neto Cl)m f11lC ~c lm :vlhOJ•hlu i~ las 
m~nit•'Scucicncs cl, li•anca. n!nista,l con qne 
~e cd 'Urtl. la visita 1ld Se!iot• Pl'f'~;i,Lcntu do 
c:;t<~ ltcpnlJli<":1, ~1:11 r-OIIlo los mú~ f'ct'l"il·nlcs 
\'vt •:; pn1• ]:>. ]•l'OSJl('l'iri:L•l df1 C>:1. ll:,·ion y lo. 
JHH'JI '' ttti>~ad do lo~ vi!IL~uros 1]11" 1:~ uneu . .:.. 
~~·u1i/i• JfiLi'·'~ ~-l/,.'J~I;II/1·,~ S,n·ont/fl, ~t)t~l'<!• 

ta1·í"~ rlc h' ·.iJnar:•. tl•.! !Jipul:lt!o.~ - A' n~ro.· 
<JC'l!>'!'. 

Otllcios : 
lln Sr. 1lnput:1•ln l'rnnci :;cll ~hri:t Sodró 

Pet'I'Íl':<, ''nmmllnic:l!ldll rJtll! p!H' moti1·0 ~e 
ÍliCO!lllllOI[O 1!0 ~n.u.to, 1ICÍXll do cOillpl\l'('Cr.l' ILS 

ses.'!1ics.- lrll••ir:•dn. 
Do S1·. L" Snc,·llt 11rio rlo San:Hlo, tio 9 do cor

J'ente, communi•:nndo QUI! o Senado m~~s:'l. 
dato.. enviou a sancr,:io elo St'. Presidente dn. 
Repuhl\ca. a resolução do Congresso, autori
zando a ahertnrn. do credito de 848:175$055, 
supplernentar <i verba 16' r\o art. 19 da lei 
n. 560, de :31 de dezembro de 1898.- In
teirada. 

Do mc~mo :;enhor, do igu<l l data, cornmu
nic~,nclo que ll S~nndo :.1 [lprnVOU l'l 1JCSS;l. à.att 
cnvi:t á sar:cçii.a do Sr. Presidente da Repu
blicu. •• pt'OJ:lvSil;ão de.< h C:>.IH:tt':c "utorizantlo 
a abcrtUt':t do c1 cliito de 2l :'!50$, supple
mcntar a rl i versas rub1icas do orçamento em 
vigor. -Inteirada. 

Do mesmo senhor, de igual data., commu· 
nicando que nesÜ\ data 'o Senado enviou á 
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sancçã.o pre:si,Jencii\l os auto~raphos da; R~
soW.ção do Congresso Nn.ciona.l. a.utori:mndo o 
Poder Executivo a abrir ao :YHnistet·io fla 
Guerra o credito cxtraordina.rio de 7:500$ 
para vagar á vi uva de Mathew Lawric .os 
servicos prestados pela lanchu. de sufl. proprlC· 
dada Ptomptus às fül'ças legaes que ope.rar;1tn 
em Nitlleroy. -Inteirada. 

pr •X imo, os cida.dãcs monsenhor Olympio de 
Souza. Campos c Apu~chro .\Jotta. 

R-2s;eítosas saudo.çõe~. - .1p,flchro ,11'otta, 
pre.;;ident'J . - Lw·~ Ca.rvtlho, l" s~creta.rio.
L><i:; • tnror.io, 2:' secretario.-Iateirc<d<t. 

Do mesmo senhor, de igual da.ta, commu
nicando que o Senado approvou, e nessa dat;t 
enviou á. sancção do .Sr. Presidente do Repu
blica, os autographo;; rlo decreto que isenta os 
bancos na.cionaf's de deposito, que nego~ia.t·em 
etn cambio, instituídos nos Estados sob o regJ· 
men das scciedades a.nonyrna.s, das obt•igotções 
do deposito de que trata o art. 19 da. lei 
n. 590, de 31 de deze:llbro de 1898.-lntei
rada. 

Do mesmo senhor, de igual tlato., communi· 
cando que nessa data o Senado enviou a sane· 
ção presidencial os autograpllos <la resolução 
do Congresso Nacionel 3-Utorizand<> o Poder 
Executtvo a. conceder um anno tle licença, 
com o respectivo ordenado, ao telegraphista 
de 3" clas>e da Estrada de Ferro Centr,, l do 
Brazil Procopio Marques tlc Oliveira. Neves, 
:par:.t tratar do sua sa.ude onde lhe convi~r .
Inteirada. 

Do Ministerio ila Industria, Via.cão e Ollras 
Publicas, de g do corrente, sa!is!'u.zendu n 
requisição desta Cama.t a., nJ ollicio de 4 de 
novombro do anno proxiwo findo.-.\. quem 
fez a requí~ição (a. Commis:ão de Obras Pu 
])lic~'s). 

'Requerimentos: 
Do coronel honora.rio do exercito Joaquim 

Silverio ele Azevedo Pimentel o Francisco 
Genelicío Lopes de Araujo, qu ), pr .. tQH.tondo 
orgun iza.r uma instiwição donominacl:~. Banco 
Pr ~dial dos Empregados Publícos, se~umlo as 
bases que aprc,;ent~m. pedem que lhes seja 
concccliiln. a cousignação d:1 parte dos vonc\ .. 
mentos dos funccionarios publicas par.1. pnga.
mento dos compromissos tomados por estes 
para. com o banco.- A' Commis~fí.o de Fa· 
zen da.. 

D1) bacharel Josà JoarJ uimrlc }.:Iirannae 1-!ort:J., 
secretario da Escoh• Polytechoica c.lesta Capi· 
tal, pedindo contagem lle t.:mpo.- :\.' mes111a 
commissão. 

Telegrammas: 
Aracaju, 13 t!e ago;;to de I R90 -Pr~sitlcnte 

da. Catn;U'a dos De;.;utados - Rio. 
A Mesa da Assemblea Legi8lativa de Ser

gipe, tem a honra de communic'l.r·Vl'S que 
lioje for<Ltn una.ni•Mmcnte Nconhecidos pre
siJente e vice-presidf::ntc do Estado, no tri· 
ennio que [la, 1!e come•:,ar nm 21 de outnbt•o 

ArMajú, 13 de agosto de 1893- E:cm. S:·. 
Presiuent•.l da Camara dos D~put:1dos- Rio. 

Tenho a satisfação de communícar-vos que, 
por uun.nimidarle do votos,a Assembléil. Legis
lativa reconhec~:u e proclamou presidente e 
vice-prPsidente do l!:stado par:~ o tl'lenoio de 
189\J a. 1902. rnonseuhor Olympio cte Souza 
Campe~s e coronel Apulchro Motta. 

S~udações. ·- Martínho Ga1·ce::, presidente· 
de Sergii'e. -I11teirada. · 

Floriauopol\s, 13 de agosto de 18DD- Pre
sidente da. CúmCJ;ra dos Deputados-Rio .. 

Ccmmnuico o. V. Ex:. que foi hoje solemr.a
merlte aberto o c,ngres;;,o representativo U.o 
E~ta<io perante o qual li a mensagem. 

Respeitosas saudações.-F. Schmidt.-ln· 
teirada. 

Cuvab:1, 13 de agosto de lSQ9- Presidente 
ti:~ c~mara. dos Deputados-Rio. 

Assewbléa Leg':slativ3. reconbecen e pro
clamou eleito presi,lente do Est:tdo o coronel 
Antonio P~dro Alves de Barro~. 1• vice
pt·e~iLlente coronel ,)l\~O l'a.es Barros, 2° v~ce· 
presidente coronel Joao Mascarenhas, 3• vtcc· 
preshlente col·onel E~tevão Al ve~. 

Sa.ailnçõcs.- Antonio Lcil.:, presidente Jo 
Estado. 

() ~··. Pt•ol'liclentc-A ~r ~~n. roce· 
be',l com o mais es1>·CCJal :1grndo o telegt·a.m· 
ma du Congresso Argentino e clnr-lhll·lla 1\ ele· 
vida rPspc sta. 

o 8••. llermcnegilclo de ~lo
raes-Sr. Pt·~stdentll. o tclegrapbo truns
milt.iu-no~ noticia. que no~ ~«usou dolorosa. 
impt"<"S:>ii.o, de ha.vct• 1il.llnci•10 no. capitul do 
E~b:io de Goyaz o Senallot· por aqucl!c Es· 
tailo, o S1·. coronel Caia.do. 

Homem bondoso·~ pt·esto.tivo, era um chefe 
de n-randc prestigio e popularidade no mcn 
Esl~clv; 1iller·a1, exerceu no tümpo do imperio 
di versos cargos de nomeação e. -proclamada 
a. l{epubtica, adl1criu á. nova fórmn. de go, 
verno sP.ndo entiio successtvnmente eleito 
Deput~dD à Constituinte goyana, vice-pr0si· 
denr .• ~ th E~üHLo. que :ulrn:nistrou, nesta. qua-. 
lida,ue dnrante u.lgum ternp:>, sendo tinal·. 
mente' eleito Senrti.lor f..;deral em i S05, na. 
vaga rcixada. pelo coro.tlcl Can~do, e !'eeleito 
em 1896 para preenclumento do terço, f-;lle· 
cenuo neste Io~a.r, 
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Venho, Sr. Presidente, rendendo home
nagem á sua. memoria, pedir qp.e se consigne 
na acta um voto de profundo p~zar pelv seu 
fallecimcnto. (llfuito bem; nwito úem.) · 

Consultada. a ca.mara sobre se consentia. n. 
inserção, na acta, de um voto de profundo 
pe1.~r pelo passamento do Sr. Senador Ca.in.c!o, 
foi esta propnsta a.ppeovada por unanimi
dade. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDE~í DD DIA 

E' annunciada. a votação do parecer n. 41, 
de 1899, reconhecendo Deputado pelo 7 v tlls
tL'icto do E~tado da Bahia o gAJeral Dionysio 
Evangelista de Castro Cerqueim. 

São success1vamente pMtas a votos e· ap· 
provadas as seguintes r.ondusões d :) parecel· 
n. 41, de 189\J : 

,. 1. 4 Que ~ejam a.pprovadas (lS eleições eiTe
ctuadas nas ~eaçi3es un!cas de Malhada e 
S. J oii.o do Alegre ; 1 ", 2 '' e 6' tle Remam;,, ; 
!>, 2" e 3" de Bom Jesus da L:tp:1. ; I' e 2.• do 
Br~jinl!o; I'' de Macahubas; e I• de Cat·i
nhanha, no dia. 23 de abril do cl)]·rente 
anoo ; 

2 . • Que seJa reconhecido e proclamado 
Deputado pelo i" di::;tricto dn. Ba.hi:l, na vaga 
do Dr. Arthur Cesar Rios o general Dio
nysio E vangelista. de Ca.stl'O Cer queira. 

O Sr. Ad:.albel"t.o Guimarite~ 
(pela ordem)- Sr. Pn~sidentc, adw.1olo-sa na. 
ante-sala o Sr. g-emn~ll Dyonisio l."et'queira., 
rcqneir<' a V. Ex. que :;:e di~oe nomear a 
commis!>ii.o CJUe o lcm de iol.l'•~<luzit• no re
cinto, afim rlc ::;. Ex . pre$tar o compromisso 
regimont.nl e tom:rt· a~seuto. 

O ~~·. P•·~'"'idente - Convir\ ;j. os 
St-s. :1" c 4' Secl'et:u•ius para. i l'em r eccber o 
mesmo sonbor, o qu;tl, sen1ltl introrluzido no 
radnto. pre~b junto á Mesa o compromi;so 
regimental. 

E ' nnnuncia.th :1. 3• •1iscuss;1o do projP.ct.o 
-11.90, de1899,autor ií:andoo Podet·ExecLt tivo 
a alH·ir ;to Ministerio u;\ Guerra o cre,Uw dA 
1.2ü6:5SS.O::, snpplementar :i. veri.Ja 16', n . 28, 
do art. Hl da lei n. ~50, de :~ 1 de dezembro 
ue 1898. 

Ninguem l'edimlo a palavra, é encerrada a 
discussão e ndiada a votação. 

São successiva.mento sem debate encerr•l· 
tios em 2'' di-:cussã.o os nrts. 1", 2·', 3•, 4'' <} 5a 
do projecto n. 126 A, de 1800. com o parecor 
sobre emeodl!s offereciuas na. 2"" cliscussiio do 
proj .~cto n. 12GB. de 1898. que detet·mina 
que a Imprensa Nacion~ l constitua. um ser
viço especial a. cargo do Ministerío da Fa· 

C:>m~ra V . I V 

zen,la, que a de:>peza do estabelecimento seja. 
reita por. conta. da respectiva. r eceita, ficando 
a(Uacla a mtação 

R' nnnuncin.dn a díscus:>iio uoica elo parece1• 
n. 27, tle 1890. con•!etlendo licença. por tempo 
indetermíDl1.do, para auilent a.r-se tle3ta Ca.· 
pita.!, ao Deputar lo Sr. Silva. Mariz. 
Kiogu~m pedindo a pala v~, e e11cerrada a 

discussão c adiada a votação. 

O SI". La.ur<> l\t:iiller- (pela: ordem) 
-s~. Presidente, tendo·se encerrado a dis
~ussão dos projectos contidos na. primeira. 
pr~rte da ordem do dia e h avendo nu
mero na Casa, pe~.o a. Y. Ex. se digne de 
subme~td·os á. votaclío, para. aproveitar o 
tempo. 

O §1·. Presidente-A Mesa. va.e ve
r-ificar sLjà ha numero oara se pt·oceder á. vo-
t~~O - -

Posto a votos, é approvado em 3" dlscus
sã.o e enviado á Commissão de Redacçã o o 
sc.>guinte 

PROJECTO 

N. 90-1809 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Porler Ex.ecutiw auto· 

rir.a(lo a. abril' ao Ministerio da Guerra. o 
credito rle l. 2G13:588$, su pplementar á verba. 
16, n . 28-. do art. 19 da lei n. 560, de 31 de 
dezembro d.~ 1898, fa.zeodo as necessarias 
operaçõc;; e revogallas as disposições em con
tt·a.t•io . 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 12·'."> A, de 189\J, com o parecer sobre emen
oJa.s offerecidas na. 2" discussão do projecto 
n. 1 2~ B, de !898, que datermioa que a 
Imprensa. Nacional constitua. um serviço 
espcdal a c·argo do ~lin isterio da. Fazenda, 
que a despez:\ do estabelecimento sej<t feita 
por corlta da respedi va t•eceita. e dit. outras 
provillencias (2.' discu~sã.o). 

E' snccessivamente posto a votos c appro
vado ·em 2" discussão, salvas as emendas, o 
seguinte substitutivo sob n. 126 ,\,de 1899, a o 
p1·ojecto n . 126, de 1898: 

N. 12() A - 1899 

O Congresso lll'acional r esolve : 
Art. 1°. O Governo tlaránoV"oregulamento . 

i\ lmp,·cnsa No~.cionat, reformando o systema. 
de administração, obsct•va.da.s as seguintes 
rlisposlções . 

tS 



Câ'nara dos Depttados- Impresso em 2510512015 12:20- Página 5 de 76 

........... 

138 ANNAES DA CAMAltA. 

§ l. • ]mJWensa 1•lrtciona1 constituirá. um 
serviço especial por conta do Estado e a cargo 
do )1in!stcrio oin. Fazeuda, e .ficará :=:o:. a 
superinten:lencia de um dircctor, ilnmcdiat<\
mentesujcito ú.queUe Mini~H·io. 

§ 2. • A despeza. do e"tabelecimento ser-á 
feita por con ta. ua respectiva r·eccila, scudo 
escriptUJ·ado no bal •.nço geral do Tllesom·o 
o saldo ou o excedente entre a. recGita e a 
despe1.n.. 

§ 3. ° Fica. pert~>nc-endo exclushrnmnnte i 
Jmpre>tsa Nacionat n impressão das !l~ is. em 
colle~;âo ou em n.vul>o, a ·do .m ario 0/ficiat, 
a. do Díu.rio do Congresso, a dos relatorios mi
nisteriaes, a. de t•orlos os trabalhos e expe
dientes das l'epartic;ut'S e estfLbelecimP.ntos do 
Est;tdo 011 po1; Pile subvcncinm:dos, assim 
com() n$ broclmras, cartonngens a encadf'Jr
nn.ções de livros, imp:·essos c em branco. p:tra 
os serviços publi~Qs fe<leraes. 

§ 4. o .-\s dc~pezas com as publica('ões do 
DiaYio O flicial a com as o.ssignaturas abertas 
por ordem do Governo, S!!rão pagas pelos 
respectivos ministf:r-ios. 

Art. 2. o No orçamento dti desp~z:t de cada 
um dos minist '·rios será fixada annualmcnte, 
em globo, r1 verba destin:J.O!a. ao p: 1g•~mcnto á 
lmpl·ensa Jl',tcional pO.l'R. pubiicn.çiic.;, impre;;· 
sões e mais serviços a.cces.>orios das reparti· 
ções Stlbordinadas, :enúo Ji~it:\ pOI:I. secção tb 
Contabilirla.dc rio respectivo ministerio, au 
começat• o cxeJ•cido, a. distribuiç:\o !lo crct1ito 
nece:>.sario a c:v!J. uma. cldlas. 

Art. 3." No in icio de cada. C:l.:crcicio o Thc· 
souro adca.ntal':·t á lmpnms t 3.\"ac~onCll, em 
conta cm·rente, e como 1'11nr!o o lo~ mov im:~nto, 
qUa.JltÍO. O(iO SUpCrrf)r ;L 5()0 ;0()0:::0(.0. 

No fim ele cno!o. <'xcrcicio c.-se ut.le:1.ntamcntn 
scrii. descont:Ldn d:J. r~spcctiv:t r~c •itn., ~cnrlo 
pt·ostada.s as cont1s d•~ sua applica•~ã.rl u('ntro 
das vot'lws c],) de~per.~ marcadas no or~.a· 
menta. 

Pn.ra~rnpllo unico. /l.fl d•!Spc:r.a.s com a 
I liiJWtms·• ~\'ociallnf. s\o p•1dcrão ser f<'il:v;; por 
estn. r op:1 rl;iç·ii.o, Jlleoliante re,::i:stro prévio do 
distdbuiç:"oo úc e1 editos, feito pelo Tri bunal 
dG Contn.s. 

Art. 4. u W verlada o. crea.ção ou existenc.in. 
ele typograt,hiRs anne:xa~ ás rcpn:·tiçiícs fe· 
tlera.cs; o material e macllinns tias existentes 
serão recolllidos á Imprema. Nacional. 

Art. 5, o Revogam-se as disposições em 
contrario. 

São succe~sivamcnte postas ~ votos e rejei-. 
tarlas a.semendns r1o Sr. Josú Avelino na 
primeira, na s!'gnnda e na t erceira parte, 

. que obtiveram pat•eccr contra.r·io dn. Com-
missão. · 

«No orça.mento da despeza da Imprensa. Na· 
cion:tl serà. consignndo. annual mente a. verba 
rlu 5:000$. destin~cla á impros:;üo de obras de 
!'econhec:d;!. utiliàade pu blicn, scientifica, li t· 
tera•·ia ou art::;ticl, mediante parecer do.s 
corprJr:o.~ücs Llirectorus do estabelecimento em 
que for Vl'O l't!SStt<.b a materia !.le que t rata. a 
obra ou obro.:;; a imprimir.» 

E' annunciacl:l. u votaç;[o da emenda oft'ere· 
cida pelo Sr_ Augusto Severo. 

O Sr .• ~ugusto Severo (pela Ol'

dem) r equer e a Ct.mara concede a retirada 
da cmeutla que offereceu. 

E' o ~ubstitntivo n. J2G A, de 1899, assim 
emenrJa.•lo, approvado em 2~ discussão e en· 
viado i1 Connmissii.o de Fazcmh para r edigil-o 
par;\ 3• discu:;::ão. 

Posto :1. ·votos, é approvaflo em d iscussão 
unica o parecer n. 2í, de 1899, concedendo 
licenço.;pot· tempo indeterminado, para. :~.nsen· 
uu·-se desta Capital, ao Sr. Deputado Silva 
Mari:~.. 

O 8:•. Bueno (lc Andrnda 
(pela CJ'a~m)-Sr. Presidente. havendo ma
teria. impot·ta.ntc logo em frente tla 2"- rmrte 
oln. ordem U(• dia, a qu:tl ~e 1'<i. [al'gamente de· 
l.Jatitla, peço n. v. Ex:. que comulte á essa si 
consente n:\ tra.nsposiçií.o do s:··gundo projecto 
pn rn o pt·i me i l'U Ioga r . 

Consult:'vln a Cam:ll':t , é conectlida a. iuver
si'•o pAdill: t pelo Sr. Bueno de Andr·ada. 

E1 :1 sc~1litln, c sem t!obalo encei'!•J.do em 
2" iliscus::><1" o nrtigo un ico do pl'OJ•cto 
n. 80 A, •ta 11<90, :mtori7.;mLio o Governo a. 
mo.ndat' il(Jmolir cs dou!> armuzons d:.t Al!un
dcg:t do Santos, construidos em terr,~nos 
municipnc.~ ti:\ l!lcsma cidade, na praça. An
tc·nio T!lllcs. 

Pnstfl n. votos. é npprova•lo em ~~ discussão 
o seguinte o.rtigo unico do 

f'Jl.OJECTO 

N. 80 A- 18~0 

Artigo unico. Fica o 13ovcrno autorizado 
a mandar demolil' os dous a.rmazens ela Al
fanclega de Sa.ntos, construidos em terrenos 
municipa.es da mesma cHa.dc, na. pl':tça. Anto
TJio Telles ; reYogadas as disposições em con
trario. 

SEGUNDA PARTE DA ORDE~1 DO DIA 

E' ::rpprovo.~a o. seguinte quarta. par te da E' unnuuciada a coniinuaç-.ão •la r1iscussão 
emenda do Sr. José Ave1ino, que obteve p:L· unica do parecer n. 35, de 1899, j ulgando 
reccr fa v ora vct d:t Commissão : que ao Congresso Nacional ou a qualquer dos 
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seus (tous ramos fa.llece competencia p:~ra 
conhecer rla matel'ia constante d:Ls indica.~~~s 
apresentadas pelos Srs . Deputados Luir. Atiol
pho e Mello Rego, relati,·as a ;1.contecimento,; 
_politicos ne Matto Grosso, segu1do tle uma 
exposição npresentada. pelo Sr . Deputado Luiz 
Atlolpho. 

O Sr. Amphilophio- Peço a. :Pa
lavra. 

0 SR. PRESIDENTE- Tem :1. palavra O nobro 
Deputn.do. 

O Sr. All"ll)hHopbio pouco tempo 
estara na tribuna, porqnc, além d11. nec~s~i-' 
dade ·de occupal·n. o.penas pelos •.ninutos que 
lhe -permitira a annunciada visita tios illu~
tres repr.:sentante.s !lo Congresso Al·gcntino, 
nossos dignos hospedes neste momento, seu 
fim unico, usando da palavra agora, é o.l<~.r , 
em termos os mais succintos, a razão de um 
seu apar·te ao notavel discurso do illustt ado 
Deput:1do pelo Pa.-rá, o Sr. Enéas Ma.rtius . 

Nesse aparte disse quCI o motivo principal, 
quasi unico, da necessidade da. regulllmcn
t;tção, por lei m·d inaria, da materia do 
art. ô" da Constituiçiío, e, no seu coneeito, 
reduzir n sys lema, tornando cou~a exequive! 
c praticll.\'e!, o exel'cicio da intervcn<;Jo, nos 
casos concretos da mediria que tivE~rcm p('r 
fundamento o numero 2 tia disposi~.ão consti
tuciona.l. 

Nos casos dcs ns.l ,3 e 4,t0dos da iniciativa. 
do Executivo, como devem scr,ba.stará talvez, 
a responsabilidade pelo mio uso que da in
tervenção tiver· feito o Presidente da Repu
blica, que tC~rú. de responder :pelos seus actos 
perante o Con~resso , autoridade oornpetmte 
para o ünpeachment, corno lJeraute a Nação 
o os tribunacs da justiç-a ordinaria, depois 
de perdido o cargo pelo proces:o elo impca· 
chwent. 

A intorvenç--<io nc>s caros ,,os ns. l, 3 c 4 
tem scmprn por fi m o r estabelecimento da 
ordem materia l, seja a ver·mrllação deter
minada por· um movimento sedicioso. ou pcl;t 
invasão· estt nngeira O\l tle um Estndo fe
derado em outro, ou, finalmente, pela fm•ça 
opposta á execuçã.o de le i.~ on sentcnçns fe· 
deraes ; no passo que, nas bypotbe::os üo 
n. 2, 3. perturbação e simplesmeutc d:l ordem 
jur idíco·politica, aind;t que, em c:~s0s dados, 
possa com €Sta perturLnçfi.o d:l. ortlc~m cC1nsti· 
tucional concorrer a d:1. ordem material, 
rorno causa, cff!!ito ou circumEta.neia sim· 
ple~mente ac~essm·i3. da pr imeira ; e nestes 
casos, o Executivo intervirá para restabele
cer a ot'dem material, como lhe cumpre. cou
-vocaodo immcdiatarnente o Congresso, si 
este não se achar reuoido, como é tambcm 
:;eu dever, para conhecer o Congresso da IJer-

turbação da ordem de direito, e sobre ell:1. 
p1·ovi·!encial', se-gnl ·::J a' circumstancias da 
l!ypo!hcse .iur itl ico-com.titucionnl na. especie . 

A :perturb:~~ão ib oi·dem imma.terial. pel:l 
vio!açiío !!o art . 63 tla Constiwi•;::to, só poder;í. 
>cr sanrula por medidas ou p rov idclicias de 
natureza l•. \~islntiva; porquo sómentc umo. 
lei, com E:ITeito, podcra, em execu(ião do 
art. 34, ns. 33 e :'l4 da Constilui<:iio , p:·o.vi· 
dcnc iar qner sol,rc n. :wnull:Jçã.o. ou cn.ssação 
da Com.titHicâo ou lei. lo,~n.l qne ea tivcr em 
dr•$r•ccordo com o~ principias constitucionaes 
rla. "C'n ião, quer sobre o regirncn proviEorio do 
Govemo do F.staclo onde tal lei <'U Comti\.ui
ção existir,']uer soi.re nppl'GV:\çüo ua !oi lcco.I 
que vier a restallr·lceet· 3. normalit\a.<lo consti· 
tucivnnl no Est:H.lo que se achava fur a de!la.. 

Trdo e-sse procecli!1~ento scrú uc na turezn. 
Icgi~lativo. . em q•wi(Juer sy~tr:mn de g.;verno, 
tlo ~rparnç:to o! e podere!> : c ta 1 é. corn c1l'eito, 
o pre~e:lecte (lcs E5t::.d· '~ Cn!dr.s em rc~la
çãoáslcisque fic:>.ra.m tenuo alli o. tlenomi
naç:io t!e - li'ecc1Utrz'ctim1- ,tcts c CJU•l r cgu· 
!al-am a tli a situação t!os Est::dos sublevados 
na gucna ch·il de 18131 "l&";:J . 

"\ C0rtl]1Ctenci:l tlo .Jud iciaríO e eXC}Ui(l:l. pe
remptOriamen te pnra o caso, pela natureza. 
política do acto, e a.imh porquo, si tem ellc 
podm· par:1 debtr.r de ;~pplicar leis.federaes ou 
e:<tar1uaes, antino:nieas com a Conslitnir;ão 
i.Xa.cioilal, ahso1Ut3m<·nte n;'lo o tem para cas
sar ou rcvogal' qnaesqurr leis, decidindo ;;.em
pre in srcit?, pelo critcrio judicial'io c em 
processo judiciario. 

Quanto ao Execut,iYo, sua fanÇ<ão ele r cgu
lnment::.r leis é limi tada. ás leis orclino.l'ia.s oa 
co!llplementar.1:\ da Constí Lttiç5.o,c em nenhmn 
;;yst!.'rna rle governo de podc1'CS sepat-ados o 
in,leiJendentes poderia c<>mprelumdel' a racut
rb.:1e de r egulamentar dircc!a mcnte ns pro
pri:l.> disposições constituc~onnes. E' isto qne 
est<'< expres~o no art . -18, § 1•,c1n. no,s::L Consli
tulr.ão; c tal i! a. •loutrino. ·~ o oxnmplo dos 
Õ<!mnis govprncs fcdcra.tiYOS pelo ty po E,t,rdo 
Fedual, e~p<>cía lmente es dons, r1ue tomá.:uo;; 
por modcl!ls da no,;s:J organizn•:ân política 
actual: os gl!tU.diJS Gnirl'.Js c :• RepniJi ica Ar
tina . 

Est.~s idims ll~ham-sc todns COD\lcn sr.tln~ 110 
seu projccto sobJ·e o assiuupto, o qnnl 6 aindn 
ol•jecto de est u110 rl a. Commiss~to tle Constit.ni
çiio, I.egü laçrío o Justiça c em art igos seus, 
que se~ acham inc(}rporndo::. o.os .·irtnaes dest<1 
Ga~a. tio me:r. do outubro do nnno pas>ado. 

O §t• . Pres!dentc (depois tle (c:;,:•· 
soa1· o.< tympc;•os)-Pe(~o no uobrc Dept: tado 
o especial llb~equto de intm·romJ;el' o s~u 
d p~cur~o. afi m de tratarmos d~t recepçâr> tios 
illtistr es Senadores e Deputados argentinos, 
que já se acham em uma das tribunns dn. 
Camara, 



C~ ara dos Oepltados • lm(l'"esso em 2510512015 12:20 · Página 7 de 76 

140 ANNAES DA 0.\KARA 

O SR. A:dPIIILOPHIO- Perfeitamente. PE:QO 
a. V. Ex. que me mantenha a palavrlt para a 
proxima ses~ão . 

O SR. . PRESIDENTE-O nobre Deputado sera 
attendido. 

O Sr. ~ilo Peçanha-Peço a. pa-
lavra peJo, ordem. ··· 

0 SR. PRESIDENTE - Tem a palavra pe!a 
ordem o Sr. Nilo Peça.nha.. 

O Sr. Nilo Peçanha (1) (acclama
çücs, palmas nas g 1lerias) começa dizen.-:!o que 
a altíssima homenagem., que tanto nos desva
nece e tanto nos seusibiliz:,, dos eminen
tes pal'la.mentares <la Republica. Argentin:~ á 
Camara. dos Deputado,; do I3raz.il,só póde em 
um ímpeto recordarreminiscenciasde littera
tura j)Olitica, !aliando igualmenta _á imagi
nação dr\ nossa raça e do uosso contmente, é, 
p or certo, a que rebrilha e se enfeixa. nos 
conceitos phil~opbicos de Reynaud e de 
Bar~holom.eu Mitre: a emancipação da Ame
ricaMeridionalcomo um dos maiores aconte
cimentos do seculo XIX. nela. sua origina li
dade, pela sua m<lgestade,~ como pela extensão 
de su<~s consequc.ncias moraes. (Apoiados.) 

A um tempo sentiu a. historia o que _hnje 
celebram parla.mentos,tora. do mundo da dtplo· 
macia : a npparição de nação~> independentes 
surgidas do embryão colonial e que com 
elementos novos proj~ctam individualidades 
diversas á historia, intervindo na dynamica 
do mundo ; a. unificação politica. de todo 1.im 
continente, que occupa metade do globo, pro
clamando poi' !ientimento e por ider. os prin· 
cipios log icos da democr ... cia liberal; a conso.
gração de um novo direito das gentes e a 
jura. eterna de um adeantado clireito consti
tucional, o cavalleü·o do faecionismo e ([Os 
pronunciamentos e que soube trocar, nas 
grandes evoluções tle sua. vida, a noção do 
privilegio dyna.stico e da ·conquista militar 
pelo r egimen da responsabilidtule republicana 
nas fl'anteiras e pelo systema do nrbitta 
mento ob!'igatorio nos tratados! (:lppL·.wsos . 
Palma.ç.) 

Citando ainda o autor da Histori(l. de Bel · 
gr·cwo, uilo é preciso ferir mals fundo os pri
meiNs estremecimentos da g~andios·a. r<~Yo
lucão que se concretiz,~ com algum v11lto em 
1809 e 1810, e que soffro 09 revezes de 1814 
e 1816, subs tituindo apenas a situação glo· 
r iosa. das ProvinciilS Unid11s do Rio da. Prat a , 
guardando com a expulsilo dos antigos domi
nadores o germen da indepeodencia e da li
berdade ..• (•1Iilito bem .) 

Não ! O estauio de a ngustias e de dores, e 
que no ver'So de Alfred de Musset, como no 

(l) 1\ão fo i re\'Õ~to pel•> or:ulor. 

conceito de Thiers,dá. o typo da nacionalidade 
moderna, pelo genio~ pelas armas, pelas 
lettras,pela lingua e pelo mar·ty rio, é a epopéa 
de 1817 (lwavos);a revolução argent ina ameri· 
canizada, traçando urn plano de campanha, 
de política e de emancipação cont inental, 
t oma a offensiva e muda os destinos da lucta 
em.penhan_a, atra v~ssa os Andes e ~edime ~ 
Chile glor1oso, domma o Oceano PaClfico e h· 
berta o Peru e leva as suas armas redem
ptor;\S até á linha. do Equador, concorrendo 
p.1ra a victoria da revolução columbiana.. 
( 81·auos. Palmas nM galerias e no recinto), 

Para que o calo~ da inspiração e das l ições 
do historiador arttsta e do grande general 
argentino colorir os _ta..,tos de Ma.ipl}.. de 
Pechincha., de Bogota e rlo Corobobo ~ Do 
sang•1e de argentinos, de chilenos, de colut?
bianos em borbotões e em coagulas, surgiU 
com ;, epopéa. de Sa.n Martín e de Boliva.r 
(br.Jvos, 11cclamaçües) um ~ovo mundo qrga
nico banhado na arJstocrahca ph:rase nactOnal 
pelas doces l uzes polares e equatoriaes do seu 
céo ! (Applausos ; palmas prolan gad11s.) 

o que diz então a historia e em honra. dos 
Estacoa Unidos elo Norte. 

Elles proclamaram em 1822 que é um di
r eito dos povos sul-amer:icano~ romper com 
ClS vínculos que os prendiam a metrop()le e 
assumir o caracter de na.ções entre as nações 
soberanas da terra ! (Muito bem. Apoiado.s 
geraes.) . · 

Pouco importa a vacilla.ção rlo Cong resso de 
Aix· la·Chapelle; e lle era Alexa ndre VI contra 
.Moorõe! (Applau~os.) 

Pouco valeu t<tmbem o -Congres5o deVe
ronn.; elle foi Cho. tca.ubriand contra La.fayette! 
(Rraoos. Applauso> . } . _ 

Tinha. de vencer a causa sul-americana. tão 
galhardamentt~ defendida. hon~m e sempre 
pelos americanos do norto ; vencia. com a po
Jitica ingleza habili:>síma. e generosa a pa.ta
vt•a de Canning ! (.4.poi1Cdos.) 

Não era. de estranbar! Um do3 percuroores 
da emancipação sul-americana, como autor 
d :L le~'~'enda. heroica, era. Miranda (applat~sos 
1la t;ÍÚH/la. argentina) ; diz uelle uma, Si• 
lhouette de Mitre: soldado de \Vashington, ca
marada. d·~ 'Latayette, general como Ouvi vier 
nus primeiras ca.mpanha,s da revo!11çã.o ·rra.n
ceza, companheiro de prisão rle Roland,, con
fidente tle Pitt, distinguido por ~a.t h:trto.a li 
da. Russia, considerado por Napoleao como um 
louco animado de uma chispa de fogo sagra
do, elle deveria ser o primeiro a hastear a 
bandeira da. republica nas plagas descobertas 
pOr ColombO ! (.4.ppLa!ISOS. rcdm,as,) 

Sau 1lae não a mim, diz; o orador, mas á 
Argentm~; á sua. bistoria; hoje, a nossa si· 
tuação é, á parte o mundo de sympathta.s re
ciprocas de encontros aft"ectuosos que nos 
reconfortam, de responsa veis, nós, elles e 
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chilenos e povos sul-americanos, pela politica; 
e para. o mundõ juddico na.sceu, com a ~:en
teoça. de Alabama. saudada ruidosamente 
pelos canhÕes de .Ferragu t, em _qu~, si foi .o 
triumpho da. a.rbttragem e do dtretto amert
cano, foi ao me~mo tempo o exemplo da. alta. 
cnltura da tradição jurídica da Inglaterra ! 
(Muito bem.) 

Si :póde haver um compromisw liga.n\Jo 
:povos americanos, hoje e pelo passado. é este: 
soberania do direito substituindo a anarchia. 
em que se possa debater o mundo! (,ipplauso.<.) 

O Sr. President.e-A Camara. dos 
Deputados da Repulll ica Brazileira. recebe com 
o mais subido .iu bilo e o ma!or desvanecimento 
a honrosi~sima. visita dos illustres rept'esen
tantes do Congresso da Nação Argentina, os 
Srs. Senodores e Deputados quo se acham no 
recinto, considerando essa visita como um dos 
acontecimentos mais faustosos que ella tem 
tido a fortuna e a. honra de fazer registrar 
nas actas de seus trabalhos. (Muito {!em; 
muito bem.) 

Uma. jurisprudencia regular na e~pbera. 
internacional era o que reclamavam e o que 
conseguimos, exterminando o regimen do ar· 
bitrio e da.-. violencias com que outr'ora SG 
resolviam difficuldailesexternas! (Applausas.) 

Não carecemos r amemorar a Ita.lia, so
nhando com a.s idéas de Mancini e de Movcli, 
a Belgica. com "1·honisem, com Couvrerne, a 
Dinamarca com o seu plehiscito de ta.nt}.ls 
mil almas, a. França acordando e sonhando 
ainda com a irra.Oiação genial dos girondinos, 
ora. decretaDdo,á palavra d~ fogo do fsnard. a 
in-vasão estrangeira, ora. pro~e~tando contt_:a 
a ignorninia dos attentados a mdependcncm 
de Veneza..(Pa~mas • .Bra-uos !) 

Que ella afogasse o projecto Bouvet em 
1849, eternizando uma põça. de sangue, macu· 
lando a b~lla. e tumultuaria. a.s:;embléa, onde 
entre o delirio e a virtude, entre o opprobrio 
e a grandeza, resombr·avam os dias agitar.! o;; de 
Saínt-Just, Robespierrc (palmas), e que seja na 
America. agora o opulento instituto do direito 
das gente~. collocando a Amel'ica. sem ra~~ 
!l sem religião na vanguarda dn. errrancipnçii.o 
interua.ciooal do planeta ! (~1ppl'lttsos prolon
gado~. Polmas d1111 ~crthoras c do po~o nas 
g tlerias. Vi11as estrepitosos. Acrlarnc(ç<ies no 
recinto .) 

O Sr. l:.a-e.l!ilidcntc- O Sl'. ~ilo 
Peçanhn. propõe que se nomBio uma com· 
missão para intr·t.,Jn~ir nu recinto da. Camnr~ 
os distinctos representant-es do Congl'esgo Ar· 
gentino que nos honram com o. suo. visitl\. 

Consultado. n. Cnmnra, ó .. a:ppt·ovatln o. pro· 
posta do Sr. Nilo Pcçanhu, 

0 S1.•. PJ•cKidente- Nouwío para 
!azer pnrto da. commi~s!lo que tem tle recobcr 
e introduzir no rccioto os represc:nhwtes 
a.r.,.entioos os Srs. Gonçalves Ramos, .Toã.o 
Dà"ntas Filho, Lauro Muller, Mnlaquias Gon· 
ça lves, Jcsé ,\ '\"~liuo, Bueno de Andl\Hio.. 
Raul Bairoso, Luiz Domingucs e Nilo Pe
çanha. 

· (Comparecem SS . liE:r:., 'ltte sao racebitks 
com uma salça d e p:J.lmas do recinto c das !Jlt· 
lerias c toman~ ass~n&o.} 

A Mesa tem certeza de interpretar o pensa· 
mento de toda o. C<lmara erguendo-se, como 
o li1z, neste momento, para. dirigir uma sau
dação ao Congrcs:>o da•1u t'Il:l. Nação. (Apoia
do~; mttiltJ be1>·~ . Palmas no recinto e n <ts gale
rias .) 

O SR. PRESIDENTE (lerantanclo·se, acompa· 
rdtado por toda ct (,'amara) -Saudo em nome 
da Camara tios Deputado!:\ do Brazíl o Con
gresso Argentino, aqui representado por~~
~uns dos seus mais illustres membros. 
~Apoiados; muito uem. Palmas.) 

A Mesa p1·opõe, como homenagem tributada. 
aos nossos illustres hospedes, o. suspensão da. 
se~ão durante o tempo em quo os mesmos se 
conservarem no edifieio. (Bravos. 1liuito bem. 
Palmas prolongadas no reçir.to e nas yal~rias. 
Vivas.) 

Suspende-se a sessão à I hora. c 25 mi
nutos. 

Reabre-se a sessão ás 2 horas e 50 mi· 
nu tos. 

O Sr. Presidente- Reabre-se a. 
sessiio. ( P.u,sa.) 

Já. cstautlo hastanto adea.ntuda a born., e 
õgm·o.uclo m 01'rlem d~ diu. materias impor· 
tttnles, ~alvo recla.macao em contrario, vou 
dc:;igont• a ortlem tio dia da se$süo de H1 e le
Vtl.ntat• a se~ão. (Pausa.) 

Vão a imprimir os sog-uiutos 

I'WlJECTO:S 

~. 13 A-lSOO 

RccoHhccc como rlc caracter· of!lcial r:1Jt todo o 
lc1·rilorio ((,~ Uttirro, prwa wl.os os olfêitos 
legaes, os dip/Ji nJ(J..~ cot~{crid~s pela E scola 
Polytcclmica de S. PatJlO 

O ensino na Escola Pol vtechnica dtJ S. Pa.ttlo 
é cividido em doug ramõs di~tiuctos: estudos 
fur1da.menta.e~ - curso preliminar e cm·so 
geral - e estudos · tecbnicos, pTofessados 
em cursos especin.es de engenheiros ci.vis, 
de engenheiros a.r·cbitectos, de engenheiros 
industriaes, de engenheiros agronomos, de 
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mechanicos, de conductores de traba.lhos, 
de agrimensores o r!e machinistas. 

Com excepcão do curso de machinistas, 
que se compõe unicamente dos estudos theo
ricos e dos trabalhos pmticoii nas officinas da 
engenhat·ia m:~chanira, :~ mc.tricula nas aulas 
de ensino especificado exige a approvação de 
parte ou de rotalitlade das materias funda.
mentaes. 

Ahí jâ. se distinguem tra{los de semellmnça 
entre o plano gernl tle estudos segui(lo pela 
Escola PolytecllDica de S. Pa1 tlo e o adaptAo 
pela União em ~eus inst itutos congenet•cs. 

O caracter essencialmente technico datlo á 
ellllC;lç[o -profi:::sional dos alumnos ruachi· 
nistaB ta.mb.•m não é antagun'c·) com os me
thoilos praticados em estab~lecimento fe
deral. t\a. f:scola. ue Machinistas da. MarinlHl 
a a.cq uisição rle hn bilitações praticas, t;:(o pre· 
cisa.$ ~" futul'os fabl'icantes, contra-mestres, 
dil•Ectorcs e concertadores de rnachinas, aJ•p:t· 
relh'JS e in~trurn.:n'tos, é tambern o alvo 
principal, tambem procurando mc.;mo com 
.sacrificio de alguns conhecimentos tbeoricos. 

Assim, ainda nes~a espcci:1.l idade dll estudos 
a C•1ião e o Estado !le S. Paulo nilo d i \'ergem: 
seguem o mc.:;mo rumo para chegar ao mesmo 
ponto. 

Ora, si. :para. alc:1.nçar o mesmo oiojccti vo a 
União e o Estado a(lopta.ram phmo.-: em sua 
generalidade semelh;~ntes; si amba s as admi
nistra.ções uo intuito do aperf~içoar o ensino 
publico, baseavam a. cspechlbar:ão scieutifica 
em solitlo~ c systl"matieos estudos funtla
mentaes, claro estú que nüo se póde lcvant.w 
como obstaculo ao l'e<'onhet::imento ollicial. 
pot· parte dos poderes kderac:s tlus diplomas 
llassatlos pelv.. <~scol::t !'autista, o argumento de 
se encontra.r antagonismos t1b<:ipl iuar~,; entre 
os methodos de et1U ::a(~1osupcrior aceitos pela 
L'niiio e os ar1optat1os no E~t :ulo rle S. Paulo. 

Certo que c,;~a. ra:óo-sr.:m 1luvicla con· 
sideravd- não é fiOl' si só bnst..lntc fm·tP. 
pn.ra. que n. União, unicamente no•lia "" :1m· 
p:u·;mdo, rcconheçl\ coruo i;::uaes aos de :;nas 
escolas os diplolm\S con('erirlos pel:1s ,:;cola;; 
cstado:tcs. 

A conce;;são de tal !inor llútlc ainda ele· 
pender do outras conu ic;uc~. A FN!ot';l~iio 
JlÚdc basnar ,:na ncgat.i\':l., me~mo dac!tJ o 
caso da h.lentil:l~vlc do prot:ramnm, om c u!ros 
motivos ,justos e rcspoitavc!~ . Per e~<:mplo: 
na. dP.iich:nci:L dos meios de eslurl o:; ; no 
dcscuicio dos trt~.I Jalho~ cscu lat·f~; u . ~ in~om
lJI:tr.ncin e de;; i dia. uo pes;o:•.l cto,·rnte ; r:a facil 
d;stribuiçilo de c:u·t::s ~ci0n lilic:,s r: r :t~ {;::.;p:1-
l hada.s :;em es':rupulu nem s•;riü:l<ttl•', co:d i
tu;,:n fr·a.&th: te o tos ccrtuicttdo:> de ptep~ro 
intcllectu:\!, etc . . 

Nem Utn•t EÓ tles;;as deprimentes llypo
theses ú appl ica vel ú. 8cola Poly techniea. de 
S. _Paulo. Jh cinco ::utuo:; que c$l~ runc· 

ciona regulu.rm'ente e seu estado actual é 
prova. imliS<1Utivel de sua cresceute prospe· 
l'ida<le instructiva e da seriedade de sua. 
tlicecção. 

Dispondo de umn dotação orçamental'ia. de 
460 contos nunuaes, servida por um pessoal 
docente composto em sua gra.n1ie parte de 
professores já. teaquejados em noto.veis tra.
balllos techoiccs ou vindo de longo t irocini.o 
pedagogico de outras escolas; estabelecida em 
vasto edil!cio constr-uido propositalmente parl\ 
permanencia de seus serviços, aulas, labora.· 
tot·ics, officinas; seguill(lo programma de 
ensino no qual se encadeia vasta. copia de 
esLudus theoricos com pratica tle traba-
1 h os profi~sionaes,. a Polytechuica de S. Paulo 
~· st;'l. preparada para. cumpril' sua patriotica 
missão: instruir seus alumnos de modo que 
elles possam rivali~ar em conhecimento com 
os e.n;.:enheiros civis das escolas iederaes e 
tornai-os cap,zes de libertar o nosso paiz do 
predomi!lio dos agrouomos, dcs engenheiros 
inrlustrines, dos mcchanicos e do~ ma.cbinistas 
estrangeiros. 

g vue conseguimlo esse desideratum. 
Ja são Jeccionados completam~nte dOtiS 

cursos- o de engenlmria civil e o de archi
tectl,lr<'l.. Dous outros, o de engenltaria indus
h·ial c o de agronomia, teem iniciados os dous 
primeiros annos lecti vos. São concorridis
simoti os serviços das oillcinas e ã. ma.tl'icula 
do cnrso de agronomia, curso tão util e de 
iuturo, n. u!l1ueucia é consideravel. 

Nos diversos cursos se acham iuscriptos, no 
Cllrt'cnte anno lectivo ( l898-1809) 140 nlumnos 
e 48 ouvintes. 

Durante o anno po.ssado apresentaram-se 
pl•ra CXl\ffiO 117 candícl:~.tos. O resulta.do 
O!Jtido foi o seg-uinte : um v..pprovado com 
,zranrlc distincçfto, seis npprovaclos com dis
tincc;uo, 23 o.pprovados p lenamente. 62 sim· 
plc~menie, trcs reprovados c 22 nii.o compa· 
recernm. 
E~1;\ rapit.la. estatística úcmonstt·a. que a 

severida de e o.jusliça p1'csirlem o julg<\mento 
d:ts pl'Ovus, Jl ll i:> é ba~ta.nte alta. o. porcen· 
t : •:~crll rlos in!nLIJilit<Vl(IS, 

.l:'L cou•i•lct.a ra.m o curso <)ito engenheiros 
ci•is c um architccto. 

Pelo I)Uil flca exposto parece-nos que D. 
Escola Polytcchnica. !le S. P;~.ulo mernce que 
os pnclcNS felieraes reconheçam officialrnente 
seus dipiÕJmas. · 

A·•S p3.1·t idtt!'ios \la. liberdade profissional 
ponco all'<~ch~ toda a demonstração o.cima. 

J':~m aqnslles que entendem que a qual
quer ci.tnctão br·••zlieiro é ~arn.uti<lo o livre 
exerdcio tle qualquer pr0!is:::ii:> moral, íntel· 
lectual c industrial, independentemente de 
tliplomas ac:.vJemicos, deve ser h•differeute o 
modo pelo qual funcciom.\ a Escola Polyte
clmica t.le s. Paulo par<\ conceder a seas di· 
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ploma.dos direitos igua.es a-os diplomados que seja approva.do o projecto de lei n. 13 
,pelas escolas da União. de 1899. 

Si os diplomados de to~a.s as escolas teem 
direito~ nem mn.is extensos U(llll menos limi· 
tados do que o simples cidadão, claro esbi 
que pa.ra os prêg:Mlores e para os sect;\rios 
desta doutrina nõ.o e 3. organisa~iio ·mais ou 
meno;; aperfeiçoa.da, a marcha. mais ou menos 
regular deste ou daquelle estabelecimento de 
ensino que gara ou que tira direitos ~• seus 
diplomados. 

Assim, para os propugna.dores da. liber
dade profbsional toda. a demonstra•;ão que 
fizemos do gráo de <>.perfeiçoamento a IJUe 
attingiu a L-'oly technica. de S. Paulo, e i nu til, 
oclosa, !nopportuna. 

Ma-:; por esse motivo devem elles negar 
seu voto ao projecto 1 Pa.rece q:~enã.o. A.dver· 
sarios de um pr ivilegio, nã.o podendo <les· 
truil-o de vez, são logícos concJdenrlo a. ma.is 
algu:1s os d ireitos que desejam ver gozatlos 
por todos . 

Por to:los esses motivo3 somos de parecer 

S:~. !a das Com missões. 3 de agosto de I 899.
Eduardo Pime1ltel, pt·esidente. - Jorro de Si· 
'fU~i r-a-Ildefonso Lima, relator.-Anlero E o· 
!t!lho.-Perl,·o Bo1·ges.- Bodrigw~s Lima.
S entardes Dias. 

N. 1:3-1899 

O Congresso ~acionai resolve: 
A.rt. 1.• São reconhecidos como de caracter 

officia.l, em todo o territorio do. União, para 
todos os om~itos legaes. os diplomas couleri· 
dos p~la. Es::ola Polyteclmica. de S. Paulo. 

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

Sala. das sessõe>, 31 de maio do 189\;l.
llucno de ;btàr.tda.-Etias Faus!o .-Olice1·io. 
Cascmiro da RodHt.-f'o$la hm.ior.-l'a~lin·; 
Carlos.- E·imHndo ela. Fott~cca. -Olheira 
JJraya .-Jotío r;alet.1o Cm·valhal. 

N. 110- 1890 

Orçc1 a Receita Ge1·a~ da. Rejl<~li lica p(trct o e~.wcicio de 1SIJ9 

Ao aproseutar o projecto tle orçamento da rece i t<~ pam o exercício de 1900, il. Comrníssão 
de Orçamento da Camara dos Srs. Deputados é g'l't\ to dit'igir as m::ds sincera~ felio:.:ita-çües 
ao Pait., pela. regeneração finr,oceira que se vai J·apidameote accentuando, de modo u levar 
a toctos os espit·itos, quee~tudam as cou.~a.s publi t!<t:s, a proflm(l:t convi<"ção d:t r•Jcon.~trucçi'Lo 
do uo;;so ct·edito. e em proximo futut•o a cetteza do rest•tbalecimcnto dos pa~:unentos em 
especie, de que erros accumula.uos nos af~taram tempomriamentc. 

Em l8'J5, r cb tando este mesmo or•;;>mento, <.lizia. o o~curo deputado que mereceu a 
hvnz·a de e:;tudar as ba.s·~s lia lei da receita pa.-;t o oxcrc!cio d·J 1000 : 

« Em. r eh\Çiio i1 de~pcza , ;\ ComutissiiO de 0l'ç.amcn t.o prucurou tau to qua.uto );IO;;:;in:l, 
sem desorgn.nis<•l' serviço:;, r eduzil-a, e deve franca mente di1.e:r á Camar<~ que r..:u·a. ú" um 
progt-amllla de sever:.s economitAs, lón~ tia Ulll programma em que a. de:;peza. publica. 
vá. seouo 1·ecluzicla , a. Co:nmi~~;lo não vG outro caminho ca.paz de reSOL\·er a cri:;e, salYur o 
P~iz e consolida i' c, seu CI"Ctli to. O :.1bu~o elo re g\1ue n que nos lc;;ou o impe1·io,- qual o tle 
contrahir emrwcstimos p:LrU. rost.aiJelllcer o crluiJil,rio orÇ<tllJcnl:u·io, par;t com elle:l p.;g-:1/' 
juros tle erupre:stimos un tm•iorcs, reljimen ::;ogu hlo ptl l:~ í{epublica, é <lo torto p:mto 
pcr•igoso :~o nosso crcd1t•J ··' atú i~ no:;~n. sob:~ranh~ de naç;ío iut.!tJpenJenw. Do r:tc L<J, 
a. bistoria. a.hi e:;tit p:1ra demonstrar quanto h:L de peri;;·oso He:>::>;J. llliPI'tJViuc:uc,;ia. a. que 
va.mo~ uos deixando anastar. 

Etn primeiro logar tomos a. Tmquia . 0.; <: lllb:l.l 'a•:o~ financeiros do Jmpot·io Otlomano 
datam •. le 1855 . T•,n<lo ces~at!o o e•luilit.t·io oJ·r;<llll•mL:~t'io o tl~fi'cit comc<,:ou diJ cr<,:scet•. 
Em 1850 et·a de 78 milhue.; tle piastra::; turcas . !~to l t>7G j~. et•a de :ífJ-1 mil hlícs. Como cnlrc 
nós o Governo recorr"u sem];rc ao emprcstimo :pn.ra eolJrir os deficits. 't.(ll'tmndo·sc cada vez 
mais grave a. sitnaçii.o do Thesouro. Em l :~i(), não porlendo pa.;.{al· o cuvpon Lle al;ril, aclion 
o · Pt~~;amento p:~r~~ jllllln e i~:;o !o! a coulbsii_o d;;. l ·•~n~:H'llta, ag.~·n~v:uia com a gue;·ra: da. 
Russta.. Em 18,:-l úS ct•edorr.:; tlYcrnm tle tm por a p,n·t•\ um synclt~a.to do \;;wqueiros 
encarregados ;le arreca.dur l•s impo~tos c ~SS~\ cO!tlmbstio , di;~ twlavel ~~~criptor, ~0 ucl'endc 
os inttJro:ssc::; es tl'nngciros. 

Est:... ::;itu:tç:-~:.: u •Üilkil c.le ser melilot·o.tla, pot·qwJ n má org:utisação tios sr.rviços pu
hlicos priva. o Est i;lo da maior parto de sna.s r(.:uda~. a;; r eparti.;õe;; e,; tão cheia8 ele emprtl· _ 
gados iuuteis, o funccionalbmo ó numo!'OSO e n. r eceita não attinge ú. :mela.de do que deri:~. 
ser, pela má. ::.necada.ção. 

Outro exemplo friMuk c o do Egrpto. 
A Ing-ln.terr;\ <3spemva apeuas a. occas!:\o )l:l.l'a. iul"'rvir. 
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Quando as diillculclades do Khedi va revelaram o estado do Thesouro, a Inglaterl'a. á 
prete;~;to d~ gal'antir os jnteresses de seus subtlitos interveio, e hoje o grandB imrerio de 
Seso:;tris soífre toda a pres,[o do prot~ctora.do e por accordo com Ismael Pa.chá os ren
dimentos de tres províncias, elas alfanclegas, dos portos de mar, do Cairo e da Alexandria 
são entregues a commissão estrangeira par<i garalltir os portadores de titulas fro.ncezes 
e iuglezes. 

Em Portugal, nação civilisada e que não se póde comparar á Turquia e ao Egypto, 
os credores estrang-eiros teem mais de uma vez, devido à rectncção ue seus interesses, 
peneailo em intervir por meio de uma commissao internaciooa.l e mixta.. · . 

Podariamos aqui trnzer o exemplo da Republica Argentina, da Italh\ e da Hespanha, 
qr1e como nós atravessam uma tremenda cr·ise economica ll financeira produzida. pelos 
esbanjamentos e pelo abuso tlesorrlenado do creõito- crise que dia. a dia se vai t(,rnando 
mais temerosa :porque o unico remerlio conhecido dos go ~ernos é conte<lhirem novos 
emprestimr-s, que .-ão se arcumuhodo aos emprestimos anteriores e ger·a.ndo maiores males, 
ao mesmo tempo que conduz.;~m o Pa.iz para a rui na. 

o rcgirucn uctual do emprestimo ã a.nt€s de tudo um rea-imon de agiot·,gem. A co
meçar pelo typo do emprestimo sempre baixo - e juro elevado, as cotnmi~~ões dos ba.n· 
queiras importam afinal um encargo de 6 a 8 °/o sobre a quantia que o thesouro realmente 
recete. 

A Commissã.o uo Orçamento bem sabe que os recursos do Bruzil nã.o permitti1•iio 
nunca que deixemos d<3 pagar rom a pontualidade de .sompr·e ; a Commi~são bom :x1be que 
todos os Governos da Mouarchia e da Republka ,;amais deixaram de pa~al' em (li<J. com a 
maior exactidlio todos os ~eus compromi~sos no exterior. E de nós se póde dizer o que em 
seu livro .4. Bolsa diz H. Cosi c, <ln Inglaterra : « A honl'a de Brnzil està em ter atra
vessado todas as crises de sua histo1·ia sem ter uma sô vez faltado ao p~gamento dos 
juros de sua divida.~> 

Mas, por isso mesmo, devemos pela paz intermt e externa, pelo equilibrio orçamentario, 
pela economifl. nas despezas e o zelo na arrecaduç.~o das rendns, emfim, pelo respeito <i.s 
leis e os contractos, consalhlar o nosso credito de modo a poder usal' delle para reduzir o:> 
encargos de nossa. divida e não augmenlal-os.» 

As palavras que ahi ticam eram já. um grito de alarma, revelavam a gravidade da 
situação e mostravam que l:Jrecisava.mos parar na politica dos emprestimos, do uugmento 
crescente de nossa divida, para entrarmos sedamente em um regimen de profundas e 
largns economias. 

Ou 'Porque não se tivesse qncrido acreditar no que ahi se dizict, ou l)Orqua as criticas 
difficuldades em que se achou o Governo não permittissem cuidar seriamente dos meios que 
afastassem de nó~ os perigos que já se approximavam, a verdade é que decorddo curto 
esllaço de tempo. menos de dous exercicios, reconheceu o Governo, pela !'alta de recursos, 
a impossibilidade de continuarmos a manter os pagamentos em e~pecie para o serviço 
da divida. 

De facto ante as taxas ínfimas a que attingiu o cambio, esse sorviço, incluiJas as 
~arantías de estradas de feno, as encommen las no estrangeiro e l•s deopezas com a nossa 
aiplomacia, alJsorvia. mais da terç,a, parte da reccit<t total improclnctiva.mentc, só para. 
di.!fercnca.s ilo cambio! l 

O desequilíbrio da b:llançn inlernacioual revelado pelas depre~sivas taxas cambi:'ICS, 
depressão aggravada por especulações sem correctivo J?O>sivel, at tenta 1\ ut1.tumza de no~sa. 
rnocua, profundamente desvalori~atla; :\ lwixa no valor de nosso principal geuaro de 
exporta.ç;ão- o cafó- diminuindo assim de modo cxtr-aordinario os recuroos com que 
podinmos contar para repm·ar os erros de emissões successivas e mal applicadus, reduziram 
o Paiz a adaptar ou a suspensão immedinta. (los pagamentos, i~to ê, a bancarrota com todo~ 
os seus horrores.- ou a. tentar a conversão da divida. outemlo dos credores umu. forte 
reducç11o dos juros, ou a operaciío que se acha consagrada no nccor1lo de Londres -isto é, 
- a substituic;:lo llo;; pagamentos crn cspcniB por pngamcmto em títulos 1!0 nm novo em
pl'estimo que foi feito ao p:u•, ~em commis>::õcs ue banf]uoirv, o quo de raclo importou em 
uma. reducção 110 juro de no~S<\ diYi1l~ pelo prazo ele dtuaç;~o do respectivo accordo. 

NiLo é aqui a. occasião c•ppul'tnna., uem disso podem a.d v1r vautugcn;; pat•a o Tllesonro, 
para discutirmos si realmente o alvitre arloptarlo é o que maiore~ bendicio:; poJia tr~zer 
ao Paiz. Estamos diante de um facto consummado, de um compromisso de honra, e cum· 
pre-nos sim, abandonando 3.\l ;:•1estues doutr·inaria~, ver o camínho percorrido, quaes ~s 
lucros que temos auferido, e que ~egurançns nos da. para. o futuro o empl'ego das provi· 
dencias que temos adaptado. 
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· Emfim,- precisamo;; »erifica.r si re,\lmente em 1901 podemos· retomar os pagamentos 
em especie para. della não nos afastarmos mais. 

E' isso. o IJUG com .a. m[liS profunda lealdade ~ Commissão de Orçamento julga. potlcr 
assegurar a Ca.mara, St Congresso o Poder Execut1vo cootiouarem a abandonar w; u~:~treitaa 
que~tões pa.rtida.ria.s, persistirem na politica financeira traçada, e n.doptal'tml o.a modtdt\S 
necessarias paro. ao lado do resgato· <lo papel incouversivel, das mais largas o aovorns 
economias, da mais exactn. arreco.dacilo das 1·endas, no meio da paz externo. o dn. ordem 
interna, completar.se n. valorisação de nosso meio ch-.:mlo.nte e prepa.rur-se o tv\vonto do 
regimen da moeda meta!lic..1. e do bilhete de ba.nco conversível á vista e ao portn.rlot•, 

A Commissão de Orça meu to vem pois demonstrar á Camarn e ao Pa.iz quo dins m•Jihoroa 
aguardam a Republica, si houver persistencia, na politica traQ:~.da, tenacidndo e durnQão nua 
resoluções, e si na. convergencia de esr • .-rcos, nn synergia d~ todas as energias, esquooldoa 
os odios, e quebrantadas as paixões, Por!el' Execotivo e Congresso, olharem sOm(lntu pill'll. o 
interesse publico e pat·a o desempenho dos compromissos que nos impõe a honra. 

· lsto feito, e e:;tnrão afastados para sempre tGdos os receios e temores qne se entrevhtm 
nas palavras escriptas em 1896 pelo relatonlo pres~nta orçameoto, pala.v!'as qu(lrolloctlo.m 
nessa occas:ã.o a. expressão dos sentimentos de quasi todos os urazileiros. 

Hoje felizmente .i á se nos o1fereoo um novo quadro, onde desenha.·~ e calma a corlezo. do 
que vão Cu(;indo os ri ias da 'pet·igo o novos e mais risouhos dias se nos p!OI]4et!om. E' nssim 
que em matados de )901 poderemos volt<tt' aos pagamen tos em especie, de qne nii.o mrda nos 
afastaremos, si Congresso c Poder E::r.ecutivo levarem á execução todas a5 motlida~ complo· 
mentares do a.ccordo de Londres. 

Para proval·o, comecemos por balnuc·ew para todo o e:xercicio actua.l, o dopei~ P"t'>' o 
auno de 1900 e pal'a o 1• semestre ele 1901 , em que termina o accordo, a emis~iio ,Jn tltuloR 
e resgate do papel e os serviços ouro tlo jut·o do fund-ing, con~rmando aqui olllcl"lnumto a 
que já public·~u a imprensa. · · · · · 

1898. Em!ssão. f 1.440 .40::í 

1898- Emprestimos ~ 

Janeiro 18'79 • :!0,8110 ,. 1888 - I HI.21X 
Fevereiro . 1889 . :107 . 70·1 ----

1 . \ l! i- 1.~.(7 

Abril 18i9 - an .~t\0 

» 1895 • 1K3 ,!.:\10 

» Oeste_ t!-1 • 71)':!. 
-----

2.3·13 .0(/H 

Julho 18i!> :lll, Sl)ll 

:. 1888 • 119.:Wl 
» ]883 74.070 

.Agosto. 1889 307. 7o.l 

2.855 .OI I 

Outubro 18i9 • SO.Sl\0 
» 1895 • 1 ~3.2\JU 

l> oeste. 84.702 

3.153.863 

Dezembro. 1883 7.1.070 
Garantias de j uros l. \11.282 

4.339.215 

Este total de 4 .339.~15, emittido em 1899, representar~ um resgato. ~e papel corrll
S,Pondente a 59.000 contos. Cumpre, porém , notar que lnclntmos no exerclClo o total das 

Camnrn V. lV ill 
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garantias rl& juros para o effeito el o resgate corresponr1ente em l_)apel; quanto aos juro;Í, 
a:pena~ 50 °/• <'lesS~L somma ::e_ceb~·OS no ex~rcicío. Os juros qu~ o Governo tem pago e tem 
de pagar Gm ouro no exei'ClClo sa.o approx1madamente os segu1ntes: 

l" trimestre , 
20 » 
30 » 
40 » 

Gar;mti:t de juros . 

Jm•os f. 

24.203 
29.288 
35.687 
gg,423 

128.591 

27.782 

156.383 

Tomos, pois, quo a. despeza em ouro com os juros do serviço incluido no funding serã. 
nMtc oxercicio de r. !56.383. A.isto tem-se <JiUd[l. de addicionar a somma de i: 1.000. 000, 
rosto do omprcstímo de !896, cujo pag-amento termina. este a-nno. As arrecadações dos 
1 o "/., ouro o n. renda da Delegacia e Consulados fazem prever, a.tlezar de todas as despe.zas 
da our·o rlo e:z:orcicio, um saldo ouro de .f 500.000. 

Pnssarcmos ngora. ao balanço de 1900, no qual já não entrará o pt~gamento de 
-:\: 1.000.000 do emprestimo de 1896, nem o pagamento de prestações por construcção ds 
novos n~vlo~. a. terminm· este a.nno. 

Eruis~[(o em 1888. 4.339.215 

HJOO Emprestimos: 
Janeiro - 1879. 30.850 
Fevereiro - 1889. . 367.764 
Janeiro - 1888. 119.218 

4.857.057 

Abril - 1879. . . 30.860 
> - 1895. 183.290 
~ - Oe~te 84.702 

5. !55.909 

Jul!Jo - Jt>79 30.850 
> - 1888 119.218 
» - 1883 74.070 

Agosto - 1889 3137.764 

5.747.821 

0Ut\lbl:'O - 1879 30.860 
:> - 1895 183.290 
» -Oeste 84.702 

6.045.673 

Dezembro- 1883 74.070 
GariLuthls l.ll1.282 

7.232.025 

Está incluída. no {>.):.erdclo a -totalidade das garantias de juros, para. o effeito da emissão 
do fundin!J e correspondente resgate, bem cõmo, e para o mesmo. eifeito, o. segunda :pre~ 
st.ação dos jut•os uo emprostimo de 18S3, elavantio-se ao total de -~ 7 .232. 025, o que quer 
dizer que o papel resgatado no tim de 1900 represents.rá a somma uc 96.900:000$000. 
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Para esse exercicio o imposto sobre. a im])Ortação é elevado U.e 10 a 15 •/o~ e desa;ppa· 
rece o pagamento do milhão esterlino, que está sendo feito este anoo. A despeza com os juros 
do {unding ~erá a seguinte: 

I• trimestre 
» 
)) 

)) 

Garantias • 

.. 
60.713 
64.448 
72.097 
75.584 

27.782 

300.624 

Calculado o excesso da arrecadação em ouro em .t: 1.111.000, addiciona.do t 1.000 .000 
ue despeza cessante e mais adtlicionado o &'lido de ;~; 500.000 de 1899, teremos em 1900 
um fundi) de garantia lle ! 2.61!.000. A i.Jase pora essa calculo é umu. anecadação 
aduaneira de 200.000:000$000. 

Nos seis mezcs de 1901, que completam o feriado uo accordo, a. despez:~. em ouro 
com os juros do {tmding será. & iegUinte: 

Emissão de 1900 

1901. Emprestimos: 

Janeiro - 1879. 
Fovereiro- 1889 
Janeiro - 1888. 

Abril-~1879 
Abril- 1895 • 
Abril - Oeste 

Garantias 

. .. . . • • 7.23-2.025 

30.860 
367.794 
119.518 

7.750.267 

30.860 
183.290 
84.702 

8.049.119 

555.641 

8.604.760 

Será este o total da. em1ssao do {uncling, o que representará u m r çsgate de 
115.300:000~000 . 

Os juro~ om ouro n pagar serão nesse semestre: 

to t r imestre. 
zo t rimestre. 

97.878 
107.534 

204.412 

Ao saldo existente de 1900, addicionando n. rel!cla ouro do semestre, teremos a. somma 
de t 3 . 722.000, da8 quaes, deduzida. a despeza com os juros ouro, teremos .;t 3.517 .õ88. 
Este saldo poderà. estar elev-ado a. :f 5.000.000 cc•m operações que o governo tem em mão e 
destinadas a.o fundo de ga;rnntia. 

Operações que não se referem de modo n.IgmP \~ estrada de !erro Central, conforme 
informou o propr io Governo. 

Ne$se momento as ICsponsabilida.des totaes do thesouro, com os serviços Ol'a incluídos 
no (unding e com o proprio ft.mdirz!J, serão as seguintes : 

Emprestimo de 1879 . 
» » 1889 • 
)' )~ 1895 . 

123.440 
735 .528 
R6n.58(1 
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~- » 1888 238.436 
» ~ 1883 148.140 
» » Oeste. . 169.404 
» l> r~nding . '430.238 

2.211.770 

Garantias L 111.282 

.;f 3.323.052 

A arrecadação de 15 •;. ouro se1•á a seguinte, na proporção das o.rreea.dações adua
neiras: 

Para 180.000:000$000. 
» 19J.000:000$000. 
» 200.000:000$000. 

.f 3.000.000 
3.166.600 

. 3.333.300 

Quer isto dizer que eom os racursos provenientes dos 15 "/• ouro tem o Governo os 
meios para retomar os pagamentos em especie alem de cerca de cinco milhões sterlinos 
do fundo de garantia. . . · 

Si pois o Governo nessa occasião; ou mesmo antes, etfectua.r sobre a estrada de 
ferro Central uma larga operação no sentido de unificar a divida ex:terna e reduzir-lhe 
:por conversão o capital e os juros,- de modo que em vez de termos de pagar cerca de 
tres milhões de juros tivermos apenas de pagar ma.is ou menos a metade, isto e cerca de 
milhão e meio, teremos de certo, definitivamente a~segura.do aos nossos c1·edores o paga
mento em especie de no8sa diviua., sem possibilidade dtl ja.maís afastar-nos, alem das sobras 
importantes que nos advh•ão do;; 15 "/n ouro ; sobras que irão forta.leee_r o fundo de 
garantia. e dar assim ii. nossa moeda uma base que não mais lhe permitta cahir de novo na. 
desvalorisação em que se acha . 

Eocam nhada pois, a situação do Paiz, como vae, não temos, em OC{:asião op:por
tuna, outra politica a seguir diversa. da conversão. 

Estão ali os oxemplos d;1 Inglaterra e dos Estados Unidos r•ara mostrar como nos pode 
ser proveitosa e util esfa pratica. 

Em 1815 a divida ingleza era do 25 milhares ; mas conversões successivas fizeram 
reduzil-a ao que é hoje. tendo nos ultimes annos Gladstone feito uma conversão nova, 
creando os 2 l/2 •;. para. a divida ingleza. » A divida americana no momento da guerra 
de seccessão era de 68 milhões de dolla.rs; com a guerra mbiu a mais de 14 milhares. O 
Governo, porém, praticou o regimen tias conversões, estando hoje a. divida reduzida a 
quasi nada. O ensinamento americano é grande, e elle vem pro-var que os povos, como 
os indivilluos, duplicam suas forças não contrahindo empcestimos. 

um facto incontestavel é que ~s con ver•sões operadas na Inglaterra, na America e 
mesmo em Franca. foram aceitas pela opinião. Na. lnglat~rra praticaram-se varias con
verliÕes umas de reducçã.o d~ juros, outras por substituição de nnnuidades viageres ou 
de longo termo em divida perpetua. As que importaram em reducção de juros süo de 
facto as mais notaveis. A primeira data de 1715.- Roberto Wal:pole reduzia a 5 % a an
tiga divida de 6 %, tendo como resultado a diminuição uotavel de 8 milhões de francos 
no serviço da. divida, outras conversões \ l i29, 50, 55), r~duziram o juro a 3 o/o, sendo 
o serviço de divida alliv1ado de 35 milhões e lj2. De 182.2 a. 69 a Inglaterra canse· 
guiu por esse processo reduzir de 100 milhões o serviço da divida. augmentada com as 
guerras da coalisão. A conver~ão de 1822 de 5 % para 4 % recahiu sobre 4 milhares e fo
feita no entanto sem protestos. Uma. ~egunda conversão de nm antigo fundo do 4 ~~ em 
3 1/3 deu ao governo uma nova economia de 9 milhiles. Em 1834 toda divida ingleza 
estava unificada e reduzida aos 3 1/2 e aind<1 em 1854 reduzida aos 3 %. Por ultimo 
Gladstone não recuou diante da neces~idade das vantagens que adviriam da creação 
dos 2 l/2 •;. e nova conver;,ã.o se fez. 

As conversões da. divida americana. são ainda mais notaveis por sua temeridade. Em 
um período de 12 annos, de 1866 a 1878, o serviço rla divid::t. !edera.l foi diminuído de 85 
milhões de francos. E' uma. reducção de juros quasi tão consideravel como a da divida 
ingleza desde o começo do seculo, e entretanto no curso desses 12 annos ainda os Estados 
Unidos· realizaram uma amortização mais profunda. Contrahida por series distinctas, a di-
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vida federal prelltou-se a. conversões parciaes, graças as q•Jaes a taxa de 6 °/o desceu 
a 5 e 4 'Vo . 

E' esse,. pois, o caminho que nos convem seguir. Retomados os pagamentos em especie, 
ou mesmo antes, si as circumstancias o permittirem, tendo~se em vi~ta. que o {tmding au
gmentou as nossas responsabilidades, a politica a seguir é de facto a da conversão como 
meio de assegurar definitivamente a. oossa. prosperidade. Desde que a conversão ee torne 
possível pelo curso dos fundos publicas, não sómente ella é um direito do E3tado, mas 
ainda. mais é seu dever, porque entre os dous íntl}resses em presença, o dos portadores de 
rotulas e o do.s contribuintes, não ha duvida que o ultimo deve ter todas e.s prefe· 
reneias . 
. Por outro lado é cerlo que precisamos diminuir os encargos que pesam sobre o The· 
~souro em virtude de garantias a. estradas de ferro. O capital da.s companhias de caminhos 
de ferro inglezas no Brazil sobe~ cerca. de~ 18.500.000, e sobre esta somma. gara.ntiu o 
Governo Brazileiro por espaço de 30 annos, em u ns casos, e de 90 em outros, juro perm&· 
nente cuja. t a.xa varia de 6. 6 ~~e 7 ~. ao a.nno. 0 quasi que tem se visto obrigado a. pagar 
taei garantias na. sua totalidade, o que lhe importa. um~ despez-1. annual de mais de um 
milhão s terlino. 

E casos ha. de linhas fer reas, mais de um, em que o Governo ja se acha (e pa.ra. muitas 
outras ba. de achar-se, ao tempo em que- ce~sor a ga.ra.ntin) no desembolso effectivo, por 
juros pagos, de quantia. superior ao dobro ela avaliação de seu custo, provavelmente tres 
vezes e. mais do que o custo real, sem n o entanto ter a posse das referidas linhas. E' justo, 
pois, que procuremos reduzir por esse la.ilo os encargos do Thesouro. · 
. . A' vista do que acima esta e~posto pensa. a Commissão ser de vantagem, para a. boa 
ordem e methodo nos orçamentos. para maior regula:ridade no serviço de CQnta.bilidade, 
desde que ha. despezas em papel e despez•ls em ouro, desue que já. esta convertido em lei o 
projecto que crea os fundos de resgo.te e de garantia, constituído o primeiro em moeda
papel e o segundo em ouro, que seja a. r ecaita discriminada tambcm em papel e em ouro, 
visto como cada uma dellas está. aiTecta a destino especial. 

IMPOSTO EM OURO 

A Commissão é de opinião que sejam mantidos os 10•/o em ouro sobre a importação, 
presentemente em vigo••, a os quaes vem accres~er 03 5'/0 votados na. lei que instituiu o 
fundo de gara ntia., cobrados pelo processo adoptado e qne bons r esultados deu na. pratico., 
~em vexames pata. o commercio e sem incertezas para o Thesouro. 

A adopção de umo. quota em ouro para fazer-se com ella r rent e a. despe7.as nessa m oeda, 
! em occasião em que a nos~a attingiu a. extraordinaría. desv~lorisação, sendo exage-
1 rodo o a~io do ouro, veiu no presente exeL'Cicio prestar grantle serviço no T hesouro, !LO 
I mesmo tempo que de futuro virá. exonerar os nossos orçamentos da verba - Dil!erenças de 
cambio-por onde escoava-se improductivameote uma larga parte de nossas receitas. A com
mi~ão não r eceia que a quota de 15 °/0 poss..1. trazer u m maior encargo dos direitos de 
importação, pois que essa medida. faz l)arte de 1.1m conjnccto de providencias com as quues 
o Governo acredita pode1• obter um•~ lent.'l. e gr adual elevação das taxas ca.mbiaes, o que 
!arta:mente compensará o CQmmercio à."\ sobrecarga dos 5°/0 ouro . 

Accresce aioda. ser necessario dota r o ot•ça.manto de sobras que vão fortalecer o fundo 
·de resgate ·:rtl.m de elevar-se lentamente o valor do papel-mol3Ja ao padrão u3. lei, e para. 
isso, a mais acertadt\ providencia a tomar é manter-se o Governo afastauo do mercado dt~ 
cambiaes, exonerando-se o orçamento dos prejuizos incalculaveis da verba - Di!Terenças 
de cambio- prejuízos que, como dissemos, absorviam mo.i3 da t erç•\ parte da. receita total 
da. União e mais da meto.de da renda t otal de nossas a lfaudegas. 

EQUIL!BRIO ORÇAMENTARIO 

1 E' hoJe dogma para ~ vida das nações, que o seu P._rogresso, o . ~e~·csla.r de seus_ filbos; 
'3. prosper1dade, emtim, nao podem manter-se qunndo oa.o ba o equtllbr10 orçamentar10. 
: O regimen dos deficits é sempre funesto aos paizes que teem a iafelicidade de nelle, 
!Vh·erem. o Imperio nos legou o deficit e a. Republica o aggra.vou e a consequencia foi. o 
ia.ccôrdo de Londres. 
: Os quadros que se seguem most ra.m a progressão uas despezas publicas até 1897, 
rf:alta.udo-nos elementos seguros para. a valial' em todos os &eus elementos a ·receit.a. e despaza 
ide 1898. 
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Atê 1897 as despezas são orç.adas pelo Podet· Executivo em certasomma e assim a. receita 
gera.!; por sua vez o Congresso, tomando e~scs calculos para base, avalia a despeza. e orça 
a receita, mas verifica-se sempre que, apezar da receita exceder de milhares qe contos a 
que é computada nos calculas do Governo e da Camara, as despezas Y"ão -alêm de todas as 
previsões; tornam-se superiores á. receita, absorvem, pois, o excedente, deixando não pe. 
qneno deficit. E' este regimen que nos arrastou á situacão em que se encontrou o Governo 
em 1897, n&o podendo continuar a pagar o serviço da divida em especie e obrigando-o a 
Mceitar o accordo de Londres. 

Sem dnvida poderosamente contrihuia para. esses deficits a crescente desV'lllorisaçã.o do 
nosso meio circuJa.nte, provocada por constantes e repetidas emissões que trouxeram im
portações exageradas, desequilibrio da OO.lança. de contas a.ggravado pela depressão no valor 
do ca.fé ; mas tambem é fóra de duvida que para elles contribuiu o excesso de despezas, 
excedendo-se sempre quasi todas as verbas orca,mentarias, o que - levava os Governos à 
aberturn de creditas supplementares e extraordinarios, que só por si constituem um segundo 
orça.mento ao lado do orçamento votado. . 

ORÇAMENTO PARA 1889 

)

Ministerio do Exterior. • 
> da Justiça . 
» :lo Imperio _ • 

Desp!:za. • :. da Marinha. • 
» da Guerra . • 
:. da Agricultura. 
» da Fazenda. • 

Despeza - Total 

Receita . 

771 :i06$666 
7.680:612$823 
9.228: 301$097 

11.313:619$125 
t5.0::H :306$173 
46.873:576$686 
62. I 93:300$727 

153.092 :943$297 

147.200:000$000 

Pois b~m; nesse a.nno a. despaza. feita foi da 184.555:947$132 para. uma receita 
effectivamente arrccad&•la. da 160.060:74l$07i. 

ORÇAMENTO PARA 1802 

Deapet.a. 

MI~!STER TOS 

lllinist<lrio do Interior • 
" da Justiça • • . • _ • 
,. d:~ Instrncdio pnblica, Cor-

reios c 1'cl~gro.pbos. ; 
do.s Relações Jo:xtcr iorcs • • " 

" 
" 

da l\Iarinht~. • , 
da Uuerm 
r la Agricu 1 tu r t'. • 
da I•':Lr.cnd:t • • 

Total • 

I'ROVOBTA. 1'1\0I!OSTio. API'llOVA:DA 
!'El.O GOV.t::I1XO !'!:;LA CO)l)l!5S:iO PI!:LO CONGil.EB!\0 

i. 7<)(}:0i2.~500 
5 . o:n: Hlfi:%72 

15. 068::.1'1;)$500 
i .809: i 2G$000 

1.5.1.11 :351')150 
:):~.2:31 :·til$5511 
'J7 .lU O: 87~242 
62.66! :31·1:-;;iS~ 

4.G37:H2$560 
·1. 512 • \J3-l$GSO 

15.007• 440.S5QO 
L232::~00$000 

13. :~96: 35í>S689 
~9.:l77:9G3:S70l 
õu. 711: 'J~2$4'J2 
5'J,S%:SS~l33 

5. O:?S: 842$500. 
i . ·117:804$6.~ 

i3.5~3:32®JO 
i.42i:(i()()::;Oi.IJ 

H.208: 763$\l'Jl 
2':1 . 1.16:0.27$5'!1 
G7 .l72:576.~:l~ 
71).833:328$13:1 

238.i24:55S.~'357 i9-l.S31:00S.$7S:íl 205.!.l-!S:264$i2l 

Receita • • iSUl-H: OOI>$000 207.9tl2:i20o/J()0 1 20i.992:-L.."'$()~ 1 
Obsc-rvaçéio - A despez(l. realmenlo) ÍcHa só com os serviços pr h ·ados <los min lst~rios foi 

de 2'Hl. tS0:2i9$Wi . . · 

A receüa ~~.rrecndo.dn foi ele 2l5.404:115$13i, qu.e com os ·saldos depositado! subiu a 215.9<)(}:44~31, 
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l'RO'l'OST.I.. PI\OPOBTA APl'llOV.\D.I.. 
l'llLO OOVE11.NO PELA i;O~tl!I6SÃQ ?ELO COSOitESIO :-.1 tNIS'l'ERIOS 

· ~Ministerio da Jus_tJça e Negocios Inte-
rlores • • • • . . 

,. das Relações E:~::teriores • • 
Despeza. " da li~arlnha. . . . • 

t 
» da (•uerra . . . . . . 

25 .619:916$212 
1.65:';:725$000 

l.5,67G:230$Li0 
30 .555:3S~96i 

H.I•I:J:OOS:):)72 
1. 639 :SOOSOOO 

15.513:595$31\l 
28.0%: G56$-'>61 

l.3 , 59~:4H$9SS 
1. 6~7 : 300$000 

i5. 1l·i:988;Sli0 
:2S.833;SO~i.6i 

" dn. Industria, Yiacão e Obras 
Pul.>licns . • 

. » da Fa~enda • 

Total. 

6G.784:9:l1$67S 
71.354:765$G79 

\-------

68. <J73 :Sil0$076 61.526: 460$332 
69.722:205$825 70:00S:787~5 

:Rece1ta • . 

2a.v-tll:921$1>!0 1\JS.5tit :1~5.~64ol t97.30s:750$416 

. ·I 2ts.ooo:oo):i;oool nus;;:30~oo 233.268:300$000 

?bsenação - A despe~ a\Lingin a 20S.S5ii:S9~:).10'J com os <tifie r<mtcs mini ,;tcrio~, sendo a. 
re<:e1ia arreca uada com o ~aido dos deposites de 311.085:27~'iO:l. 

ORÇAMENTO PARA. 1893 

:.!..!Sl8TERIOS 

.,. da~ Rel:l.çi>es E:<\eriores . • 

PROPOSTA 
I' ll i.O oonm:vo 

16.1(14:225$1751 

PP.Ol'OST ,\ 
PBJ.,\. CO!.Dil~~.\0 

12.788: 459::;GSO 

_ APPROVADA 
l'r:LO COSO!l.ESSO 

l
' ~liniste~io do. Ju:;~~se. N~go~io~ f~tr.: 

Despeza. " da Marinha . . , . • • 
.. da Guerra . . • . . . 

i.l)~: ()~2~100 
i0.7Ji:40l.$2S7j 
35.205: 1·1U.~70S 

1.()2~ ·~92$000 
15.51:~;595;3310 
~9.S~:773;}7·1S 

!4.473:832$661) 
1.815:992~000 

10 . 846:100.$~15 
2'J • 959: 1!15$357 

" da Indu•trí:t, Vi~tiio o Curas 
Puhli~M • 

• ,. da Fazenda • 

Total. 

Receita . 

'):~ .!2 1 :501$75l 
8·t. 707:a.w.s:H2 

g,J . 8! o : 3')f)$!)92 
S3.6l:l :40~0õ3 

i 00. Gii3: SUS55~ 
s;i.6lr>:244$165 

:.!50.1);):;:79tl.$233 , 2l7.193:715.~793 250.457:908$652 

25!.320:930$7ôi 232. 4%:800$7~3, 233.521:8')()$743 

0 /Jurvr.u;ão - A <lespcza attiogiu , computando os croo\it.o>s exlraordiniU'ios, qua.nti;J. a•tpol'ior 
a 371.000:()\)Q.j, sendo a rocoita arrocadada com o saldo dos llcpo~itu~ 27G.4·15:771~159 . 

ORÇAMENTO PARA 18U5 

--------------------~------------------------------
TA.lii·: LL.\9 I.' ROros T ,\ ,U'l'ROVAJ>..l 

I) !1 I' I C l .\ 1: 11 !'ELA ... .o~mtSSÃO l'S!.A C.\~IAllA 

rwre~ • • . • . • 
,. <laR Rolaç<ios Ex.Lcl'ioros • . 

Dcepe1oa " da J.Iarinh:~ ••• •• . 

)

i\!ínoatcrio da Jus.tlça o Ncgocins lnto-

. " da ou~l'ra. • • • • . . 

i'J.4L9: :liltSL75 
1.':52.1: (j')2$l\OQ 

18 . 85~: S~3S:Vii 
3\i .710:5llli7::iL 

• da Indu~~rio., Vi:o.~:to e Ob1·:.s 
Pnblic~ s , it':J. G12 :7.~'i~1fi6 

,. da I•'azcmb. . • • ()3.9H:707$1S:í! 

Recoita. 

·rota! . 2~i.,io:s~·,~Lul 

, • • • • • • • , 2SO.'J'H: iíi5.)<~U 

15. ·137: 332$075 
i . 82:!: G02:$000 

17 .81i2:H9SS22 
3(), 500: 10:J>;151 

i :i. 693: 485S-'25 
1. 82.3 :756$000 

t7 .ü2G::.l:'>4.Sl(17 
3ô .835:674:)75l 

i03 .GG5:49 lS097 i03 .832:85ôS{}75 
99.090:3·19~270 99.5S4:·HS.$685 

27-1.379:408)0151275.390:5·~~133 

Obsen:açêio - A r C(;eit.o. arrecall:tda foi do 3u7 .GS9:0S5")ct51 . 
3-14. $32:3W$0'át. 

A despet:~o, porém, foi ele 
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Dl!speza. 
.Receila • . . . . 2i9 .4LS: 04~4n2 

295.834:000$000 
343.536:210$2.26 
354.634:000;$000 

3ü9. 322: 914.S430 
3~6. 061:094$515 

1897 

1'll.01'05TA VOTADA I ll.J!ALIS.<.DA 

DeQpeza. . 34:1. 535: 21 O$z3G 313. U9: 790;~0:'l(i I 387.224:394$4Q4 
.Receiia . . 3·35 .8\H: 000;)000 339 • 307: liOO.~-)00 307 . -19'2:ti97$812 . 

. Vê-se que. comquantQ a raceil<t rea.lisada eifectivãmente excedesse de muito a despeza 
que se propunha, fazer o Poder l:x.ecutivo., conforme os dados de suas propostas, mesmo 

· assim a de::;pez~~ e1fectuada excedera sempre de muitos mil bares de contos a receita . Dahi 
a existencia em torlos os ~nnos de dcficíts que poderosrLmente contribuir<~m em 1898 para. 
a situaçã.o que exigiu o accordo de Londres. 

iMPOSTO SOBRE A RE?'{DA 

No projecto de orcameat~ do anno passado paro. o presente exercicio depois de minu· 
cioso estudo sobre o imposto de renda concLuiu a commissão · <~ Os multi pios assumptos que 
prenderam a. attenção da Camara rlos Deputados, na. presente legislaturil, não deram 
tempo a que esse assumpto fosse devidamente meditado, licando, por conseguinte a.diada 
qualquer resvlltçãl' neste sentido. 

Sentia certo que de tempos a. esta pa.rte mai:> de uma. vez tem a commissíio de Orça
mento insis tido pelo impo,;to d~ renda, seudo certo Ql!C certas e$pecios de rendns já estão 
taxadas taC's cOIM o~ rli viriendos dos títulos das companhias ou sociedades anonyma.s e os 
vencimentos o subsídios. pat•ece que no presente orçamento de~·eria. n. co:nmissão tratar do 
assumpto de modo a subn:ettel' ;~o imposto t odas as di versus rend:ts, pt•ocurando assim 
·novas iontes de receita. Att<• J IIl~ndo, porém , ;l quo e:3se illlpos lo doveriu., antes de tudo, 
recair sobrP. a renda proveniente dos rundos publicas o para bavot• cquidade, parl\ haver 
sustiça, pn.ra h;~ ver honestit.lnde nQ esta~·olecimontn rl~sse imposto. elle dovor ia reca.hir, jil. 
sobre a renda de pO!·tadores estl·angeil'r;s, ,iá. naci.mae!:l. Attcnolendo ~ue em relqçfio aos 
títulos de eruprestim•)s externos niio ~er :'1 t.lc certo n<L ocra!'li<'LO 0111 quo ~e acha.m elles em 
cotações depres~ivas, muito abaixo do pur, o momento convooíentc de taxal-os, muito espe
cialmente porque em virtutle do accôt'do do Lonurcs so nchn.m suspensos os pagamentos em 
especie, o que ele modo v.lgum pollc permit tir o imposto. Attoudendo que pat•a. os titulas 
internos a razão de e•1uidad" os deva isontal' do impos to o muito especia.lmento quaudo 
muiws delles e:io o resultado lias ultimas conversões, sotrrcndo os portadores os prejuízos 
deecorrentes d~ substituição dos jnros ouro de 4 "/,e G "/• p:tro. 5 •/. p:.~pel, pensa a com
misstio que não 6 opportuno tra.to.r-se de !Mllelbantc imposto no momento actual . 

A RECEITA ADUANEIRA E A TARIFA EM VIGOR 

Sobre este nssumpto em not.'\vel rela.torio ao Sr. Ministro da. Fazenda, diz o honrado 
Director de Reudas : 

No exercicio que vem de findar, e como se vê <los quadros seguintes, a. renda. arrecadada 
em todas as Alfandegas da União, registrada. sob os elementos aqui recolhidos, foi de 
245.909:405$, que assim se compõe pelos respectivos titulas geraes, compara•lo o biennio 
1ioanceiro : 
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_.Importação . . . 
Despacho marítimo 
Adilicionaes. 
Sahida • 
Iuterior . 
Consumo. . . 
Extraordinaria.. 
Depositas· 

1898 

219.823:945$000 
461 : 287$000 
312:464$000 
174:1148000 

6 .346:5238000 
5.934:318$000 
I . 571 :754$000 

11 .285:020$000 

1897 Dllferença 

223.442:679$000 -- 3.618:734$000 
546:903$000 -- 85 :616$000 
298:606$000 + 13:858$000 
190:915$000 -- 16:801$000 

8.929:135$000 -- 2.582:612$000 
791:426$000 + 5.142:892$000 

1.902:573$000 -- 330:819$000 
8.383 :956$000 + 2.901:064$000 

245.909:405$000 244.486:193$000 + 1.423:212$000 

No encerramento do exeroicio, em 31 de mar ço, estes algarismos podem so:ll'rer modi .. 
ftcações compa.tiveis com as liquidações que a.s r egras de nossa cont~t.bilidade estabelecem, 
por jogo de contas, sem que, todavia., not.'\vel alteração se possa ua.r no apuro da. receita 
aduaneira, no trimestre de janeiro a m:~rço, interessante nos impostos decretados. 

De .janeiro a novembro do a.nno passa.clo a. rend<t arl'ecadada em todas as Alt'a.ndegas da. 
União era a. seguinte: 

Importação. . . 
Despacho marítimo 
Addicionaes. 
Sabida. . 
Interior. 
Consumo . . 
Extraordina.ria. 
Depositos . 

1898 

191.110:700$000 
417:821$000 
294:554$000 
153:180$000 

6.028: 478$000 
. 5.190:804$000 

1.439:813$000 
10.883:030$000 

1897 Dlll'ere~ça 

206.334 :393$000-- 15.223:687$000 
471 :752;3000-- 53:g3 J$000 
267:027$000 -r 27:527$000 
164:101$000 -- 10:921$000 

8.358:804$000- 2.340:326$000 
51~:361$000 ~ 4.677:443$000 

I . 705 : 652$000 -- 265: 839$000 
8.339:246$000 -r 2.513 :784SOOO 

Como se vê, a.presenta.vs. o deftcit de 17.894:704$ nos 11 mczes d~ exerci cio, distribuído 
pelos seguintes titulas : . 

Importação . • . 
Despacho ma.ritimo. 
Sabida. . 
Interior • . . 
Extraordinaria . 

15.223 :687$000 
õ3:931$000 
10:921$000 

2.340:326$000 
265:839$000 

Este d efi.cit se reduzia. a 10.615:860$ nesse periorl.o, em consequencia do desenvolvimento 
que outras rubricas de receita tiveram, a sa.ber : 

Addicionaes . . 
Imposto de consumo. · • 
Depositos . 

27:527$000 
4.677:443$000 
2.543:784$000 

A 3\ !le dezembro, como jó. ficou demonstra.l1o, o clcficit llcscera. aos seguintes valores : 

Importação . . . 
Despacho marítimo . 
Sabida. . 
Ioterior . . • 
Extra.ordinari as . 

. .. 

e o augmento da. receita., aos outros t ítulos, era o seguinte : 

Addicionaes . • . 
Imposto de consumo. 
Depositos 

carna.ra. v . l v 

3.618:734$000 
!!5 :616$000 
Hi:SOl$000 

2 .582:612.~000 
330:819$000 

13:858$000 
5.142.:892$000 
2.901:064$000 

20 
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Balanéea.das estas contas, teremos o augmento de 1.423;212$000, conforme o quadro 
que se segue, discriminativo dessa. receita, ao encerramento do anno, independente da liqui· 
dação do exercício. 

Da comparação de cada um dos títulos da receita, -vê-se que o deficit da renda de 
impvrtaçüo fôra modific<1dO profundamente plllà arrecadação do mez de dezembro, em todas 
:IS Alfandegas, devido <LO àesenvolvim;;nto dos despachos para evitar a cobrança do im
posto em ouro,lança.do ás mercadorias, tle _janeiro em diante; pois de 15.223:687$, ate então 
registrado, se reduúm <1 3.618:734$000. 

Só a Alfandegn. da- Capital Feueral por a.quelle motivo accusou, em dezembro, o 
augmento consideraYel da renda de importação, de 3.970:293$648, destoando assim do anda· 
menta que havia tido a receita dessa. origem, durante o anno da 1898, c consta. dos boletins 
publicados. 

A renda., proveniente elo imposto de consumo, registrou o aug-mento de 5.142:892$ em 
todas as Alrandegas, e o imposto aduicional o de 13;858$, emquanto os demais tributos orre
recem ueclinio sensivel. 

Não se deve levar em conta, como augmento ue renda, o movimento de depositas, alteuta. 
o. orig·em das operaçõ,~s dessa caixa e SU<t n:\tureza. 

Em todo caso, o exercicio de 1898, accu~a, nas Alfan,legas, o augmonto de 2.901:064$ 
no bai:lnço dessa cou ta. 

Com relação ao exel'cicio do 1896, ó por domais sensivcl o declinio das rendas adua-
neiras, pois registra o de(icit de 33.042:280-~ na arrecadação total, ca\:euuo a 

Importação • . . 26 _ 215:353$000 
Despu.cho maritlmo. 172:154$000 
Addicionacs • . !5. 145: 709.'?()00 
Extt·aordinaria • 610:781~000 

Observa-se uugmento m\s seguintes rubrica.s : 

Sahidas . 
Interior . 
Cousumo • 

taxas ess:ts crea.das no ultimo exercício e outras augmentad<ts. 

5:ll4$000 
2.804:221~000 
5. 686: 893$000 

Como é sabido, o hiennio de 18'J7-189S, com r11\açã.o as rendas aduaneiras, foi regido por 
duas ta.rifas, a r!c 4 de março de 1897, promulg-ada pelo decreto n. 2469, e a de 17 de dez· 
embro desse anuo, que vigorou no exercicio de 1898, e baixou com o decreto n. 2743, de 
17 do dezembro, e tla.hi a profunin. aJtClrnç:i.o que solfreu a renda aduaneira em todas as 
Alfandegas, e licou devidamente comprova.J:::. llO trabaltlo que offereci ao digno relator 
da Commissão de Orçamento ria rcc· i ta, e se acha n.ppeoso ao respectivo pl'Ojecto, publi
catlo no Dútrio Official de 5 de. dezembro tleste :lDno, e, por ultimo, foi reconhecido no 
seio do Parlamento, ern discursos proferidos nas diYersas ses~ües, que confirmaram os meus 
conceitos. 

Não convirHlo sub~i,.;t.lr n<J rr:gimcn aduaneiro cs~•• tarifa, por isso que ella não con 
sulta os leg-itimos int::re~ses tlc, Thesouro, nem os do commet·cio em gemi, c, me•1os ;dnda, 
os da. industria rlo Pait. ,\ de ~uppor que, ern breve tempo, a t enhamos devilt\mente 
modil\cada., de inteim lw.r·nwnia com as con veniezwbs gernes r la na~·ii.o, que nü.o pQdem 
set• sacrilicadas pelo:; i"teres~cs de ~elcc~ues, corno se vet·ilicou do:; estudos feitos sobre 
aquclla ttwifa, nus principaes Alfa.urJog-as e uo seio do Pat•htmento, onde tudo foi d(:Vitlamante 
apurado. 

Da. tabe\la. que vne adi;mte vê-so que llO exercicio de 1898 ap1·esenta.ra.m ::mgmento de 
renda as seguintes Alfaodegas 

Rio Grande do Sul 
Maceió. 
Penedo. • 
Parnahyba 
Corumb:l • 
Rectfe _ • 
U ruguay.:tna. • 
Manias • 
Santos. • . • • • • • . 
Bahia, Maranbfío o Floríanopolis 

159 "I o 
88 ·;. 
53 ·;~ 
48 ·;. 
39 "/0 
14 ·;. 
15 ·;. 
5 • r. 
'1 "/o 
2 "/o 
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Tiveram diminuição de renda : 
Victoria • 
Paranaguá 
Aracajú • 
Natal . 
Parahyba. 
:Fortaleza . • 
Capital Federal 
:Macahé 
Belém. 

i ... 

•. 

90 "!. 
41 °/0 
37 ·;. 
30 °/11 
18 •;. 
17 •;. 
7 :;. 
5 ; .. 
4 •;. 

A respeito de tão va,ri::l. oscillação da renda s conforme >.e verifica da. l'espectiva de
monstração, na maioria das Alfundegas o desenv!llviroento dos impostos de interior e 
consumo contribuiu para. a. porcentagem registrada, porquanto só as Ailandegas do Recife, 
Ma~eió, Corumb~, Florianopolis, Santos, Parnahyba, Manáo> e Rio Grande do :::.ui tiveram 
m:.uor renda de importnção, sen•lo qun.nt·:J n. esta, devido á cxtiucçã.o da Alfandcga de Porto 
Alegre e concentração na importação a.Ui. 

Na alfand~ga da Capital só a renda de importação apresenta, no exercício que vem 
de findar, a dtlrerença 0.928:Glv$G07 contra igual peri{)do de 1897 e a Lle 26.427: l23.Sll7 
contra o ue 1890. 

Tão I!rofundo decrescimento da renda aduaneira na pr•incipal alfandega do Paiz a. 
parti.l• do exercicio de lS'JG, carece de séria attenção, taes são os algarismos que tthl tica.m 
consignauos; e, conrol'!ne o;> quadros que já dei~ei tt·auscriptos, comp:t.rativos du.s rendas 
a.duaueil'as uurante o período de j<lneíro a novembro de 1898, o rle{icit das alfandegas d!l. 
União attingir<1 a somma consideravel e ao termino tlo exen:icio maior seria esse de(icit, si 
aquella circumstaucia. não 'Viesse antecipar a receita tle ú>t1,o>·wçao, e di\r nova f<tce i1 arre
cada.çüo, a.té entfio realizada, que no I!rcsente exercício, e~H virtude da. cobt•a.nçil. do uma 
parte dos direitos em ouro, vae dar realce á t·enda d~s alfaurlegas. 

As provas levantadas contru a actual ta.rHà, que tão profundamente fez decrescer a 
nossa principa.lreceita ordinaría., servem agora ele justificativa ao declínio da rend<~ em 
todas as alfa.ndego.s do Paiz, qualquer· qne Sl•ja o csta.úo em que a remela decline. 

Si Ilorventurn. o descmvolvimonto da prod.ucçiio na.donal já se tez sentir nos Estados, 
e haja modificado, ao menos nos de maior importaçiTo, as conuic;úes do consumo, esttt Dire
cto:ria., não obstante os GSforços empregados, constantes ela~ circulares expedidas, já. tran
scriptus neste relatorío, nii.o tem elementos para garantir si a rouda <J.duancit·a. seguirã. a 
mesma depressão, que cumpr•c cwitüt• com tírmoz:\, por isso que coníorme tenho dernons
trauo em anteriores esludo~ sobt·e este :t~suntpto, não 1~0nsidero sulllcicntc a renda, chamada 
hoje de consPmo, ptu•u. dar à Unhio os maio~ de C•]uilíi;r(l.r os encaq;os crue lhe cabem 
sDlvcr. 

-~l:Ou1.d.c~;a <lo 11'-io <lc • .J nnci1•o - No relatorio desta. repartição, 
oncoutra-se o segui utc 

-------------------·----------------------

I 01 pMI<'lçiio • • • 
Despacho m~rilimo, 
Addícío11aes. 
SaiJid:~. . 
Jnt~rivr . 
Con~umo. • • 
F:xtraorclinari:!. • 
Depositas. . . • 
Despe~>::L a annull~ r . 

'l'ot~t .. 

1S9G 1S97 180S 

---------
i OU. tl:?l;: t~ciSii~1 3 \i<!. -J:27:(i8:l:)-íS:l S:l.·1'JO:OS.1::;5W 

27\J::3'.'2;;:õll:i 23ll: ~~~~~-J:;.i t.:l5:4J~>:;;~:2l 
:>.711i:O\JJ""i5 1t.!!;7:W;;JijG 107:03J$177 

iG5:cl5IS9S-! 19ü:'J15,;18ii 172:-12:~:>121 
2:SOOi:>lúl) :J:1:.1:::~oo 2:s-a::;5So 

SIJ:S5ll;)210 lG;j:\177~750 LO~:Z:S·l~Si5ll 
42G: ,lt!ii'S:ls 82G:'i~Ji020i 2'J l:~·1SS177 

i. :>:H:G•JQ.~\)70 L062:S:)t':::510 1.-12·1:80~:).'512 
s s 9ll::>000 

PJ '~" ···ro ''" --.., ·3"')··- ·~ S'' N3G 1" ···~--f ;.... .~·);;;:,h:;:, •'l .... ;...::x..~,. ;... .. ~::>-:.t:. u. i· )~··)-:c:,~::>'[ 

'l"O'l'.\L 

233. S32:'Xí3.~94 
Gg:,:OH$485 

8.\l83:Hi$508 
52\l :2'Jlii:i59 t 

8:953.'3083 
i.2<J5:672$7i0 
1. 015:001~1~ 
3 j·H' ·)54;<;!)()' • , NNONgo$oo( 

301) .132:71-l$87( 

Segnnd:t Secç[io da Alfandegada C" pü:1l Fo'lct·~l, 2\i de fc\'Cr0iro d~ 18\)\1.- O Chefe, /. Peia:oec 
d'" Fonseca. GHÚlt<Wã~s .-0 1° Esceiptur:uio, Chmdio Jcrcmia:; da Silca J"'cgw:s. 
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• O [nspector da Alfandega a respeito do declínio da renda. diz o seguinte : 

/ « A crise de nossa produeçiio é sem duvida a causa. primordial do mal que nos asso~ 
barba; é ella que mantém a taxe. cambial em tão notavel depressão, influindo, portanto, 
]>ara a elevaçii.o exagerada dos preços elas mercadorias importadas, a vista. da <lesvalo-

::risa.çã.o da nossa moeda, e conseguintemente tambem para o rctrahimento da. importação. 
; E' sabido que com a alta que teve o cambio do mercado do aono de 1898 para o fim, que 
·~foi de 5, 11/lô em maio até 8 7/8 em outubro, renovaram-se as encommendas de mercado
; rias. que haviam sido suspensas pelos importadores. Realmente, a differença de cerca de 
: 14$500 por libra esterlina, que tal é o excesso de sua cotação para a outra, não podia. dei

xar de melhorar as condições do mercado, como se viu neste ultimo trimestre, em que a 
renda, por etreito daquella circumstancia. e tambem do receio da cobrança .dos 10 •f. em 
ooro, foi consideravelmente maior do que em igual periodo do anno anterior.» 

Dá tambem o Inspeetor como poderoso factor para. a diminuição da renda os productos 
da. industria nacional; e tanto é assim, diz alle, que teem clesapparecido do mercado im
portador os· phosphoros, a aniagem, a cerveja, os licores, os pannos de algodão crú e alve
Jadoa, os brins e caRsínetas, os chapéos para cabeça, o calçado, as velas de composição, o 
moveis e outros artefactos, cujos direitos de importação, entretanto, se elevavam a milha.re 
de contos de réis annualmente. 

Alf'a.ndega do Espi:rit.o Santo- Esta AHandega apresenta os seguintes 
àlgarismos interes:;antes do biennio : 

Importação. . • 
Despacho maritimo 
Addieionaes • 
1aterior. 
Consumo . . 
Extra.ordioaria. 
Depositas • 

1398 

454 : 032$375 
7:680$600 

9"2$070 
29:021$156 
23:904$150 
0:824$247 

21:452$960 

1397 

939:420$789 
9:985$100 
2:õ'J6$217 

45:253$925 
4:672$500 
7:751$001 

357$600 

542:007$559 1. 025: 784$892 

E' nota.vel a di:trerenç~ apresentada cont.ra. o exercício proximo paSl!ndo, no valor de 
503:396$583, que se a.ccentúa. uos seguintes titulas de receita: 

.~ . . . 

Importação • . . 
Despacho mo.ritimo 
Ad<licionaes. 
Interior • . . 
Extr•ord i nu ria. 

.. . 
480:3Bq$413 

2:304::;500 
2:504$147 

16:2::!2S7G9 
1 :fi313.'Fõ4 . 

Alf'andega de ~lHr:«'~ic'i- Conf'lwmo o rela.torio !lo inspcetor ues!n. Alfandcga 
o. receita. arrecadada. nos ullimos ex·m~icios foi n soguintc : 

Importação. • • 
Despacho marítimo 
Addicionaes 
Interior 
Consumo . . 
Extraordinaria 
Depositas . 

1898 

2.113:009$400 
9:2678700 

536$575. 
52:362$443 
43:8988182 
10:175$046 
25.283S508 

2.254.53'>,..$954 

1897 

1.139::l90$284 
8:~37$200 

883$720 
48:275$163 

1:000$000 
4:697S,'977 

11:630$439 

1:214:714$753 

Como se vê, a renda apresenta. em favor do exercício ile 1898, o excesso de 
1.039:818$171 assim decompost(): 
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Importação . . . 
Despacho marit; ~w • • 
Interior . 
Consumo . . • 
Extraordinaria • 
Depositas . 

Tendo diminuido apeoas a renda addicional em 340$045. 

973:519$116 
430$500 

4 : 087$9_.80 
42:898$182 

5:477$069 
13:650$069 

-~·· 

· Alfandega de Penedo - A renda a.rrec:uJada no triennio de 1895 a 1898 ; 
foi a. seguinte, a saber: 

1898 1897 1896 

Imt~ortação . 73:411$698 90:936$125 65:023$220 
Despacho marítimo 126$000 132~000 3iOSOOO 
Addicionaes. 15$000 245$960 485$840. 
Interior . ..... 31 :2'~9:;il43 24:590$330 6:686$480 

, do fumo • . 6:481~420 800$000 2:410$000 
~de be h idas . • 1:807$405 

Consumo do plJOsphoro. 4:054S020 
do sal. . . 59:517$813 

Extraordinaria . 2:022$-!06 3:831$.111 2:485.~851 
Depositas. 1:600$340 881$140 5:677$620 

180:364$025 121:423.'3866 83:139$761 

A.l:f:andega da Parahyba- A rr.ceita desta Alfandegü. no bl~Dilio de 
1897-96 e assim escriptura.da: 

Importação. • . 
Despacho maritimo 
Addicionaes 
Interioz·. · 
consumo . . 
Extra.ordinaria . 
Deposites . 

1898 

] . 064: 1.•78$580 
3:608$600 
I :405$-'530 

20:852.74.15 
48:252$640 

7:432..;090 
4.3:884$918 

1.189:514$173 

1897 

1.246:802$147 
2:342$000 
1:486$605 

25:603:;11[)4 
4:704$000 
2:9!0$909 
5:307$373 

1.289:1~6$138 

Nii.o fOra o concurso da. renda de consumo, a arrecadacão nesta AU'andega teria descido 
a algarismo ainda mais reduzido, pois só na renda de importação accusa, pa.m menos, 
182:723$567, como tambem a de interiol·. 

A.lfanclega da Bahia. - Da exposição e quadros annexos ao relatorio do 
inspector, se vê que a re11da arrecadada no triennio de 18(}6 a 1898 foi a seguinte : 

(898 1897 1896 

lmporta.çã.o, . . 20 . 397$623$117 20.923:455$077 19.265:670$078 
Despacho marítimo 57:388$208 58:818$948 61:028$803 
.A.ddicionaes ll :488$271 22:705$770 978:277$715 
Sahida. 12:541$100 . ... 3948902 
Interior. . . . ~ .. . 256; 1 79$798 14:401$2119 193:526$247 

\do fumo . . 304:263$320 90:534$170 57:602$153 
C de. bebida~. . 24:806$025 5:668$750 

oosumo ( do sal. . . 292 ; 60 l $870 
. do phosphoro. 170 : 028.~600 

Extraordinaria 18:250$947 lo: 843$5.% 10:828$533 
Eventual 87:737:$608 70:917$489 6l:'o36$862 
Depositas 199:560$807 204:393$232 176:511$370 

21.83-2:469$751 21. 40 1 ; 738$;..>'7 1 20.815:776$663 
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O valor official da importação correspondente! a este pcriodo foi o seguinte : 
Em 189G • 50.261:941$865 

,_. ]Sg7 • 56.77l: 122$899 
l> 1988 • 52.966:742$756 

O movimento da importnçüo tle volumes no mesmo períod.o foi : 
Em 1896 
» 1897 
» 1898 

A tonelagem correspondente foi 

Em !89G 
~ 1897 
» 1BQ8 

I. 076.401 
1.088.076 
1.101.980 

J<ilo;; 
53.809.385 
56.927.573 
70.902.205 

Como se vê, houve Ulm diiTerença de 13.904 volume:' no ex.ercicio de lSOS sobre o 
de 1897, e de 25.579 sobre o de 1895. 

O inspector declara em seu rclatorio que se não fOr[\ a. reducç[o da. tarifa nos artigos 
de luxo, maior seria ;:~ v.rrecaclação. 

Alí":.:"l.ndega de Poi·na.mbuco - Dur.:tnte o biennio u1timo foi esta a sua. 
arrecadação : 

Importação • • 
Consumo. . . . 
Despacho maritimo. 
Addicionaes . 
Sahida.s 
Interior • • • 
Extraoruina.ria . 
Depositas. 

[S9ll 

19.390:663$199 
457:127:=>275 

65:0858579 
14:399.$300 

:)4b133$1i57 
82:140$308 

166: 958$758 

20.520:8088136 

1897 

I G .457! 0248557 
lO: 167S504 
51:858$801 
32:609$024 

581$250 
362:832$558 
l44.:9ü7$612 
160:088$157 

17.2.26:129$523 

como se vu, o exere1cro de 1898 rorn. encert·ado com um augmemto de renda de 
3.294.:G7Ss,ôl3. calJen1lo ú. importação 2.9.13:638.~1342, tornando-se notavel o augmento da. 
renda. a IJartü· de Junho, e:n quo faoccionou desligada dos serviços ela. extincta Thesou· 
ra.ria, e >ob a. d\rt::cçú.o do a.dn:~.l insp(ctor ; pois, tendo apresentado até maio, época da 
imtallnçii.o ch Oelegu.cia, um <lccreseim<Outo de l. 743:57,1$629, sendo cont ra a importaQii.o no 
valor tle l.v4:3:317$038, <lc junho :L (lezem1Jl'0 registra o augmento de 4 .042:78\J$45?, per
tencendo a impor tação de 3.C.\l0:42 $037, não obstante a sensível reducção das taxas da 
b.rifa, jú flevidamente provack1 . 

.AU11,rHle~a do l.O:io <:.:-ran.do elo ~ o:t~te - Não obstante a circular 
d:L Directori~ l13.s-·Ren•ta:> Publicas expedida. a. todas as Alfanliegas, sobre o modo de" con· 
fecciono.r o rGspectivo relato rio, c principalmente na parte que interessa ã. receita, o quadro 
apresentado por esta l'epartiç;'i.o c deficiente, como se vai ver. 

Importnçfío , 
Addicionaes • 
Interior . . . . . . 

I
do fumo . . • 

Consumo de Le!Jid,ls. • 
tlo sal • . . 

· de phosphoros 
Extraordin:.wia • 
Deposites. • • • . 
Renda não classificad:c 

JS9B l897 

160:319 . .:;950 216:345.~677 
238~616 667$!12 

34: OU2~Z43 8,1:735$115 
8:(>97$900 ·2: 109$530 

360$000 283$950 
2G:G71$:{;)0 

865$;240 
6:4W,;l04 

14:910$580 

252:376$983 

145:076$675 
41:464~683 
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E' sensivel o d~crescímento da !'enrla de importação, e não fóra. o concurso da renda 
de consumo, esta. AlfandE>ga teria descido ao mn.is intimo algo.rlsmo de arreca.uaçuo entre as 
de sua cathegoria. 

AI:Candega de AracajÚ.- E' assim discriminada. a renda. dest[l. Alfan
dega no biennío ~ 

Importação. • • 
Despacho rntlritimo 
Addicionaes. 
Sahida.. • • 
Interior • • 
Consumo. • • 
Extraordinaria 
Depositas • 

1898, 

662:106$481 

135$200 
15\J$354 

7-1: 11 9!3837 
14:356$628 
l :3:643$516 

965:337$577 

1. i2\J :~60$593 

1897 

862: 32i$763 
377$900 
244$221 

75:4368801 
I :421$500 

35:122$542 
701:088-5979 

l.ô77:0Hl$6Sô 

Al:Caudega do Ceará- Conforme o relatorio apeesent<tdo por esta repa.rM 
tição, a a.rrccu.uaçii.o durante o triennio ultimo foi a seguinte : 

Importação • • • 
Despacho maritimo • 
Addicionaes • 
Interior , 
Consumo . • 
Extraordinaria • 
Depositas • . 
Não cl assifica.da 

1898 

3 .454; 287~93;2. 

857SOS3 
709; 583~068 
roz:387$n5 
68:907~84 

1.097:285~288 
501:413$309 

6.534:7218049 

1897 

4.215:408$ô88 
4:380$000 
3:ô74)DG9 

L. 437 :004$14.2 
3:76!;3523 

98: !03$780 
1.095:888$746 

G.S58:221$S4S 

1896 

2.659:423$743 
8:414$000 

181:534$297 
1.367:124$018 

31: 18!$645 
9.2:13-1$192 

I . 037: 632$954 

5.:377:444$849 

A renda de importação aiJresenta a diiTerença de 761:120$756 pna menos, comparada 
com a elo exercicío de 1897, e o augmeuto ue79:l:8G3$980 sobre o exercício de lSQ6, 

Como aquella. decresceu <t ronda llo IJ1 te1·ior, qu. ~ de 1.437:004$142 registradu. no 
exercicio de 1897, baixara no de 1898 pa1'a 709:58:~$068. O movimento d;t Caixa de 
Dopoútos, tendo ~ido em 1897 ue l.095:88t'.$746 elevoll·sea l.G97:2S5$2SS. 

o inspector explir~ o decr•escimonto da renda de importaçlio pelo menor movimento 
de mercadorias, corre~tJondento a. menos :~.226 despachos que no anno tla. 1897, bem 
como a tonelagem de import[l,•;:lo infet•ior V. Llesse exercício, acl'esceodo aind<t a circum· 
stancia: d<traducção das taxas da tn·ira. actual. 

.A.l.lhnde:-;·:.'1. do .l).lal'au.htln - A l1.rrcc:ulaçao dos cliiferentes impostos 
ieita. por o::;~a Alru.ndogtt foi a, sot;uinle : 

Importação .. . 
Despacho maritimo 
Addicionaes . 
Interior •• 
Consumo.. . 
Extraordina!'ia. 

1896 

:3. 51)() : 3·168~83 
10:517$084 

232:462~1 0 1 
ISS:ôSS$051 

720:';960 
I lO: 97;?~:35-1 

4 .llZ: 7088093 

1897 

3.827:4;)48987 
10: 050~940 
9:\JI0$912 

48: 612.~!89 
I: 198$932 

59:55~$399 

3. 95G: 7818100 

1898 

4.134:379$890 
8:575$908 
1:889$599 

52: {)40$078 
16:581$140 
23:\kl:?$648 

.. 1\.lfan.cleg·a de I\la.n{'l.os - Eis a. renda arrecadada. por e~Sta importante 
Alfaudega. no biennio de 1897 e 181!8 : 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 12:20+ Pág ina 27 de 76 

160 ANNAES DA CAMARA. 

Importa.cão. • . 
Despacho marítimo 

· Addicionucs. , 
Interior. . 
Consumo • . 
Extraordinaria 
Depositos . 

1897 

6. 268: 489$455 
8:299::;200 

10:034$932 
150:798$414 
23:6g6$275 
G4: 681 !ií(l08 
79: 252.')267 

6.605:251$551 

IC98 

6.209:728$309 
9:640$000 
5:508$·137 

174: 184$19!) . 
128:384$880 
50:261$956 

120:721$947 

6.698:420$728 

Alf"a,ndesa de Uruguayana- A renda desta Alfandega foi a seguinte 
nos dous ultimos exercícios, conforme os quadros que enviou: 

lmyortação 
Addieionaes 
Interior . 
Consumo. . 
Extraordinaria 

1898 

448:612$771 

78: i2S.';ô88 
19:562S48o 
25:24I:S896 

572: 145$835 

1897 

429:472$927 

51:014$776 
5:53i$900 

28:910$080 

515:935$780 

Conforme se vê, ha o accrescimo de receita, embora pequeno, nos princi1Jaes titulas 
no valor de 56:210$052, que cstâ em proporç:ã.o com a. ditl"erenç~ de despachos de impo~·
tação processados alli, a. saber: 1.300 em 1897 e 1.50G em 1898. 

A.lfandega do Rio Grande do Sul- Do exposto pelo Inspector em 
seu rela.torio apresentado a esta Directoria, se vê que a ren((a arrecadada no biennio 
de 1897 e 1898, foi a. seguinte: 

Jmpnrtação • • 
Despacho marítimo. 
Addicíonaes 
Interior 

Consumo 

~ .. . . 
çlo fumo • \de bebidas. 

"/do sat . . . 
,do phosphoro. 

E:~traord.inaria. • 
Eventua.l, • 
Depositas • • 

1898 

13.572:490:!;164 
ll :5::8$000 

2:749$667 
547:864$574 
141:619$:310 
55:830$035 

971 : 337$560 
40:200::;500 

136:454$460 
196: ·1:31$332 

1.552:580$707 

11.229:002$509 

1897 

5.182:303$136 
l2:790S800 
13:013$974 

2-'í5:386$703 
178327$660 

8:641$750 

119:687$529 
154:180$146 
959:ê5l$733 

6. 722:982$431 

Como se vê, ba, principalmente na renda do importação, na 1lo interior o na de 
consumo, nota.vel diJl"erença pa.ra. mais no anno de l/:98. que é de\·üln. á m;\ior irniJOrle.çã.o 
e à extiocção da J1lfuudega. de Porto Alegre e restricção das attribui.;ões da. l\!esa de 
Renda.s de Pelotas, por força do decreto n. Zi81, de 31 ue dezembro 18~7, que concentrou 
toda a importação na Alfandega de que tratamos. 

Alfandega de J?arano.guá -São estes os algarismos que o relatorio 
dessa Alfandega registra : 

Importação • . • 
Despacho marítimo. 
Addicionaes . • . 
Interior • 

1298 

l.47G: 046$9138 
7:555$340 

510S862 
78:9~9$!35 

1897 

2. 231:830$948 
9:370$326 

!2:636$894 
63:088$257 
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Consumo • . 
Extraordina.ria 

Depositos. 

133:361$364 
15:771l$6l3 

) • 713: 103$272 
203:528$568 

I. 916: 631$840 

1:080$920 
20:555$103 

2. 338: 572$448 
109:562$002 

2.448:134$450 

Conforme se aprecia destes algarismos, é sensivel o decrescimento da renda de 
importação comparado o bieno io, tendo-se elevado a r enda. de ir~terior e a. do consumo e o 
movimento da caix;t de deposites. 

AlCandega de Santos 

Qnadro d~monslr;tl, ivo ~a ren1la mcca1lada no tricunio de 1 sr ~ a 189S, pel:t AlfimdPg3 nc Santos, org~nizado 
em virt.ude da ordem tt!cgr.1phica da Dirl)'loria úns Rendas Pu~lic:ts do Thasouro Uooeral 

~ I ------Tn'-l•L_o_v_.,_a_r._~_n.'------\---~-s~_c ___ 
1 

____ u_~_• -- ___ r_s~_s __ _ 

Sr. r mpo rtaçã~ . • • . ~ . . • 
à lH~t'tradn., S.."lhirl!l e e:ltad~ do navio~ 
.:; UAddi<:ionaOS • • • • • • • • • 
::s ~rnterLor. , . • . • . . . . 
a~co~umo . • • . . . . . . 

E,;k~o rdinnrio.. 

Depositos. • • 

~3.7t2:tl32~7 37.300:1~3r1;70SI 37.10il:691$387 

~~;~~~gl ~~~~~~~ ~;~~~ 
>7·i :00\L~I/12 7t0:77t í;130\ SH :51>\.~G 
!li : !ü!$0'J5 62: túô$5(1 'lts:3~lG$~;:.7 

I------
H.ü2S:72:1$111J 33.173:7~35\}H 39.0õ7:;>2S.')lS3 

2:>1 :5ô1sJU21 2õ2:312.}i7~ 2411:Stõ~78S 
H.~t3:2'0$"11 3S.42G:i16!iU9 39.30i:3~3$971 

i;r, :-::;Q1;;t!l'.!\ _ __ so_a_:~_~_7S:_3_u; 1 ___ ,_:,1_:43_2~_3 

4ã.76~:831~93l 39 .230:U93~1&>1 40.1.15S:77tl.~IJM 

A.lf'andega de Corn:rnbá. -O relataria desta Alfandega não é minucioso 
quanto as rendas ,,rreca.da.das no <mno 1\e 18\18, :pois niio o acompanhou, como devera, o 
quadro discriminativo da receita. por' impostos no ultimo triennio. 

Dá. l\ renda de importaçíi.o no valor l;le !.035:778::;494 no exercicio 11nrlo, e de 
967: 916$632 para. o de l8jj7, o nugmento, portanto. de 67: 861 $802, quando, entretanto, 
dos telegrarnm.as e dJdos p:\rcio.es archiva.<los na Directoria. a. totalidade da. receita fôra 
de 1.891:362.$, assim decomposta.: 

Importação . . • 
Despacho maritimo. 
Adt!icionaes . 
Interior . 
Consumo. • . 
Extraordinnria. 
Deposites. 

1 .4~7:280$000 
1:21~000 

57!;>000 
32:422$000 
!)I : 358.~000 
9:891$000 

333:133$000 

O valor officia.l da. importação tlirect..'\ foi, em 1898, de 2.345:602$310, e do exercicio 
de 1897 de !. 922:102$707 ; a. de cabotagem de 2.505:668$595, inclusive a de generos 
estrangeiros já. despachados para consumo, no valor de 796:986$264, teodo havido, nesse 
com.mercio; um a ug-mento do valor otficial, comparado com o do anno de 1897 no -valor 
de 1.460: 007$460. 

O valor official das mercadorias procedentes do Paragua.y foi 503:510$, . 510:643$, 
eorreSl)ondente á isenção de direitos no de 213:075$3($9, e em l89i no de 619:475$619, 
relativo á. isenção de direitos de 216:723::;695. 

O commercio de transito com a Republica da. Bolivio, no anno findo, attingiu o valor 
official de 1.256:874$054 relativo á isenção de direitos no tle (',05:S4.1$61lS ; e em 1897 o 
valor de 1. 025: l S0$042, equivalente a direitos de 50i: 000$0g5, elevanda·Se, pois, no ;1.nno 
findo a mais 221:684$ o valor official, e o de direitos ao de 88:754$000. 

2l 
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A export;1<;âo da. Republica. de Bolivia. por Matto Grosso foi, como diz o rela.torio, 
representada pelos valores de 250:363:) em 1897, e 412:792$ em 1898, apresentando o 
augroento de I 62:429$000 . 

A RENDA DO I• TRIMESTRE DE 1899 

Consln tlo quadro que vai 3.'liantc, a. renua arrecatlatla no 1" trimestre do corrente 
anuo em com:para('ão com a de iguai periorlo rio triennio, pelos títulos gera.es da receita, e 
ofgcmizado conforme os lllernentos conhecidos . 

Vel'ilica.- se igu:J.lmente que, com ex:cor.ção tla rend:t ue consumo, todas as outras 
tiveram sensi<cl declinio :q)l"eseutando a diJl'ercnça de 11.302:476::; em comparação com o 
exercício de 1808, e 12.337:7\XiScom referencia ao rle l8!.li. 

Atê aqui as informações do Se. Dir•Jctor de Rendas e inspectores das alfandcgns. -
O que vem porém de >er puhlictulo basta pa.rn convencer-nos que mesn10 sob o poulo de 
vista :puramente fiscal a Tn.rifa. carece M moditicações. llfa.s, si destes dados se 
deva concluir logicamente a necessidade de ser revista, a Tarifa. actual no iotuito de 
melhor aca.ntehw-se os interesses do Thesouro, e claro que o devemos fazer sem deixar 
tambem ao abandono :wultados interesses ma.teriaes presos aos diversos ra.mos de in
dustrins que se estabeleceram, se dc~envolvcra.m, e vivem atravez rla crise que estamos 
alra.vcs:;an•lo. O rekltol' do p1·e:::ente parecer vem de longa. data fazendo a camp;mha da 
defesa d1•sses intcl'esses, e si de modo :tlg·um se filia á escola. dos que entendem ser nesces
sario um J·roteccir :nismo exaggerado, elos que pensam que pelas :pautas aduaneiras se 
poilem crcar novas industrias ou manter e f"zer fructiticar as que não teem condições de 
vida, t.unllem não pertence á. escola dos que a bandonam os destinos da industria. em um 
Paíz novo como o nosso a uma concurrencia desleal e que .lhe será de todo o ponto preju
diciaL o regimen industrial que convêm ás nações que querem e podt~m ser fortes e 
gra.ndes - é u m regimcn industrial Cl•mplexo; oro, a trans!~ão do regimen agrícola a esse 
esta.tlo, por confis~ão mesmo de (lef·!l!Sores acerrimos do livre cambio, não se póde fazer 
sem o auxilio de medidas protectoras, ao abrigo das quaes possam se desenvolver as pro
ducções indi~enas. E' St uart Mill, insuspeito ao livre cambio, quem nos diz : ~muitas vezes 
a superioridade de um Pai.z sobre outro em um ramo de industrhL é apenas devida a que 
um começou a ntes do outro; - ha npenas uma questão de suporioridadt' de hahilidade e 
de experiuncia ! ( Stuart Mill- P1·ivocipios -Tomo ll, livro V) e adiante: «não se póde 
espet·ar que pal'ticulares intJ·oduzam com prt>juir.o uma n~va industria e supportem esses 
prejuizos ate que a producção se tenba elevado tlO nivel oos que falJricam :por t radicü.o » . 
Mas nem mais nem menos é n I')Ue desejava Thiers, tido como o mais illustre deí{msor do 
systema ]JI'OteccionisttL em Fr;1nça, quando dizia em memoraveJ discussão em 1834 : 

« Empregado como reprcsalia, o systema. da protecçiio é funesto : como animação a 
uma índustria exotica. I'}Ue nií.o é :tdO.I •ttvel, é impotente e inutiL Empregado para proteger 
um prool ucto que é viavel, ~·, b••m, mas é llom temporar iamente e deve acabar quando 
estiYer feita a e1lucar;ã.o d;~ inllustriu. » 

Pensa ai nda o r elatar deste parecer que urna so,(:·un•la consideraçã.o é essencial para. 
comprovar o larlo razoavcl da doutrina que arlvoga : o livre cambio não faz ent re as 
industrias clistincc:iio alguma - o seu principio tlirector u que <i precbo dnix o.r crescet• as 
que tem força. e d(OiXar perecer as que uãopotlem viver . Em doutrina o principio parece 
inc~nu;stavel , mas (~e facto ~~a industl'ias que. se pC::~th~ ~htLma7 necessa.rias, }JOrque uma 
na.çao <rtdepcmck,ltc nilo podeno. sr~m g'l'<mde pengo ser trtbutaria. dellas do estranrreiro. 
Entre as industrias ha umas, com effeito que se ligam ao podG:: militar e outras que são 
ncceEsidades absolutas de consumo. 

Si ru;sim é, não é licito ao5 Porler es da Rcpublica. deixar de reconhecer a necessidade de 
~ertos direit~s comp~nso.dores c~m fim de acau telar altos in~eresses mat~ri~es presos a 
lillportantes. lodustrras que se V<U> (lesenvolventlo em nosso Pa1z. A Comm1ssao, pensando 
que a tarifa actual carece de revisão, a~tendendo a complexidade do a.ssumpto, jul!!'a 
todavia não ser prudente, nem conveniente fazel-o ;em lei orçamentaria. Talvez conveiiha. 
mesmo que decorru. mais algum tempo da execu~o · da presente Tarila para que 8e possa 
bem conbc::er de seus resultados e se tenha colhtdo a somma. de dados estat ísticos ]Jrecisos 
paro. saber quaes os Jlontos a corrigir . E' claro que a revisão da. Tarifa. deve ser feita pelo 
exame minucioso lre todos o~ gencros qu<l teem entrado e que deixaram de entrar afim 
de veritlcar· s·~ si :1 não cnlt·aóa ,) uma conseqnencia do de3envolvimento no Paíz de in· 
uustria. ~iulilal' ou ~i ;lO .contr:J.rio _ó uui~a e exclusivamente . devido 11o taxas prohlbitivas 
tla TarJia. As provtuencw.:; a :~ppl1cnr d1vergem conforme vertficar·se um ou outro facto. 
Esse t r:\balho oxigo pot•óm tempo, n. ox islencio. de dados estatisticos de valor, que deverão 
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ser fornecidos pelas alfil.ndegas do Paiz, e por essa razão a Commi~são, na ilnpassibüido.de 
de poder fa.zer obra completa, prefere manter a Tarira actua1, tanto mais quando pou
pa-se ao commercio novas perturbaçõe3 e evita-se que um novo elemento venha con
tribuir parn. trazer mais osoillações o m11.ior instabilidade iL lei dos mercados e aos preços. 

Damos e1n seguida a exportaç-;io dos pr·incipQes generos da Grã Breta!Jha pos roezes 
de ja.neiro a maio e tambem de dezembro a maio, visto como, em virtude dos 10 •;. ouro 
decretar.os, uma larg-a pa.rtB da expart:Lção de rlezembro pertenee ue f:l.C!to a.o exercício 
actual, t3ndo !?ido feita nessG mez em virt11de de encommcndt<s nntecip3.das, com o 1im de 
fugir ao augmento de direitos resulta.ntG da taxa em ouro. O mcamo f,tzemos par;~. os prin· 
cipaes gcneros dos Est:J.dos tinidos. Segue-s~ mappa identico para os productos exportados 
de França e finalmente rlo lmperio Allemão. Desses mapras se verifica que a e:~"portação da 
Gr,t Bretaulla uiminuiu e o meSlllO().cont<Ceu á dos E>'tados Unido~ e da Al!emanha, t~ndo 
portim augmentctdo a expor·taç5:o franceza, especi:>lmente em J.ssumpto$ de luxo, em 
agu:u:dente e licorc:;, em medicJmentos preparatlos, c!Jegallllo em ve~tidos e roupas feitas a 
li:~ ver um augmento Jc 200 "(0 ! ~ 

Tudo isto revela bem a necessidade q11e tecm os Podorés Publicas de c>rgauisar, écm 
o maior cuidado, esta.tisticas completas do noõsa importação, a.llm do conhec~l"-SC com 
segur-ança as modificações a fa.z:er. O que e;t:i ~hi ~que niio pócle ficar, pois os resultados 
estio a demonstrar que ha um<l. lnrga parte deixa.dn no empirismo na ta.ríla, que está em 
vigor. Niio é mMmO l'azoavel que m:mtenh~.mos ta.xa~ t1o favoraveis á Franca, as qu aes 
augmentai'ãO tanto a exportaçã-o de productos francezes, quando o nosso caCé é nesse paiz 
sujeito a. taxas quasi prouibitivas. 

ES:PORTAÇÃO DO BIP Efl.!O ALLE~LÍ..O PM~A O BlUZIL 

>lliZ JlB A.BRIL 

1898 1899 l"OR CENTO 

!tJO kilos 100 kil.)! 

Algodão c f:>Zcnd.oo . 
Chumbo. • . . • • • • 
Escov~o;; e :mannf~'lct nr:l-.S dn piaç!l.~':i. 
Prcdu~V.• ~himíco• c tilll:>.. etc • 
F~rro, ;1ço c rn;.~.nufa.ctur~s: 
Cimento. 
CM~d:t. . 
Vidro. • 
).b.lt:-lr:'t. 
l,upnln . 
r~,·t·~ch:t. . . ~ . 
l{.OUJKLS fl.!i~il ~ de (IIlt'i.lqner fdtio a fazcn.dJ.. 
Cohre, l:J.!.iío- em oiJr,.. 
Rr:J0glo.s o ourivesa:-b. . 
Linho ~ fazendas • • 
Ol.lra.!\ artist ica~ .. . .. 
(;~r~a.i:l., vinho, espíritos 
P~pel. . _ . . • _ 
S~d~ e fa.tenda.s • 
:PG-r fnm::l:ria.s. . • 
Poreella.n" e l~u~.n. 
Chapéos • • • • 
L.=i. 4 fazcnd;u:; . • 
Linho e em obra . 
Folhas ele Flandres • • 
!ns.tl·urat'lltos de mlls\cu.. 
CoLll'O c ntO.Il1L(ac~uru~ ~ 

E1n ai•rí!. . . . . . ~ • • 
l!:m rl'"'tro mc,.es dojaneirn a ~bl"il 

%' 
5.35 

57 
i. H~ 

1o.s:-,t 
8.301 

.::.l.j 
2.720 

:no 
37 
~ j 
8.:) 

l:l2 
2~5,[>9 

:JO;; 
75 

2.Si0 
3.575 

19 

7·7·j 
4.4<11· 

30S 
12 
20 

70~ 
103 

·H.O:H 
213.~~~ 

l.OOS 
-!11 
22 

U2\l 
t7.GS3 
7.-l~O 
2 .G"J7 
5.2S~ 

:Js~ 

02 
2.) 
m 

Hi2 
l;jG,J2 

28() 
105 

3.1·H 
4.0)i 

i 'i! 
5 

+ 3,8% 
2-~,2% 
61,2% + 0,2 ~-, + 7~87 1)'Õ 
ill.2 % 

+ 5t,7% t n~:~ ~ 
+ G7,G% 

·1~,0 % 
~o,s j{a 

+· ld,;j% 
21;1% 
8,2 %· + ·10,0% + S,G% + 1.3,3% 

i.4i4 + 89,9 % 
1.143 74,.3 % 

27S 0,"'! ~~ 
6 50,0 o/. 

"5 -L 25,0 ~~~ 
3351 , 26.0 % 
820 s .-, ~~, 

~r;.ooo!-..L-, --r,-,.L~% 
iS·LtiU7( 1:.i,7 % 
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EXPORTAÇÃO DA FRANÇA PARA O BR.AZIL 

l{ibiloteria, cSeOV:lS, !une
las leques e bombons. 

Tecidos, p:.ssamenteri:t c 
1i1as ele algodão • . . 

Veslidos e ronpaa feitas . 
'l'ecidos, passamenteria e 

1itas de lã 
Manteiga. . • . • 
Pelles prep:~r:tdas 
Vinhos. • . . 
Papel, c~rtão, gravuras e 
hvro~ . . • . . . 

O~jeotoe de ourb·es do our o, 
pl~tina e prata • . . 

}Iedtcam ento~ preparados. 
Ferr:tmentaa e obras de 

m&taes • • . 
Louç."l e erystae6. • . 
Obras de cuuro e peHes. 
Machinas . . . . . . 
Agu:>rden te, espiri tos e lí-

c(jres. . • 
P erfumarias . 
Materiaes. 
Ba.tatas. • . . • 
Chapéos de palha . . . 
Chumbo em barra, placaR 
Tecidos, !itas de lã. e ~eda 

e bofra [de red:t, . . 
Mr>bilia, movciR o ola·as 

de ma.deirn. . . 
Productos chimic.,s . . . 
Tintas prepar~da.~ e côr~s 
l'eixes seccos, salg:.do5, 

<>te . • • • 
Vebs de 1ood3. GS(k~cie. 
Tecidos, p:1.s~nmentcria. e 

!'•tl\5 de Jin]l(l, r:unie, 
JUta, etc. , 

Facas, etc. • 
OutroR artigos 

CINCO ME7.ES DE JANEIRO A ~IAIO 

QUANT rDA.DE 

1898 

245.600 

389.400 
62.200 

235.500 
567. 000 
207.400 
7 .44~ 

772 .300 

i98.QOfl 
150. \UO 

407.700 
1.207. tOO 

17.200 
1:-!().600 

G77 
38.000 

7.339. ;.00 
3.704.000 

u.ouo 
047. 000 

ií. 200 

iíO.·lUO 
52.j. 900 
25~t.~OO 

[i \ ,200 
ÕJ I ,5()l} 

2:~.400 
2 .. 900 

1899 

301.600 

376.000 
126.100 

202.500 
ií24 .100 
i77. iOO 

6 .166 

t.005.000 

21~.900 
266. toO 

441.400 
1.191 .600 

21.400 
Hl7 .300 

6
~., ,_ 

4.0.800 
5. 717. iOO 
3.951.000 

20.200 

5.GOO 
n .:;oo 

4 !S. $00 
106 . 700 

-11.200 
20.300 

14 .200 
3.700 

1898 

1:7.28$000 

i :2:1\l:)OOO 
1 :2,19~(!00 

2:5~-:;ooo 
1 :3~90000 
2: 5!1.2$000 

956.~00 
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220$000 

520$000 
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233.->000 
162$000 

81.)000 
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:351~000 
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~uoo 

233.'}000 
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Gi;,;;llOO 
7J !.:OOO 

1u1:;uuu 

70i)l)Q() 
4\l.~OVO 

OJ ~GOO 
22$001) 

i :1i0$U00 

17:728$000 

1899 

2:013~000 

1:479SOOO 
3:753$•!00 

2:ü02~0 
1 : 281JSOQI.) 
i:874$000 

811$000 

958~0 
363~01.10 

78()$000 

6925000 
382.)0:)0 
270.~000 
2GQ;i;OOO 

uasoco 
1511.;000 
14:C;000 
2i7:S000 
Hl~OOO 

183~000 

i\)$000 
49.~0\lO 
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2G$00U 

i:o•!H~OuO 

20: 195~ 
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- - ---
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Exercicio de 1898 

DHllonsfra~ào Jas rtndas arreca,Jadas ~elas Alf.tu1l~~as tla Gnião, •lttran!e o periodo 1le j:m&iro a membro de 1898 

A Lt~.\XJa:QAS 

~lnn :i.os . 
Boldm. . 
~fnr:tnhã~ 
l'nru.1l1Ybtl , 
J:Oortnlê?.:t. • 
Nntol , 
J'arabYbn'. . 
Ree i fê. . 
:\facot?, 
l"encd o 
Ar:tt'n.jtl : 

. . . 
llnhla • , 
Yictorín.. 
~facnhé • 
C!lJlllal Fode.rnl: 
S:mtos. • , • . 
J,nrn-.i\gu:Í. . 
Florianop<~lls 
Rio Gr:malc. , 
Por~o .\ logro • 

Urul-{unynut~.. . . 
Cortlmbá . • . 
S. Pnulo. 

SOin l>ot\ , , ·I J.o; ru ignnl pnriodo de 
1&97. • . • • • 

Impor!n çiio 

5:7-lí\: !.l'JS.~ 
IS.IOI :!ll.<:.' 
3. 9:o2: ;jtõ5~ 

51)1:~>6~.~ 
3.10!):7:12.~ 

150:3-~ :-•. ~ 
~~0;25~1~ 

t6.<125:7i i~s 
1.8W:O•l:l$ 

·~1: 2.'\:.'\~ 
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4t.t:M7S 
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!l:lil'$ . 
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s: 1m ., 

.w.s • 
t ' •H~.3 

!1 \2~ 
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4 :f320.~ 
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ri2 : ;1 2.~ 
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t : .\O:i~ 

170: 1 0 1~ 
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ll::.P~s 

02 i$ 

I:SOt$ 
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i 2 \ ii • 
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. . 
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S:lS . . . 
r.~ ... . 
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2:,_~; .. ; 1~ 

;.;s t5 . 
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23;$ • 

. 
53$ . . 

- ----
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8.33D :2l G.) 

':rOTA. L ODS'&IlVAÇÕU S 

() ,1%::; 1.'!~ 
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1~.753 :S61$ 
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i7U:03S~ 
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Exercício de 1898 

Demunstra~ão das r~ndas arrecadadas pelas Alfimdtgas da UníáQ
1 

durant& o periaJo de janeiro a dezembro ~e 1S9S, t~nforme os dados ~xislnut~s no TlleSiluro Federal, 
tomparadns com os exercicios tlc 18D5 a 1891 

I 

A.Ll"A~Dl!"ii.S 

l>fnnáos , , 
Beldm. • • 
1\larnol\Õ.O • 
l'IITU~byho. • 
Forlalozn. 
N :>.L:>I . , 
rMahyba. 
Recifo .• 
.Mncció • 
l'euodo • 
Atne:>j(<. 
n:~hi~ . • 
\' ictorit\ . 
Mncnhó • • • 
Capil.!ll Fedornl. 
s .• nlos. • . 
PnrAnnguâ • 

RIUU>AS 

TO:r.\1, 

Iwportaoão I ~".:'Ji~~~~~ I A~dieionnos I Sahidn Inferior Consumo E xtrn· 
ordioarin Dapo•lloo 

6,M!l:729.) 
2o.;~1 ; ; 1!.4$

1

. 
~ .M1:7U3~ 

;,'iã: 15i;) 
3.~52:~52~ 

17ú:t.2tS 
1.()-.J.I ;I-1:)$1 

~!). -1\15: 11:!-ij 
.2 ,l.IS;\133~ 

'i3:WS., 
ti4-1 : ~:10.< 

20.32~:9.>1 $ 
4 i ! : 100;;: 
62:030~ 

63 .-197 :01~~ 
37.016;~~~ 
...... ~.3·2~ 

O:ti 10.) 
~~ :ll3:i.~ 
8 :615~ 

;\{)$ 

1:61~ 
t: -11~~ 
7:j~~~~ 
63:\S..~~ 

·l:õ20~ 

35'i:~ 
ó7:G02~ 
.. :d8fl$ 
I :·101>-:' 

1'!:503$ . 
!8 :231~1· 
~:5G5, . 

17~:184$ 123:384~ :;t :Oillll il9:720$ 6.6!J8$2265 
G.'>í:s91J~ 4Li5: i'''*' n:us2.$ 251 :19·1~ 2.2.261 :roas 
HG:~40$ 1-1:46;~ 37: ~61$ 1 :18 :1\~i.~ 4 .S•íi:50S~ 

. • • • • 47:<>2tS 30:t100$ 4:201~ UO:l$ u57:ã~~~ 

72~§ . • • Gõll;S783 117}_1:1~ ur. : ~o:,~ uo~;~;4~ 5.7?3;:J?9l 
-lU, , • • ZS:-419$ 33.~3h :l;589~ (l. ,ug,~ llú0,3;og 

1 :-IISS . (l-; : <>32~ 33 ::H,;~ 20:0l'i:) 1-13: 1\KIS 1 .330:ã~43 
H : ~IIO~. • 1.0!!0:500.) H\l: 1~28 ttll:~O~ 1.7tô: 19~~ 22.916:777$ 
4;.\{12'?. • • 180:220$ 4\:7:13.) 10: 1-1~$ 321:1~ 2.6!13:233~ 
I :Stf>$l ' • . 36:?:10$ llS: -1~-~ t : t;43S 5:·113$ iS7:SJi:j 

135~ 1511~ 71 :317~ IS: :c~'$ 1~\:-150$ 1110: 315;; 1.601 :5SIS 
75:30151 I :'i31~ 1~8 :207~ ílll :OãtS 16.~:71 8.~ 1.3V~: -133;; 23.00tí:S98.) 

!12; • • . • 29:WS$ 23:~1liS (,;2\i$ 21 :<•lU., 5\n:S21~ 
• ~5$i . ; . . ; to;o!~~ ~s:~o_;s s;o~s~ t~;!lza~ . ~~'?~~ 

107.0.N I 1•2.-123~ 3tUlô~~ t,OJ>!: II;,S 2'J7. ·1 dS t.4~~ .SO!l~ S6,7,·1.4~sj 
Oli}S1~

1
. . . ; s1~;n~~ \l\l:?.;n •o.s 1u~:~o~9. •o~; ts~~ 3u.Bt:m;7!l'~x 

2 .. ~1US I~ tls.S8 o$ 100.11-19$ 1,. ~7"~ Ss.ll71~ 1.69~.so,,, 

OUSI1RVAÇÕT::S 

1.3:,7:1114~ 
12,93:; :S\U3 

SOI,S , • • • 5;)13'•2$ 43: 13õ:! 7:.230.1 219::!7·1~ t.6S~:81i}~ 
7:100.~~· , • 19".1:1120;$ 917:~~7$ 322 :~3S~ S·JS : ~iO.) tá.fi'JI:5f>531At& nbríl, dnln. 

dn. axUue~ão. 
l'nrlo Al&gt•o , 1.771i:~IO$ \121~ 237$. • , 819: 104~ tiO: < iJ2~ 125:305~ niiO:S7~$ 3,~Ql:030$ 
UrugoayM>a. • • • 4-17:112~ t:S I7$ , • • • . , • 72:H5;) 1\l!ll.i2~ 27: 8'>1~ 211:2\13$ IIIJS:8035 
Corumi,A. • 1.·!~7:2~"5 1:215.-; 57~, • 32:122~ 81::15~$ O:Su7$ :l33:13:l~ I.S!I1:362;;jAtó lllarço,ídem 

FI nri~• t•npol fs 
Rio Gmndo, 

s~:;:45V.~ 
3~:01)0~ 
7: 1W 
7. 111 1.9, 

i0:7:111.7 

S , l'oulo. , , • 3:NS~ , • , , •.• , • • • ;)5S:IUI$ 327:011:11) 13:W7" 3 ti7;3Ji.<~ 1.21lS:~!i03 - - ---------------- ------------------
Sommn •••••• l!tu.823:0t!!S -\u l :2'7~ 312:·1<14!> 171:111~ 6,316:523.~ 5.\131 ! :JIS~ 1.571:7i>1S H. 2S5:0211~ 215.00'J:-l0C.S 

Em igunl poriodo do I SU7 . 223.1~2:11<\J~ ;,IH: iiOOd 2~S:IiUC>§ JOO:UI5.:: S.Q2U:t35~ 7111 : ~~6$ t .002:f>7:l$ S.~S;{:%t1~ 24-\,ISI.J:I\13~ 
~ .,. ~ • 1806. 2\(l.OI:!:~s.~ u:J~: 3liS 1!1.318: 1!11• U8!D<3:1$ 3.450:3<~~ 2 18:5~1~ t.S83:460;> 11. 37:l:3i3~ 2ill.i1S:H8~ 
• • ~ ~ 189.:;. 153 \2\l:r,tlS GH:ú>3$ 7<1.1!12:1-ISS 2:,;;::ms r,.;;uo:492~ 357:621$ 1.750:1!13~ 20.~1:-\0S$ 2il3.273:0~7S 

J)itfuren~ll enh·o i8ll~ o i8!1~- 3.61!\:7:JI$~- S>;íl!li$

1

+ _ 1~:s~~'$~- t~i;SOI$ ::-;!iS2:1m.~\t ~· m;,M·? - 3;JO;~w.' + 2.9f.!!!Ojl~d· 1.·123:21~~ 
~ ,, tsos e 1~'%- 2u.2t!l:~3~- 171. <X> IS - t .•. ooa.tl.to~ + a.tf·l$ + 2.80•1.170$

1
. o. li8.~.7\J7~ - 311. •Oi>$- :;:;:a.,a.,

1

- .33.230:013') 
• ~ 1893 e 189~ + 61.3~-l;lil!l.~- IS~:2!l.jS - i i>.S3\I:IiStSl- 81:4il0~ + 75ô:03!~ 5 .571 : J:>.::.G~ - i78:70'JS - ll.tOt;:338$ - t7,3G3:G52$ 

S11h-Dircetorln dns Rcuuas Publicas, 2-1 de j~nelro de 1899.- Jl~nriqttc lJurfty, 3> esçrip\urario, - Yislo - A;llllnlo l ' l'ctl•wl<:o C"rclo~~ <!6 Mm~;;;ç3 d Sq11;a, aub
direelor. 
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168 :·.Á.N:iÜ.ES D.-l C.A?rlARÁ 

Demonstração da renda armadad~ pelas Alfand~ras da União, por titulos de rec~ita orçamentaria, dl!lante 
e peri~o d~ janeiro a de~~mLro, dos mrcicios de 18~6 a 1898, (Onformc os dadQ! existentes no 
The~iouro Fcferal · 

DESPACHO hl.\RlTI:MO DIPOD.TAÇÃO PA!to\ CO!>:&TJ~IO 

ALl<'AXDEGAS 

1896 189? 1898 1896 189'7 1898 

I 

MiJ.nü.os. 7:91\i~ 8:290;3 '):640$; 4.'JH:250~ 6.022:015$ G.209:729.S 

Belém . 54:712~ 50:231$ -14:G38$ 17.604 489$ 22.<108: 190$ 20.745:154$ 

Maranldo. 10:520$ 10:050;,> 8:615$ 3.575:443$ 3.616:079$ 4.5<17:õ6~S 

Parnahyba.. -1-45$ 15GS 4{).') 464:542$1 414:439$ 575:157$ 

For~aleza . 6:4908 4:572.) 1:613) 2.655:366$ 4.2.28:81!$ 3.452:852$ 

Nabl. . 1:830:) i:ND$' 1:41.2.} 287:539$ .215: ii7$ 176:521$ 

Po.r:1hyba 2:354$ .2:432$1 7:7895 886:643$ 1.248:62SS !.064:143$ 

Recite . . . 60;)3'&3) '&2:%6$ i3:4S8$ 20.965: 630$ 16.460:443$ 19.495:113$ 

Maceió . 0:839$ 8:706$ 4:610$ 1.394:932$ i.i39:247$ 2.i18:933$ 

Penedn. 301~ 191$ 6:>:232$ '.10:933$ 73;498$ 
' 

Ara.cajú. 1:275~ 436;> 
I 

355~ 1.049:533$ 864:993$ M4:430$ 

H:thi:~o . . 71 :045:; 5S:S3i$ 57:602$ 19.265:666$ 20.'.)26:235S 20.354:99iS 

Vietoria. 8•249.) 9:084$ 7:680~ i.39i:7G9$ 934:,171$ -151::100$ 

Ma.c~hé. . 520$ !.:·100.$ 138:162$ ll2:030$ 

Capital Federal 27\l:3l7$ 231): 192.$ 185:-159.~ 1 109.916:187$ 00.817:703$ 83.497:048$ 

Santos 73•161~ 74:010~ 38:000~ 40.GOU:50S$ 3G.852:Hi>.$ 37. 01G:327$ 
I 

S. Paul<> . <0.591$ iS:47G$ 3:168$ 

Parana,<>u:i.. H:072i;; 8:961$ 7:i.J.6:3 1.555 :617$ 2.183:109$ 1,415:372$ 

Florianopolis . 5:670$ 3:780$ 7:i01S 1.465:276$ i.337:705$ 1.357:914$ 

Porto Alegre (i) • 6:984$ G:3S7} 021$. 9.868:223$ 7.288:149$ 1.776:<170$ 

Rio Gl'and~ 13 269$ H:795~~ i0:730Sl 5.813:2'35$ 5.184:175$ 12.935;840$ 
I · Uruguayan;J. 1:68~ 2:H2$! 1:sns: 778:241S 427:461$ 447:11.2$ 

Corumb~ . i;323$ { :037$! 1:215$1 1.352:267~ 1.016·658$ i.427:2SO$ 

G32:3HS 

""'""Si 
46~:287$ 246. 043: 29S.S 223.442:679.) 219.8.23: 9;!5$ 

I 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 12:20+ Pág ina 36 de 76 

ALFANDEGA.S 

M:10áoa, 

Belém .. 

:IIaranhão . 

Parnabyha. 

Fortaleza 

Na1al • 

Parahyba 

Re~ife 

lllaeeiô . 

Penedo. 

A1·acajú. 

Bahia 

Yíctoria 

Macahé. 

Capital Ftlderal • 

S. Paulo. 

Para.oaguli. 

Floriano polis , 

Porto Alegre (i) , 

Rio Grande .• 

Urugua.ysna 

Corumbá, 

SESSÃO EM 14 DE .AGOSTO DE 1899 169 

ADDIClOI'fAI!S I!)! SAiliD.o\S Jll.l: 

1898 

5:508$ 

18:231$ 

4:565$ 

724~ 

4G$ 

1:41.8;S 

14:910$ 

4:402$ 

1:815$ 

135.$ 

7:>::3G-1$ 

15$ 

101:oos~J 
6G:!l87$ 

2:995::; 

8\!1$ 

2:37$ 

7:100.) 

57;) 

3i2:464S 

1897 ! 1896 1898 1897 1896 

-------1-------------------------------
9:98~ 1'' 286:G61$ • • 1;851$ 

34:2098 875 :lU) 

9:91i$ 233:107~ 

1:212$ i4:00S~ 

3:685',\ 170:604',\ 

708~! H:760S 

1:4G2$: 36:68G$ 

27:291$1. 24 :·102.',\ I 

90JS 6-1:1í23i1 

19$ i:2i0S) 

41-i$ 945$1 

19·9::;jsi o3s::n.s: 
2:531$i iS;ôiH':ir 

JO:!Hl:) 

1 ~21~~~ 
8()6~1 

i3:17.J$ 

232$ ' 

i 

S. 7iH'6\l2;;;, 

2 .GOl :6LH~~ ., 
I 

28:0G3.~j 

7ô:S:::ii>\l 

73:2~0$ 

4GG:73S$ 

5')i:S15.S 

5~:412.~ 

150$ 

i:S31$ 

172:·123$ 

1$ 

190:91(;$ 

_2_9_8_: 6-06-$1 91. i3i' >79i;i ---L 7-4-: 1-i-4$!--190-: 9-ia--~ 

7i35 

394$ 

1GG:004$ 

168:962~ 

(i) Esta AlfSn.dega foi aJ:tmcta por d~creto de 31 de dezembro de 1897, concentrando-se 
toda importação na AJfaudegn do Rio Grand·~ . 

Camara v. IV 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 12:20+ Página 37 de 76 

170 .Um'A.ES DA. CAMA.RA. 

lliTEitiOit EM COKSCI\lO EY 

ALFANDEGAS 

:1698 1897 1896 1898 1897 11396 

Maniios. l74:iS4$ 147:766$ 220: i~J:il i28:8S4~ 22;854$ S;43i~ 

Belém ll5i:S0S~ 33.5:280$ 3GG:G5S')' 465:155$ 105: 187~ 6:470$ 

Mar:mhão 11G:510$1 147:12G$ 7.2;64Gii 14:465$ 1:934$ 240.S 

Parnahyba. 47:521.~ 23:6-H$ 6:35-1$ 30:il00.} 682$ 876 

Fortaleza ()72:81~:) 618:943:!;1 76:087~ 1i7:213$; 7:221$ 31:5±4:;, 
' I 

33:5348
1 Natal. 2S:4HI$: i6:G67$ 2.2:845$ 1:672$· 1:76GS 

Paro.hyba 66;()32) :n:S·JJS 
. ~2;G~5~~ :H :3>1G$ 2:2<8S 2:032.) 

necife 090:590) i .S05:U.%.)1 .3<>0 :~2-1';>' 410:182~ -1:71G~ 2:705$ 

11acei6 1.1.80 :220~ ')-o·~~·r) 
13- -··3'! 44:733$ ü·:2SOS 5·193S ..... J .~ .... ~ 

~:~'.' ~ 
Pcncrlo. 3G: 70(}.3 22;61)0$1 1,;,~0"1 68:-128) 800.} 3:4HS 

Ar:~cajú. 7-l::m~ 03::~1~1'1 2S:-1:1li3: 1S::l~O~ 1:871$ 

Bahia HJS:20i~ ·t:J:Ea~-...:; , i\l:l:ri·IG"l 701 :OtJ2$ 94:385.~ [;7:000~ 
i 

VictOl'Í;L, ~O;r,~;.~$ lr:i::2<õ:'~l :~t :071;$1 :?:i: 10-1$ ·l:Gi2) 

1bcaM. w:ul2Bf iü; 1'J~I$ 1 :o,;: I$ GS:·10:->S 3;0:)2~. 

CD.pil:tl Fcucra.l :lti:Ut)~)~ :~(l: :!~~11)1 2.-.;~\12~$ i.O:i:/:11::.8 1ii:>:<J7s.~l SG:8!J~~ 
I 

10-1: 73\1$1 SanLos ~lli: 7iU$ nnt:j.""Y;-~ --J·u-·~;;\ ()'I'>•G'lU~' 2-l:21SS l j • • ~ ~ •, . . • . . ·.I 
S. Paulo !)~~= 101$ 2.()tlll;llli!:; ~~ :o:.t::; :l27: (11 >G~' 200;5~0$ 

Parano.gui. 1;$:~~7~ ti2:21.'U~ 2D:.1~Si: i OU:~ I<J~I 7-IG$ n~ 

Flot"ianopol is 5:J::l:l2~ i'J:l:->u::;l G~l;U7G,) .J:l; 18(>~1 1 :770~ 92.$ 

Porto Alcgrt~ (i). 8Hl:10·l$ 2.1SO: :mii~~ 7l2::lli" il 0:0123: :lo :701$ 12:221$ 
I 

Rio Grande. 49,1:020~ 1~H:785$ 18! :031~ 0.17:357~ iS;i70$ 3:376$ 

Uruguayana 72:7-152, 47:783~ 32:15;'2,~ 19:982$ 4:098$ 833$ 

Corumbá 32:422S 20;551$ 36:7!..2.$ 87:358.) 8:13S$ 2:135$ 

6.346:5.23$ 8.929:135~ 3.450:344$! 5.934:318.$ 791 :42G$ 248:521$ 

I I 
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ALFANDEGAS 

iiianios . 

Belém 

Maranhão 

Parn;~hyba . 

Fortaleza 

Na.tal. 

Parabyb:.. 

Rocife 

M:>.ceió 

Penedo • 

Aracajü. 

Bahia. 

Yictori :>. . 

1\l:l.C:l.há • 

Capital Federal 

S11ntus 

S. Paulo 

P:uan:~.gu:í.. 

Florianopolis 

Porto Al~g-ró (1) 

Rio Grande 

Uruguaya.no. 

Corumbá. • 

·i 
I 

SESSÃO EM 14 DE AGOSTO DB 1899 171 

EXTr.AOII.DINARa EM 

1898 

51:061:>" 

77 : 5:32.~ 

37:3f>-l$ 

4:2G4~i 

65:605$1 

3:58~ 

20 :017$ 

HG:9\J6$ 

19: 1·15$, 
\ 

1:643$: 

1897 

60:40!).)1 

109: 165-') 

i5:90S.'S 

5:737$ 

70 :939:;:
1,. 

1:SD7io: 

15:429::; : 

H9 :oos~ l 
39:647~ ; 

4:082$1 

'J7:GGG$i 

80:S71:)i 

7:7<iOS 

2:673:) 

35:3:751:) 

256:SG·l:S 

DEPOS!'l'OS 1!1::\I 

1896 

61:091~ 

95:iG.'l<:; 

102:932.3 

2:6:30$1 
71:G54$ 

1-1 :622$1 

S:20S$: 

307:4õiS 

:31:031:;i 

2:43:~:) 

28:011:} 

72:;)75$ 

1898 

i19:720i3 

251:7'.)-!:~ 

13S;Hl6$ 

603S 

1.462:474$ 

6: 79~ 

143;1':)0$ 

i.7 iG: ,19SS 

321:iSO$ 

5 :·143~ 

040:345.-} 

1.394:433$ 

21:570.) 

370~1 5:928$ . . .. I 
454:818$' 1. ~24:800$ 

:TI:27J::; iG5: 1S2$ 

1897 

71 :164$ 

-HíS :230:3 

4-12:4SG,S 

1:107$ 

581:473$ 

5:328:!; 

85:30-.!$ 

2.356:472$ 

3G-::í:347:) 

1:65~ 

730: 170;3 

20-L:3Sl$ 

21:190$ 

1896 

SS2:06Si~ 

939:·196$ 

L OS0:2Gi$ 

630:046$ 

17 :414$ 

322:324,~ 

2.806:697:) 

3GG:59S.) 

8:882$ 

<02:363:'; 

176:508~ 

200:02::>i 

9:~;~ • • • 

13:450$ 

163 ·.718$ 

6 :24i~ 

3:953S 

207:471$ 

16$:003$' 

i :l: 1~17~ .J3:GO<J:)l • \Jti2 ·1W.S 

i l);:l53$ 

·1 :212$ 

-15 :575.~ 

-,. ;)•bj.:, . 
·-· ''I 

12•> : :so;;::; l' 
3.:?2:G38$ 

27 :8:>·1$ 

1.571:75t$ 

11 : 7~8::;: 

16;225::; 

20i::ii0~ 

2-li :HHi.~ 

28:910.) 

i4:o578 

1.002,513$1 

4 ---s-·"' :,i 
·IG::H().S, 

Hll::.?ul:;; l 

77 :-IO::i$1 

17:G4ô). 

42:975$ 

21~1::?74$ 

0:i(1:87S;S 

333:133.3 

3S:I: 0·19$ 

2ti:21'.);3 

3G•.20:l$ 

iOô:7tlSS 

.Jo.J: 79i S 

410 : '.)3~ 

7·l: 55f!$ 

SG:SOO~ 

1. 883 :460$~ 11 .285:0206 8.383:956$ i i .373:373S 

I I 

(l ) Esta Alf:mde~p foi exlinct:L (l'lr decr eto de Si de dezembro de 1897, concentrando-se toda 
importação na Alfanaeg:~ do Rio Grande. 
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172 ANNAES DA CAMARA 

RENDA. TOT AI. E)! 

ALFANDEGAS 

I 
1898 1897 1896 

Manàos. 6.698:226$ 6.342:493$ 6.380:36.2$ 

Belém . . 22.261 : 503$ 22:800:501S i9. 9-!1 : 122$ 

Mnrnnhão. . . 4.861 :i>OSS 4,303:49-!$ 5.075:149~ 

Parnal1)'IJ:>.. . 657:G8ti$ 4-!G:9Sl$ 48S:GG7~ 

ForLaleza , . 5~713:!359~ 5.515·G.J.,J$ 3.64i:791$ 

Nahl . . . 250:350$ 2-!2:69~ 390:776S 

Parabyba . . . i.3:30:5.J.-!:3 1..393:3463 1.311:792$ 

Recife 22.9lO:i77$ 20.947 :431S 24.519 :385.~ 

Mnceiú. . 2. ()\):3 ; 2:33$ :1..860:954$ 2. 769$SO:o 

Penedo. :187:6178 120:344$ 87:094$ 

Ara.cajú i.6'.H:5Si$ i.758:~l3$ 1. Sii ; 458.) 

Bahia 23.005:898$ 21.39S:2SG$ 20.775:30-1$ 

Victoritl. . ~-19:821$ 1.025.871S 1.677;56,2$ 

Macahtl. {~7:752$ 170:f>5iS i:-!42~ 

Capital Feder:tl . 86.774 :~:38$ 92.61!:82-!$ 120.88.3:435$ 

Santos. ag. Sii6: 79G.:; 33. 756:27U.) H,OG5:G30$ 

S. P11ulo i.2GS:9;JO~ 3.23:~· SOi$ 11-1:907$ 

Puro.nagu{>. . i .li~~= l'[17,) 2.354;11S~ L 713:072.~ 

Florio.nopolis. 1.G~S:S97$ :l.5Sl.::U7$ 1.753:470:> 

Porto Alegre (i). - 3. 4.~ll.: 030.::, 9.869;3381$ 1l.76-l:545~ 

Rio Grande . . 15. 5<.!1; 555S 6.049:.254$ 7.327:046$ 

Uruguayana - . 59B:S03$ 536:5S3) 959;624$ 

Corumb:l . . 1..891:362.~ :1..153:736$ 1.52!.:232$ 

24;.,909: 405:;; 2H.-186:193S 2~9. i1.8:41S.S 

{i) EsLa Alfandega foi extinctll por docretQ de 31 de dezembro de 1897, concentrando-se tolFI 
importação na Alfandcg'a do Rio GJ•andc, 
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Cn pítnl l'ederal. 
~nntos • • 
Parnnagmi. • 
lllorinnnpoli• 
Rio Gr~ndo . 
Urugunynnn, 
Gonuubf1 (') 

Sonuna. 

Bw i~ud período 
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-l:g73$000 
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S3 : ~0~~000 
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2: 15i 00 
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~38 :MS$000 

17-1:08<1$000 

ot:rosn os 

0:7·18r 
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t7:7S$~000 
3:654q000 

1 3:~7.-•Sooo 
G2~il000 
9-lti~OOO 
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7:SO~~OOO 
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~2:81~ 000 
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3{18 :784~ 
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3:SGI4JOO 
~:250~000 
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L I !l3: 4 -18~000 
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73;75fiSOOO 

20.8.\2:6118,.~ 
7,533: 13~ 

-18'~: ( 7ó$000 
·Ui(): 139$000 

3.514: 75ltSO ~lO 
t tiO: 1?2S()D0 
!17:~03$000 

51. 647:81~~000 

C•2. !l~O : l:SS$000 

63,085;GO~OOQ 

:~9:ots~ooo~- 1. •-~~:5-"S$0001+ IH :oosso~o~- 2s::r,r.~ooo~- 3.0at:63o~ooo/- !1.302:4765000 

21 :621~000- 5S·I:I i81'$0tlo + i .sfr:susooo - 65: Jr.a.;ooo - 1.33:1:3 12-SOOO - 12 .337:;9~00 

Obsor,...a .çõos 

Sub-d lrcctorln dns R endas l'ulllicu, 1 d e nhrU do ISI.>J.-J/m,·i2ug JJ>wity, 3·• escrip\urnrio.- \'isto,- Antonio Osca1· Tararos tia (:O$Ia, servindo do sub
dlrector. 
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174 ANN' AES DA CA.HA..RA. 

Porren~em rcsnllaotc da comparação d:1 ren,J:~ das Alf:mdeg:ts da. União, no peri.Uo ae1895 :1 1898 , 
por bicuoios, Cicloi:los os deposit~s 

AJ,FAXDEGA$ 

.M:u>:i.os. 

BcJ,;m 

1l!o.r:>.l1hão • 

P:trllo.byu:>.. 

F orealcr.:>. 

N:t,n.l. 

P:>.ro.hyba 

Reei r.~ 

I\lacei•j 

Pene~ o 

Ar:'lenjl't . 

Belti:t. 

Victorb. 

MllC:thé (!) . 

CApit~l llc•lor:tl 

s~nto• 

S. l'«ulo (2) 

P:tr!l.Q:l:)ll :i, 

ll lorio.nopoliu. 

Po rto Alegre (3) . 

Rio Grande 

U ruguo.yuo. 

Coramb:í. . 

l)J::l1EnH ~Ç.\ 
~ ·.\ IV~ 

189G-l S91 

DlVf'ER't~ÇA 

PAl~A 

IS9õ -88 

DlFI"J'lGE:'\ÇA 
1".\nA. 

mtliS menos mais menos mais meoso 

~o H 5 

35 20 

i i a 
18 10 .ts 

17 
0.00 32 

30 
3 20 

38 
20 37 

!ti H 

0,72 30 ~ 

IS :>4J G3 37 

:r; 

I~ 2 00 

:lS ~u 

1:1 :JO 

1! til 1~·1 

S~~ti ·!I 

;n 

1J li> 

JO i :i 2 

2U 21 15~ 

0,~7 111 1S 

2".! 20 39 

Obsor....-açõos 

(i) !!:~ Alfo.odc,;:t f<>i inst.'\ll:~•la o. G do dezembro do ts:m. 
{l!) • 1'5 do no,•ctnbro u~ 1S'J5 c uxtinct a. 0111 !l)~rf;o tlo IS!Jll. 
(3) . cxlincb. em a.brU do i 89S • 
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ARMAZENAGENS E CAPATAZIAS 

EXPEDIENTE DE CAPATAZIAS 

Sobt•e este assumpto disse o relator do presente ot•çame»to, tt'B.tando do orçamento pai'B. 
o exercício de 1896: · 

Vem do regulamento de SO de maio de 18.'16, art. 96 e do regn1a.mento de 14 de março 
de 1838 e ordem de 21 de novembro de 1844 esta contribuição que o regulamento n. 2.647 
de 19 de setembt•o de 1860 bem definia em sua natureza e que a ordem do Ttlesouro de 27 
de março de 1865 ainda melhor esclaL·eceu. 

Como se vê dessa legislação, essa taxa é a justa contribuiQrto do serviço do material 
e pessoal ela c::~.patazia, desempenhado nas pontes e caes de propriedade das alfa.ndegas e 
mesas de rendas, de seus a.rmazens e deposites externos mantidos á custa e por conta da 
Fazen1a Publica.. 

Escapa á acção a.dministmtiva o regimen dos trapiches alfandegados e emprezas de 
docas como a de Santos e os entreposto:> pa1·Licuia.res em outros Estados. 

Portanto, em ca.~o algum o Governo deve disp:msar essa tua. 
No emta.nto, por que, em virtude da melindrosa situação que o paiz atravessou se hou

vesse intcrp1·etado de modo dit!crente esta legisl.a.c;ão, e de que a liquidação t.lo convenio 
americano dá exemplo, parece a Commissão de Orçamento impresoindivel que a lei de or· 
ça.mento con~igne ero suas disposições o seguinte preceito: 

4.0 Em caso algum a ta:ta.-expediente de capatazias será dispensada por isso que se
melhante taxa escapa. á natureza. do imposto ou tributo aduaneiro propriamente dito con
forme a legislação vig~nte e n~ maioria dos casos pertence á s emprezas que ent r e nós de· 
sempenham os respectzvos servtços. 

Adiante publica a commissão o mappa. demonstrativo das despezas feitas com o pessoal 
e o material por conta do custeio das capatazias de 1890 a 1894, por onde se vê o accres
eimo da despeza- e facilmente se depreiJCnde o c uidado que deve haver em não dispensar 
o expediente de capatazias de modo a transformar uma fonte de receita. em urna despeza. 
avultada. 

Pelo quadro que adiante publica a commissão vará a. Ca.mara. que a despeza com o 
pessoal elevou-se de 1890 a. 1894 de 29:950$005 a 131 :420$995, e com o material de 
12:252$897 a 125:655$653. 

As justas observações produzidas pela. commis8fi.O tiveram echo pois os quadros que 
adia.nte publica mostram os saldos que tem havido. Ha apenas a notar a grande differença 
da renda. de ;trmazenagem no exercício de 96 para o de 98, onde ha. uma difterença. de cerca 
de dois mil coutos, o que bem prova as grandes concessões feitas ao commercio neste aasumpto 
pela tarifa em vigor. 

S6 na alfandega. da Capita.l a armazenagem rendeu em 9G cerca. de 3.128 contos ao passo 
que em 1898 produziu apenas 1.643 contul. 



Dcmoustra~ão ilas rendas do capalatias e armuenagNa arrcr:ula~as pelns Alfauilr.gas da União, designando o saltlo ou deflcit no mrcicio Jn 189G 

,\LFANDEG..I.S 

Mnn(•os, 
BcMm , 
l!arauhiio . 
P!l.rnahyha.. 
Fort,..)oz:l 
Na~nl. , 
Pnr~bybn 
Rc.m(e ~ 
MaceM. 
Pene~o • 
Araeajú. 

~ I 

CA},_\TAZUS 

5: -15fl$\)~7 
121: 2'0S'~~ 
32:73•J .. ~G2 t 

1 :Z.>l~3ro 
9:SV7;:00$ 
3:1W$1~S 
2:75 '"'-m 

1\~:~~~~)[~51 
'--Jo')?; • 
2:3~4~\!0 
;;:<21õ3to 

%: I~OS734 
-;:o35.}Q5ü 

3~s:s00.<70I 
2(){1~~70 

23:~21~30 

~;~1~;~ 

.\H)UZI::::"'AGl-~)1 

QS:lmfi22 
:m:-I<I&S:.N 
ns:OI7,.'íS1 
1~:\fil!\15-1 
~s·sq .. ~J'-i$ 
'ç,:Z(,~~->\1 
2i;t0J~:i'>tl 
l]~~~ggt\~1 

7,,,~~H.12 
33:Q;>.lf,'i:! 

GH: 1,~.•!3\1 
OS:OSl~~()l 

3.128:015~331 
t 1;"•:02<1$912 

E.U: íSO~ 

TOT·H~ 

!03:5~nõ511 
ll2S:7r~$7~o 
JS0:77.~~20S 

1-l:r,;l!Oõt 
ll5:7g5$752 
12!~52~H2 
2i:,jQU~S;;O 

711:·17~~\f>'.~ 
i 3: ·\U3~7US 
!I;Q. 8!~02 

3S;<SO 937 
713:;,.;;,~73 

75: 117~917 

3.t8·l:f-6·~03~ 
u:>:23,;:s12 

D~SI•E?.."-

t9:SOO~OOOj 
1G4: UI~O(JO( 
5:,;78ii$000l 
3:Gllõ~noo 
35:22~~000 
4: liS I~ObO, 

14 :OIX>$000 
iS2:0W$000 
26:31<>.<000 
2:01~SOOO 

i~~;:~~ggg 
!\!: ~~~$1100 

1.231:9526000 
17:523~;()() 

- - -
~2:D~I!:·'0J ôü:77f~S31 S;3S6~000 
~2:S<~$?21 53:81}1\)t:.sQ U:4!f.~OOO 
172~tWj_,~03t :202:6~.~~2 ~,1 ut:S3:2;Jooo 
21i::>~\139~S 3!8:~:,1~103 87:Sll'81l00 

5:83ll.~OI:l 8:-\2~~>02 13:41SSCOO 

SAU>O 

83:729atJw 
•n4:Gií$7õo 

21:91)2$20$ 
10;07~~051 
ü3::iliü~l52 
8:268$1-12 

10:[0-1~$\1 
·:r;,\l:3~·2~1,f}:.. 

17: 14<$7?8 
7:861~012 

Olô:39->SS73 
55:SúPSPl? 

1.2<S:Cl!-iS031 
97:71333~2 

:,s: 3SU$S31 
.S2: ·i5~)S::5S~t 

13; =~60$2.11 
2JO:V37$l03 

PESSOAl, 

DJ:;l~ICJT 

17:005$063 

m: 
An~SAZE::\1 

2 
9 
5 
t 
1 
i 
2 
\! 
)l 

1 
t 
\1 
2 

fi) 

2 
2 
;; 
·\ 
2 

~:OS9$iQ81 2 

n~.\.ÇAL 

H 
118 

!.11 
7 

H 
8 

H 
t71l 
.:10 

ô 
12 

125 
1.3 

87\ 
15 
12 
10 
6D 

101 
Jl! 
12 

Balli3 .• 
Victoria • .• 
liacal:r! ({), • 
Capital Fcdoral 
Santos . . . 
S. Paulo (2) • 
PnrMagua 
Florinnopolis 
Rio Grande • 
Por-to Alegre . 
U ruguayn nn . 
Cor\l1nbá 

Sommv. 

:I 
:i 

3il:9lt)...!:it;, 
2:"31>$;.'.!) 
5:mlSvH 

---c::-:---:-:--:-:: ·i 8i9:59~S9~ 

5i:OifujO:lS \l2:7-\i$0ü2 13:200$0001 ~9:5~7~002 

a.l'•t:u:;()~n\ 7.fJ3t:57ü$72S 2.161~~53S:oo~-3.7ss:oso?o:nl ___ z_t:-oo-~~2<lti ___ Si 1.721 

(i) Esta Alfandego. foi install~<!a. r< G de u•zemlm> o! e i8.0 l. 
(2) Esta Alfanúega rol instollada :t 15 de no>-oru~ro de !S'Jí. 
-Não houve~ 

Obsor,·açõos 

Snb-Diractoria d<~s Rondas Pablicon, 31 Je 111arço do IS9~.-llml"i~l!c llllr'il!l, 3• escripturn:'io,- Yisto -AJifOHia Oscar' Tat·ar<'.! era Costa, servindo de 
sub-rl irec~o r, 
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Dcmonslraç;io dns nouas de capnlazhs e nmuenagem amwladas. 11elas Alfandcgas da União, tlMiguaudo o sa!tlo ou delicit 111 emcicie do 1897 

~ ) a 
~ 

- ~ 

~ 

.... 
< A T;F.\NIJEOAS 

M:m áos. 
Dolo:!n1 •• 
Mnrànbiio . 
]>arnnhyba. 
l•'ortale"n • 
Nntol • 
Pnrnh;rbn. 
R cciie • 
l\Incoló • 
Pene•lo • 
A•·acnj~ . 
Dahià • 
Víolorln. 
Macnhó. • • 
Capi\ol l~odc •·a l • 
Sn.nlos • , • 
S. Paulo . , • 
PArnnnguol, 4 

Florinnopolis • 
IUo ll rnnde , • 
l'ot•lo Alcgt•a 
U ruguàyana 
Corumbi , 

Sommn. • 

. . . 

. ' 

t:l - 1\ão houve. 

CA~.\T.\l.[AS 

S:3~r5 3o:.:61ó 2g:. 
61:~81)~ 124 
1:501. 100 

31:503g08) 
2:1Mt ·.w 
>\ : ~93;!26\l 

144 :82~$ ISI 
14: 111·1$023 
G5~0 

6:310.~ ·2•1 
132:63~00 

7:5n:lsil0 
lli 1·10 

H2:815.)i21 
~,3.i0 

100 
~5:5181'52 211:1121 145 
41:SSI U43 
47:5U SSO 
1 :04(;~ 150 
5:11fl3·i74 

1.318 :213~793 

ror tS97 

- --- ····- . ----- -

1 An!r.IY.F.t~A~Il.\1 1 T OT.\L I DEsPg~.\ 

120: 179.~1SG 131:57lr81 ~2: ,;ooaooo 
819:563~30~ i. I25:01D :.89 f87: j 12.i392 
174:3!!.1$.'•;() 2:ló:3~·1 li·l 67!71 1~830 
29:713$011 31:2 1~011 3:6~2~121 

1 ~~ : 23il;)ó21 lii5:733 jJJ 33: fl.l~SãO 
8 :2~8$132 11:2.';2$.l82 5:8!163120 

38: 3SS~·IMI ~2:8StS721 ~;5:J3.~1UO 
~58:2.17$11'!1 033:072$13\l 187!850$000 
3~: 11 \~357 ' 47 : 27~380 i S:22tiS96ó 
i :~2:1-~ôOO 2:07' t50 3:2l!I$'JOO 

-17: :lSS~·\50 f•3 :72S;;970 7:9J~O.i0 
709:322~3;?ô SH:%7SIT25 ll?O: JSO~S 13 
~.:: 050~1),;3 · 51:ôUSI:13 1-1:22-'\~()()() 
2: :.so,lia2 3 :2Jü~7i2 11: 139$;.00 

t.957:t~~Sl01l 2.-IOO:Oõl ::-121 t.126:9SWOOO 
12:018$~21) 12:0i;fo3G ~e:5Uoaooo 

I:;Q~O H1 :300.)600 
89:30~~38 1 11~:022$ <30 iOI :S923!3~ 
3S;170;:0Sü 65:3\1 1 ~~31 9:000.,000 

1ü8: 15~~Hii 213:0~0~%J ül:3203-'i(JO 
3<J9:23 1.}90i a5ll:?8 1~2S7 to~:3se~o 

•I ;Q7S$29 i G:924!HO H.2So~.oo 
4S!l2j~709 51:037 H3 14:300$000 

~-----

5.275: 171$·122 6.593:3S5S215 2.~12:SS0$2i5 

ObSO:t.',' Q.Çt\0 

' 

PESSOAL 

·-
. 

I S.lt.()O I Dt:PJClT 
DI~ 

BRA~.\L 
A ll:'IIAZE.H 

-· 
Ot ;ln23334 2 21) -
937:3il7~207 - ll U I! 
iliS:ti12$3,1·1 - 5 i> O 
27: :)4~1!·i~7 - t (j 

122:11111.)733 - 4 ·1·1 
IO: :I.iil.!~62 - 1 8 
23:34S~tl27 - 2 t7 
~ 15: 2:>!$130 - y i7~ 
:u:Ol2S420 - 2 Jl(} 

-- I :203$750 1 6 
4:i:~2l$920 - 1 12 

7lH :~7tlt:.2 12 - \) l il-l 
37:4~t$193 - 2 12 - 7:8~2$128 1 ;; 

t.:m:tOt$1>21 - 1\1 833 
- 10: 4~7~71-1 - t5 
- 144:298;:'000 8 100 

13: 130$7110 - 2 12 
:,5 :.ID I $231 - 2 12 
152:719~~59 - 5 69 

"'"""~I - 4 109 
- 7: 311$251 2 1l: 

39:737$H3 - .2 12 
---

4.H~ :729$571 t7t:~o~~41> 93 1.803 

T" 

Sub· Dircclorit\ . da~ Hendas Publicas, 31 d1 mar~o do tSID.-lltnr/i}tta B11rlly, ao oscriplurario.-- \'Isto- Antonio 03~<1r Tavaru da Co~la, servindo de 
Sub ·direclor, • 
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Dt111anstraç1io dM nndas de rapatatias & arm:mnagem mteadaJas )l~las Alfandegas da Uoiãt, designando t saldo oa tlcficit uo exercieio 1!6 1808 

------ --

EM i S98 PESSOAL 

A~FANDEGAS r 
1 

ÇArATA<IAS AJL~!.\ZR:oóAGD)I TOTAL Dt:Sl'.llU SALOO nllFICJT Dr. DltAQAI. 
ÂR)I A.ZB3.1 

--------------------~.---------- ------------------l---------l----------l-------!-------
11[auios . • • • bl32.S<Jt2 :,3:013;:552 57:15~~7-\ ~Z:G00$<100 fi: tã5g574 - 2 ~ 
BoMm. • , 3i2:t12$0~~ 700:81~5J352 1. 1 0.!!: 92~$~6 ~2V:730$()00 873: 198~296 - \l i o 
:Mar.1nhii o . • GU:303~l\JO H4:2S -ltl(l iS3:5Sii.~'l}:;o 0~:892.~3(13 H4 :GIJ-1~

1
:tl42 - 3 5 

Pat•nnhyhn. 1:615.)1~0 H :61· 24 I J::l<ltt•l<l~ 5::,00.~060 7:75~. 001 - 1 
For~ale ion, • , • 23;02(10:\'57 $O:W7,894 104!;1117§1>51 23:629$'Jf>7 S0:5117 SOl - -1 4 
N:Hal , • ·1;033•010 5:0'J.I8'JIIZ V: t2~s032 5:25\S~OO 3:S73fia2 - 1 
Paraloyl•n G:Stii$tso 2~ :78>$574 2<J: r.oo~7M 10:718~300 1S:B78~1M - 2 i 
Hccif~ , • • • 1~.i:iS>,;H!t 43i:~~2.~2 60t :2ô>'.)i01 i03:7:o\l$8:l2 ~0?:5~i!O - 9 i7 
Macmó • , • tS:S35,~~:;:; :;2:2á5$5?l 71 :OOO$S4~l t7: ilil~~o !i3:1J09+l011 - s ~ 
Pcnedn , , ~03~'1100 t:S7~()1.19 2:67~$020 3:õH$~00 - SG5$·17J 1 , 
A•·acnj(t • , 3:0118~30 15 :S·.i8.)0H 1~ :0 10$314 9: 3l\2$GOO g :M7l7H - i i 
llahia • • lS3:1~ü,<07v ~83 :25.>$59'2 600:3SI~OOS 128:612~23 537:73S1;845 - 9 20 
Victori:\ , . • • • ·I :;91$\130 23:01~~109 27 :S1~030 17:02~$\\00 J0:7SO.$t39 - 2 J 
!lfac:o.hd , • • • 3:7~i~~O 4;G5~31H :>:3 7~104 S:&!t~iOO 502~201 i 
Dn pilt~l Fel oral ~S~ :;1.17~727 t .G-13:3<J~~237 2.131 ;702i)'Jtl-\ i.23\J:210~00~ l>'<J2 :0<JJ$i!Ul • :1\l 76

1 S t>onto• • • • • :IOfiáO 7:t~õ~OGl 7: 1558~11 ~t:~~~~OOO ~ 15:820$000 -
.S . Paulo (i) , • - - - - ll t 
Pnranngu;l . , , • 11:513.~335 ·13:·11G~SS7 Sl :9l.'0~222 H:G205300 73:369.~922 - 2 i 
l<'lot•i~~nopolis . 11 :34~:;no 23:013-$õ73 3~ : 3-,6.~413 12 :200~000 22: 15'l~·l l 3 - li 6 
R io (lrnll•lo, • • 5!:r,I)S~l7 l53:1S:',OC.O.IO 203::lll7~ 117 r.r, ; 739;?~~() 1f•t:üáíi<Z17 - 4 iO 
]>orlo Al<•gre (2) • • • • • 7:SOI~õS~ 5t:r•3l~31:• 5\1:331' 000 3S:so~suSO 20:5Zi~'.>:-.O - 2 J 
llru(lt••y nnn. , • • • 3:0íi<3180 5:\IOll.<iO'J S:IIS( !189 lO:U-18~800 1:067~111 - -
Coruml;(,, • • • • , • • 9:1\~3~272 17:3S2$0~ 2i :075~-J'J ta:ô70~000 13:40f•.92\l9 - 2 1 .o 

!;omm:\ • 1.41~:«2~032 ~25~$3.2-S 5.-lã\l:~o- ~ll1G~íO ""3.3õ1:s7G$'J17 ---:ru-;~1 8l 1,7\ 5 

" 

(! ) E sta Alfan•l~,r;a foi extinçl:\ a 31 <1• mnrço de IS9S. 
(2) E•l:o. Alf!\n<lega !'oi ox\inc\a ::t 3<1 de ::tl>rit de 15~8. 
- Nüo h~ne. 

Obsorva.Qõe• 

• Suh-Pireclol'i:t <las R enolM P uulicns , 31 d6 m~•·co olc IS~.- ll<lll'i2"" Jl urli!J, 3J oscriplurnl'lo,-Yi:ito- AuiOIIio Oscar Taranu (la Co5ta, servindo de SRU• ihr•ctor. 
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Quaaro demonstrativo da. arrecadação proveniente dos impostos de arma~enagem e eapabzias, eJfectuada peli18 
Aifandegas ua União, durante o triennio de 1896 a 1898, conforme os documentos cxist~ntes IID Thesourt 
Federal 

.. 

EM [896 EM 1897 EM is911 
··+-··- --

ALI"A~I>EGAS 
Ail:\I.""Ze.:iA-

CAl'AT~ZlA. 
AmU.7.EN.\.- CA'PA.T,\Zl.\-

ARlJA;u~NA;.. 
CAPATA7.1" 

GB~I GtDl a•~t 
.. 

Mnn:i.os~ . . . - SS;OGQ;3722 5:459$937 !SG:t7g$~SO 8:3Q2$S\l5 53:073$552 4:68~0~~ 

Be!~m . . 507:4ii$S~S 121 :2SG:'I892 8 !O :563il30·i 305: 51GS2$5 l'OO:Sió$352 312:112$9U 

::l(o.rnnhâo. . HS:OI 7$58-1 32:i30$G24 17-1:33~$350 Gi:9SOSG2·i iH:283$-<00 G9:303$WO 

l'nro:>hyb~. . !3:40!$754 1:.261$300 29:713$91:1 i: 5~1,$100 1i:Gi6$5:M i:M5$tló. 

Fort:Uo:r..~ • . 8ô:S9S$HS 9:807~004 i2-1:230~2.j 31:503~S9 SO:S97$89~ ~3:629S0j? 

Nato.!. . . 9:203.$2H 3:740St98 S; 2S:i$·13:Z ;l:gÕ·I$550 5:W4$992 4:033,$0i0 

Paro.hybo. . . . 2L:s;;osa;o 2:759$500 3S:3SS$4M ·I ;!,gJ$269 22:78 'o$;~í7.i. 6:812etSO 

Recite . 62D:Oi7$ógS U2:456$%5 48S:2·17~5~ H4:82i$484 .{3l: 480.}282 165:788$419 

:Mo.eeiú • . . . . 36:2:17$60-l ;:236$1~4 33;U5$3:J7 H:IM$023 52:2:>5S.W1 18:835$258 

Penedo . . . . . . 7:t>S1$3D2 2:32-i$UO 1:4236600 651$650 1:87$02(1 S03SOOO 

Araco.jú. . 3S:05W:;72 5:i21$3W 47:388$450 6:3~.l~b20 15:85S$911 3:011$-130 

Bahia. . - G~7:423$L30 06: 130;}"73-1 ;og: 322~3261 132: 63lS5~!l 483:2:;::.$:;92 183:126.,..~() 

V~-:toria. . . . u~:os1~1H 'i :035:)"J56 1,-\:0~~:>3 7:50()S1jl0 23:018~109 4:791~30 

!II::!cah.l {I]· . . . . . . . . 2:580$632 G76$l40 ~:il5;lSJOi 3:7il7i!040 

C!lpito.I l1.1.HI<:rai . . . • 3,128:07~$333 358:800$')'01 1.1);;7:2<18$-100 442 :815$721 !.643:365$237 hSS ;337$i27 

Snnto~ . . . Uõ:02~'<Jí2 20\1$310 ~2:0!~9;ro 23$360 7:125$1)61 30$-\50 

s. P.?.ulo (.2} . . . . . . . . . . . . 1$600 $ó00 

P~a·an:tgu~. . . . ·l2: 051$601 23:821..~230 80:50-l$38~ 25:518$1~2 ~3:-~7~7 41:5133335 

l•'lori:ulo L'''li~ • . ... ~: 87 t}321 i0:"1~2ôg 38:'l7íl$QBV 2&:&21$1-1~ 23:013$&73 U:31287~D 

Hlo Grumlo. . 17~:c·.l;'j$031 30:003$~0 10S:t5S$H~ ~I:SBJ8M3 153,788$550 úi:GOS~i7 

PO!·~o Al.,gru (:1) . . ' 27d"·~'9$PS8 39:~20~1 15 309:231$007 ~7:519$3SO 51;531~3~5 7:.SOI$6S~ 

U1·ugt1nyan::t. 5:~3'J$0t~ ~~:iS~I$781 ~:~'l8$2W i!'JIG.~!50 5:1103~ 3:078$\Si) 

C:ortttnu:t . . . i>7:1»1U$08S 5: 100$117~ ~s :óJ!:;$7W 5:6USG7~ 17:332$027 U:&~~'l'.! 

0.15i:OS0.~773 879:~95$%~ 5.2i1í:iil$422 1.318:22.1!$793 ~.0,~9:2:;8$-128 1-H9;7'i2-~03~ 

Obsel"vnções 

(i) Est.?. Alfnnue;:o. foi inst~Jinda :l G de dotcmb,•o de iSOO. 
(2) Esta. Alfnndega t'oi insto.Undn n t5 de novembro de !895 e ex~incetl. em mar.;o de iSGS, em viotud~ 

do decreto n. 2807, d~ 31 de l'meir<> de 11:\'JB. 
(3) Estn. Alf:lndega foi extincta. e!ll abril de 1S9St etu ~irtude do de~reto n. 27$1, de 3i de dezembro 

de i897. 

Sub·Directoria da» Rendas Publicas, 3i de março de ~899.-.lWtzrique Bw-ily, 3" escrlpturario;- Visló 
-A. Oscar T. Cost!l., ~ervindo de ~ub-director. 
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180 · ANNAES DA CAMARA 

RENDAS INTERNAS 

IMPOSTO SOllRE O SELLO 

De certo numero Je annos para cá tem-se verificado que esse imposto não tem oor~. 
respondido ãs previsões orça.mentarias, sendo o facto devido. de um lado ás fre.ndes no 
)>a.gamento dPsse tributo, dH outro a invasão dos Estauos na. esphera. da União. Para cor
ri~il· esses inconvenientes, já a Camara votou uro:1. lei. em que de um lado se delimitam 
claramente as cnmpatencias do Porter Feneral e dos poderes locaes, e de outro se autorisou 
0 Poder Executivo a expedir a regulament!lção da lei, podendo tomar todas as medidae, 
taes <'orno multas ou outras quaesquer que julgar acertadas para assegurar a arreeadação 
desse impoo.to. Por sua natureza, por sua extensa applicação, este imposto e~tã. destinado 
a ser uma fonte importante de renda, e o seri~ de ructo, desde que se cortem as fraudes e 
se impossibi litem os meios de fugir-se ao emprego do sello. Só em relação a recibos de 
compra e venlln pÕ<le se dizer que sóbe a milba.res de contos as fraudes no sello, e assim 
por 'Via. ne re11ra em um sem numero de ,_.,apeis, t ítulos, documentos, ctr.., que a. lei quiz 
e ordenou que fossem sujeitos a es.•e tributo. Já. no orçamento de 189! a. Commissão de 
Orc;amento propoz uma clev"ção na razão de 10 % do imposto do s!3llo proporcional e fixo; 
mais ain:io.. fez ver que, no:; termos do n . 5 do art. 2° do decreto de 19 de maio de 1883, 
que tl~> u novo ·rc~ulan:ento para a cobr:mça. do impo$tO do sello, as trausfei'Sncias de apo
liccs, acçües 1le companhir.s ou socied-de.; anonymas ou tituios de obrigação ao portador, 
das mesmns soniedanes. estavam sujeitas ao sello proporcional pelo preço da negociacão ou 
t r-,msmissão e., si aque!le não fosse conhecido, pelo valor nominal. Para. evitar a fraude que 
se f, zia. sobre €'ssas negociações quanrlo as acções e debentu:res eram nominaes e ao -portador, 
a commissão adaptou o. disposição da lei fra.nceza de 23 de junho de 1857, que estabelece 
um imposto fixo sobre o -valor das acções ao port;tdor, Sl'jam ellas ou não transferidas. 
Pois bem, apezar dessas e de outras providencias. a arrecadação do imposto decresceu con
·sidera.velmente. Ella, que em 1891 joi de 10 .400:118$073 , em 92 foi apenas de 8.372:952$ 
e em 1893 dE':sceu a. 7.034:43i$000, Nessa or.cu.sião a Commissão propoz no-vos augmentos, jã. 
sobre as procuraÇ'ües, ja sobre os despachos rle importação, e, apenar disso, apeznr ainda de 
outras provideucias,a arrecadação niio tem corre~>ponrHdo a.o que se esperava., sendo ísso em 
g-rande parte devido á inva>ão que os Estados fizer3m no dominio da União neEse assumpto. 
A lei votada na Camara di\. aos Estndcos o quo lhes compete, nos termos do artigo da. 
Constuuição que rege o nssumpto e acautela convenientemente os interesses do Governo 
Federal. Por esta razão, contando com uma melhor a.rrecanação. acreditaudo n'uma. maior 
expansão desse imposto, a Commissão C<llcUia. em 12.000:000$000 a rénda deste imposto. 

Ain1la sobrt~ astll assnmpto julga o reh•tor do -presente parecer prestar um serviço 
oil'erecendo ao estudo da Commissão e na. ~mara as seguintr:s idéas, já com o fim da 
augment.n· n. renda do sello, já com o fim de tornar effectiva a arrecadação. · 

Art . Os seguros te!Testres, mnritim•lS, eto., que se iuicia.rem, ficam snjeitos ao 
sello de o, \ •; .. do capital, pago pelos se~nrados, cobranllo-se, por~m. diAS l'efor mas o s~llo 
de nccot•do com o dl'Creto n. 2573 de a de :•gosto de 1897, de 31 de dezembro de 1897, 
Tnhallo. A § G•. c Lei n. 5.59 •lc 31 de de~embt·o úe 1808, art. 1.0 n. 26. 

Par:~ os ofTcitos desta disposição consideram-se como inic.ío de seguro as reformas feitas 
no :1nno do 1000. (Vitl. HPl, ria Faz . tin 1808, pa:; . In, n. 2.) 

Al't. Todo :~rrnalle que fl •mar• obrigação, recibo ou outro t itulo sujeito a. sello 
sem a. :~pplicnçõ.o dat> nstampiihas ou pagamento do imposto devido, no prazo da. leí, fica 
sujc..ito :i multa ele 2008 :1 I: 000$000. 

Esta mult:L se;riL Jln.rtilbad <~ c(lm o denunciante, bas~ando p:na a. sua imposição a. 
·simples oxhibiciio do documento não sellado. (Vid . Rel. da Faz. de 18\18, pag. · 173, n. 3.) 

A-rt.. To!lo_ aquelle que não satisfizer no p1azo marcado o sello de ca.pitaes de 
comp:•nlnes o so~1edadcs commel'ciae~. de juros e dividendos de títulos e acções ao por- . 
tador, tic~~o sujeito il, multa. de 50 a 100 "/0 • 

E~ta. d i~p~si.('ão comprellende . o c~o _de. documentos quo ant€'s d~ serem. juntos não 
~e achavam SUJeJtos ao se! lo. (ModJtlcaçao JndJspeo~~n-el ao a.rt. lO da ler n. 559 para asse
gura r n. rcnd a. elo ~c !lo.) 
•. Pa.rngrnpho 11nico. Os demnis llapeis sujeitc.s :w p:;l!amento do sello ficam obrigados ao 
oJspc·sto no art. 10 da 1m n. 55U de :11 de dezembro de 1898, quando não tiverem satisfeito 
o impcsto dentro uos prazos devidfiS. . 

. Art. Fica. elevado a 50 e IUO r êis o ~ello lle que tratum os ns. 3 e 8 a. 12, e a 200 
ré1s o de que trat~m (IS n~ . I, 2, 4 a. 7 da Tu ~t' lia H ::; :z.o do Decrato n _ 25nl de 3 de agosto 
de 1897. (Vide Rei. da Faz. de 18118, pag. li3, n. l } . 
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SESSÃO EM . 14 DE AGOSTO DE 18~9 181 

DemGnstração das ren·Jas amcad!'.das pel~ Recebedoria àn. Capital Fo·leml nos exerdci~s do 1897 e 1898 

llU'P:R.IOil 

Renda d~ Imprensn. Nacional c Diat·io 0/]icial 

" do Gymnnsio Nacion:t.l . 

" ,. Instituto dos Surdos-2-Iudos 

,. ,. Nacional de !\Iusica. 

Ma~ricul:l. da Fnculd:-.de de :Me,1icina 

" " Escola P olylechnica. 

Ronda de P1·oprios Nacionaes • 

i Por vel'I>:J. . . • . • . . • . • • . \ . . 
Sello do papel ·S 0 /o <lo valor do premi.:J annunl d as apolices de 

·~ com~~nhias de seguro~ com sé de no eslrangeíro . 

~ Adhestvo. • . . • • . • . . • . . 

Taxa judioiaria. 

~ 
De entradas de e!tr:\das de ferro d:-. 

· Por terra. União. · • • · • · • · · · 

Transporte.\ , De entrada~ de es~rad:-.s do feL'l'O de 
~ particulares. • 

Por mar - De ~nh:'adas de companhias fttt'·íaes c 
marítimas 

Taxa Robre snbsidios e ''encimentos . 

Imposto~ do con~umo d 'agu:J. . 

" " tt·::tnsmisBio de apolicca c cmharcaçüos • 

Fóros do wrrenos . 

Ln.udemío~ . 

Premi os dos D~po~i ~o)S Publicos 

Cour.:mça d::t Divid:t. Acl.iva . 

Imposto de 2 ~ •f• sobro dividen<lo de Comp:t.nhi:ts 

" 
. » 

go b1•e sociedad~s sporti v:t.s 

de corridas • 

,. vohicnlos • 

:t~KR.CIClO 
tJ E {8\)7 

18S.~OO 

69: G50$()00 

1~00 

i:G~ 

4·1: õôü>;OOO 

G 1 :-1,10~30 

33:720>;;ii9 

743 :055)\JOô 

3. 996: 1.20$000 

i65:353~3g 

·11~) :·1~~·15~ 

i :.200~1D 

11 : :?Stl~'.l:n 

.22:0·1fi~ l 2·i 

457:750.~72 

<:i05:75S$012 

1.2:000 ~0() 

11:500)000 

9 :GOO;S0001 

7 .887:401:}27!31 

E XERCICIO 
DB iS9S 

247$500 

80:232)000 

250SOOO 

1:$32.~000 

69: 010$000 

51 :070.}000 

36:56.2.)005 

GO'i :282$901 

7G:371$147 

3.'100:454$000 

i58:318$017 

\l72:052~0 

US7:GS7$1SO 

37 :001$'JO!) 

1.; : 2oss-1; t 
t. GOU: 15·1$ 141 

.2~ l:uZI$951 

G5t):014~05 

1~:000$000 

20: 000.)000 

9:615.'}001) 

:· 

•' . ' 
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182 A.NNA.ES DA OA11iARA. 

---------------------------------· 
CONSG740 

• ~ 
Vcnd~ de cstnmpilbas. 

Fumo. . 
Registro . • • • • 

. Í 
Venda de estampilb:ts , • 

Bebida& • • 
R.egislro • . • • • • • • • 

Phospboroe 
• ~ V onda d~ eet~mpilh:ts • • • 

t Registro . • • • • • • 

EXTI\oÍ.ORDINARlA. 

Mon.1e- pio dos empregados publicos • . . 
Indomnisn~ões • . . . . . . 
Venda de geileros e Proprios Nttcionaea. . 
Receitil. :Even tunl. . . . . . . . 

. 

. 

Imposto de Tr:~.nsmiaaão de Propriedade do Districto Federlll. 

,. ,. IIl<lustrius e Proftssões do Districto Flldernl 

llEPOSlT08 

Procuratoria da Fazenda, . . . . . . 
1Alnl tas pertencentes n empregado~. . . . . 

1\P.SUMO 

Inte~in'l' . . . . 
Consume>. . . 
E:~;tl'llordinnrin • . . . 
Depositos . . . . . . . . . . 

. 

. 

E:t!IB.CICIO E'-ERC!CIO 
DE 1897 Pll: iS9S 

322:767$017 

375:135W672 

ti40:030$200 

94:620$00() 

569:929.}455 

97:030$000 

2 .443:039$000 

!)00$000 

698:41.7$689 3.845:008$655 

5:586.~147 4:296$339 

ii)36300 ~ 

7:383$257 538$6$0 

223:434~054' 320:978$031 

2.771 ;029$939 2 .960:378.~2 

2.()42:956$422 3.164:097$009 

5.951:143$119 6.4\í6 : 288.~9i 

2:<193.~000 5:039$900 

4:550$000 .22:150$000 

7: 048:SOOO 27:189$900 

7.887 :401$273 9.375:104$305 

69S: 4i7~6S9 3. 8~5; 598$055 

5. Otii.: 143$H9 13.456:288$591 

7;048$000 27:!89$900 

14.544:010~$1 i9. 704:iSi$451 

Onse:avAç~o - Convem saber que a renda do exercício de 1898 & a. br uta, por não esta.t 
a1nda confecc1onado o balanço definití"o desse exercício, o que não se dá com a. do de i897. 

R.ecebede>ria., H de julho de i $99.- O !o E scripturario, M. tiomcs d'Al:mtida.- Yisto .
it- 1-99.- Pereira Costa-. 
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SESSÃO EM 14 DE A~STO DE 1899 183 

Demenatração aas rendas :.rr~adada~ pela Becebedori:t d:t C:1pibl Fo1l~ral M 1° semestre dos e~ercicios 
de 1809 e ms 

INTERIOR. 

Renda da Imprenea Nacion:tl e .Diario Official 

,. do Gymnasío Nacional . 

,. ,. Instituto doa Surdos-Mudos , 

» Nacional de I\Iusica. 

Matricul:t da Faculdade da :clfedicina. 

» " Escola Polytechnico. 

Renda dos Proprios Naciona.es·. , • 

Sello do papel, 

Taxa judiciaria. 

Transporte • 

{

Pol." verba • . • • • . , , • , • , 

S% do valo!.' do premio anmml <lns ~r>olic•• <In 
• companhias de seguros com sú<lo no eHII'nll~ 

geiro .. . . . • • . ... . • . . . 

Adhe~ivo • , • • 

!
De entradas de ca~rndnft ll•• 1<·1'1'" 

do. Uuiil:o . , • , • , . 

De entt·nqas de oelrlt<IM 1lo lin'l'•' 
de pa rtwu la!' CR • • • , , 

) 

Por terra . 

. Por mar -De entradas de C011lpanhia~ nul'ilt~l 
e marítimas • , 

Taxa sobt·e 1ubeíclios e vencimentos 

Imposto d<l ~t·o.n~miss5.o de apolices e emba1·caçües 

Fúros de terrenos 

Laudemios 

Premias dos Depositos Publicas. , • 

Cobrança da Divida ActiYa . 

Imposto de 2 ~ % sobre dividendo de Compnnhi11s. 

sobre sociedades sportivas 

» de 30 réis sobre s.nuuncios em cart:u:es (esta.m.pilha~). 

de corridas 

» vehiculos , . 

EXlmCICIO 
IJI~ 1898 

7&.;000 

42:333$000 

250~000 

1:791$000 

3~ :2GO.~OOO 

30:570$000 

21:050~558 

3·lll : ~25~910 

1.883:2-14$000 

õ5:53~~13 

3QS :785$400 

2;_j5;'l'71:;;800 

5:000~820 

5:070::,391 

232 ; 033$120 

i 16~131 

i :5S1$22·1 

O:iUS$077 

G0:207$57i 

17:0ú0$000 

5:000~00 

9:615$000 

3.809:729$715 

EX:ERCICIO 
lll'! 1899 

102$000 

33:899$000 

1:000~000 

1:766$000 

48:900$000 

~:813$000 

6:712$598 

394:532$827 

60:736~940 

i.6H:300$000 

68:!55$927 

258:650$600 

337:14.0$759 

33:603.}412 

13; 2;;.4:)494 

i$7:746$336 

466$006 

3:925~150 

46:394~ 

96:509~926 

430: 851$95S 

11:000$000 

43$600 

5:00ú.SQOO 

9.930$000 

3. 721:4~~091 
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184 
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····----- ---.. -- ·-·1 

'Ph o~phOl'OS. 

Pcrf'• w•:• t•ía s. 

J Y<·ntla <le. c; L:,;-npilh:t s . 
• ~ 1 :i';: i..:trn . . . . • 

S Y t•rHia •iO c•.,. l;.~.r n ; • il ha~ . 
·l l ~~ · ~is · r, , . . . , . 
j \"•~ : 11b ,J,. , . .;l;u11i• i}h;I S. 
1 t~ .. ~i<\r" . . • • • 
~ Yt~n- !;~, ,!,· e .-.!o\,a.rnflil l.a :s. 

• .l 1 :.-;:i!-=lru . . : . • 
} y,~ u · L • • h~ ·· .. la iH I'ilh:,~~ 

. t 1~· ·;:i !\ ll'.,, . . • o • 

l \· ,·H tb •I•• e:-t.:•rupi1 ha !'i . 
· l ! : c~i:- ~:''J . • • . • 

}:sp':cialid:Ltl•·ii ;,l,:u·- ,i \ ' •·u• l:t -i- ~ t\ôi L• tl lJ'Ílhas . 
JJI ~tC• · IIli~·a~ . 1 H· ·;.: ~;-ii J"u 

Yizwgrc .. J~,,;: L ..:trH .. . • . • 
• ) \' •·ud;c olo •·s L:uu pi lho.<. 

CollSt'!{'\' :l~ • l J ~~·;: 1~U'It . .. • , , 

C:. .-tas de .i•>{;á r \'tenda <i" c>laulpililas . 

~k• I• LC'pio fi os ·~mpr~g~do.:; publicos . • 
l nd<;mn i ~ ~·l•;,, ~ . . . . . . . • , 
Vt• n. •b. ti~ scnc.ros (li )l i"Hpl'i ns f l: t eion:tc~~ 
l~~~cit:\ r;:, ~nlu:Ll . . . • . • . • . • • . . . 
l mposlo 1lc lran~uttis~ft,-. d<~ 1~rup1·i.-: d:n.lê dt, Uifi ll'ic lo F e•l cr:d 

.,.. ,. lnduskh.tll!. r. 1 " 1'r di-.: s,)(!o~ c.bl D is lrlc lr1 Fcth·r:tl . 

T'r·oc11r:-t. lru·ia da F:tt.• ·nda . . . . 
;Iul l:ls l~l'L~ncent•.! "' :l l' I:Jpr·c~:Hlus . 

I 

:,: 
-~ -. -. . ., . 
'I·. . . 

r.n::kcrcro 
Dl!: ! S'.I$ 

29:. : S~7~3üll 
! lO: ti7 u$00ü! 
m~:~t\l~t>: lo l· 
.,., . '• -,(1:)01)1\ 

7·15 ·u::i-"'tJ01Ji · ~w~.1oo l . . . . ., 
~ I 

2; 01~8-035 

r.'3$~.j,': ~ 
1:3;3: tllvi;;;,s;, 

i. -l:JY. : ! IW$::~ -~ 
l .ri-1~:31.2.;,!.1-1 

:> . 21ü :!r:~;r:;.;,; 

3 : :;o<J.~Oúo 
!l : :t~o:;uLJO 

J::t.I>P.GIGlO 
))Jo: l<:-\l9 

·1 .. Ju1::l34$4GG 

i: 510;>307 
S0;$-1:20 

1:20: G72.~>ã6 
i.21\I;J:l-l~(l 
2.ô32:ú3i$l5.) 

3. 9i3:i3;j$82·1 

1: !7().;,<)00 
17-:lül/,_;000 

----------- ----------

TnteJ·i<w . 
Con~umo . . . 
E,.; t •·aol~üinariü . 
J)c p'l ; i t os • 

I 

8 .~00:729:~-;'..j_:J 
1.;;1:;:nJ.~l3o 
3.:2H) :~:lil$3GS 

12:55::1~000 

S.Gii:OI:3~1~3~ 
I 

0 n'l!l"'·I'.'ÃI) - .\ r-· r.•h l(ll•' tl:i •·111 C!hl~. Ulll d •)S ;enlCRlrC~ C :t hru la. 

nccch··rlnl' i:t. 1.1 tlc jn lh<• de 1::0:\W. - o ;;n c~~ I'Í J' ttu·:u· io, ~f- ao;a.-, de Almeida.. - 'Visto 
- J),.,·t:h•a t.Ju. C~ ••ta. ... 
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8ESSIO R:M 14 DE AGOSTO DE 1899 185 

Art. O Governo fiscalisa.rá. a venda de estampilhas do sello adhesivo pelos ven-
dedores particulares, por meio de escriptora.çã.o, a. que os obrigará, e que será. mensal
mente examinada. pelos prepostos da Fazenda Publica, pode.ndo, si julgar conveniente; 
augmenta:r a porcentagem pela venda. ( Providencia indispens:lvel ã. lisca.lisação do sello . 
adhesivo, cuja renda cabe de anno rJara anno sem causa justificada. ) . 

Par<~grapho unico. As autoridades j udiciarias e policia.es facilitarão ao Ministerlo da. 
Fazenda os meios necessarios á. fiscalisação do im:posto do sello. · · 

IMPOSTOS DE CONSUMO 

Tem tido desenvolvimento regular as rencb.s prov enillntes do.s contribuições rer~rentes 
á rubrica acima. e maiores seriam si não fóra no corrente exercício os embaraços que teve 
o Poder Executivo em r egulamentar a lei. De facto tratava-se de novn.s taxas que muitas 
foram incidir sobre generos que antes não nsta vn.m sujeitos aos impostos de consumo; dahi a 
nece;;sirlade da regnla.mentacão, regulo.ment..1.ção delic.td.a. jâ. porque de poucos annos a esta 
parte se havia iniciado a cobrança de tues Impostos, ja pela reluctancia que haviam de 
oppor á fiscali saçii.o os interessados, já. porque tratando-se de impostos novos convinha 
antes ele tudo não impopula.risal-os. O resultado 1le tudo isto e nM se fazer aindn. com a 
devida regularidade a arrecadação desses impostos. A commissão nomeada pela Camara 
para dar parecer sobre uma reclamação dirigida. pelo Comrnercio à Cama.ra sobre este 
assumpto estuda úm projecto de lei para regular toda a ma. teria.. Dessa commissão faz 
parte o deputà.do que escrcrve estas linhas e pode informar que em um projecto de 
lei especial se detel•minarit quaes os generos sujeitos aos impostos de consumo, o modo de 
cobrança. e ainda a tarifa, a que fie<tm sujeitos . Por este modo as renda.s. de consumo serão 
arrecadadas ll'~ la Reoobedoria e repartições a e lla subordinadas de accordo com uma tarife. 
exactamente como as rendas aduaneiras. Dabi advirá uma certa !3Sta.b ilidade para as taxas 
de consu.mo e maior e mais exacta arrecadação. Convém ainda nessa lei, e é pensamento 
da oommissão, desde que para. certos generos como o fumo somos paiz productor c expor
tador, resalva.r completa e claramente do imposto todo o fumo destinado a. exportação, ao 
mesmo t empo quo se deve dar o nosso mercado ao fumo nacional. 

DEPOSlTOS 

Tem a.ugmentado nos dous ultimes exercícios os saltlos ou excesso entre os recebi
mentos e as restituiçves, o que de certo denota maior a. confiança. e augmento nos habitos 
de economia de nossa população. As uossa.s caixas economicas necessitam, porém, de reforma 
de modo a. obedecerem aos processos c fórmas que de h<\ muito melhorar<\m essas insti
tuições no estrangeiro. Aintla agora no relatorio do ministro das fim\nça.s ao Imperador da. 

· Russi(!., sobre o orçamento pat•a. .99, se salienta v<\ o augmento uos deposites das caixns em 
todos os Paizes e se a.ttribuit~. este facto a abertura de numerosas caixas postaes. · 

As economio.s realisada.s sobre fortes rendas livres não deixam nunca. de encontrar 
emprega, em compras de terras, valores industriaes, funàos publicos, etc., por isso todos 
os governos não cogitam da economia do rico. A economia popular merece, porém, attençli.o 
especial. · · 

Antes de tudo convêm proceder a drenagem dns menores economias, attrahil-as por 
processos especiaes afim de evitar que sejam dissipad<tS ou perdidas indo fomentar o vicio, 
prejudicar a educação e estr.\g;lr as get•ações fntura.s. As caixas cconomie:1s foram creadas 
para esse ·fim. E tl 'ahi o enorme desenvolvimento que tem tido. E' assim que na Ingla.-. 
terra ba. ~s caixas privadas e as caixas publicas. No fim de 1878 as agencias da. caixa. do 
Estado eram em numero de 5. 831 e continham um stoch de mu itos milhares de milllões de 
francos. 

A' vista da expansão que tivera.m as caixas economicas na Inglaterra depois da insti.
tuiçã.o do Port'oillce saving-baok, o exemplo inglez !oi imitado pela Belgica, Italia., Suissa, 
Hollanda e França., operan•lo-se assim a drenagem das economias em tonos esses paizes ~· 
Conv~m pois que as caixas ecouomic.\S tenham entre nós organi:)açiío scmelha.ute, devendo 
os fundos terem um destino ra.soavel, ta.l como o de serem applicados, como í"oram na In.;. 
~!aterra , a operar a amortisação da divida publica. Gladstooe inaugurou esse genero 

·de operação em 1855 e em 30 annos a divida ingleza foi reduzida de 1.250 milhões de 
francos gra.çn.s n. essa intelligente combinaçfw. • 

A Commissão pede para este assumpto a attencão da Camara. 
C:un!lra V • IV 
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186 ANiUES DA CAMAR.~ 

LABORATORIO NAC[ONAL DE ANA.LYSES 

Tem tido desemolvimento a renda deste ím:portante estabelecimento. 
As taxas pagas e a. renda produzida desde 1889 até 1898, são: 

Em 1889. 3:391$ de 208 t3xa.s .. 1890. 4:263$ » 223 )) 

')) 1891. 5:716$ >> 304 » 
>> 1892. 4:309$ )) 288 ':P .. 1893. 4 :888$ )) 358 » 
)) 1894.. 6:075$ .,. 541 » 
» 1895. 10:513$ l> 1.131 » 
» 1896. lO : ll4S » 1.2.14 » 
» 189i. 20.i52$ ,. 3.519 ~ 

~ 1898. 30:08ti$ » 3.422 » 

106:i06~ !1.208 

Do exame comparativo no quadro demonstrativo dos trnbalhos 
desenvolvimento que t iveram elles no anno que acaba de fmda.r . 

observa-se o grande 

QUINTA DA BOA·YISTA 

VC:-se pelo qua.dro abaixo que a. receita e despeza deste proprio, nos quatro ultimos 
annos tem decrescido. 

18(.15 • 
1896 
1S97 • 
1598 • 

)I.~NO Itl!CE! TA D!íSPE7.A SM.DO 
DlFI-'El'.E:-i"Ç.I. 
I' Al'.A ~t llô:(OS 

---·----- -·-- --·--- ------ -----·-

-H: 10J$-ISIJ :'lS :-111$SG1 

. 
O decrescimento notado na renda. arrecadada pela Supcrintenuencia da Quinta. na Boa. 

Vista. provém de duas causas pl'incipaes : a cessão elo terrenos e predios feit.'\ pdo Minis
teria da Fazenda e as màs condições em que c:;tiio alugndos o~ prec.lios alli situn.•los. 

Os t errenos cedidos para. n. lrmandn.•lc do S:mtis~imn Sa.<·rnmcn to ela. Camlelnrin, pn.1•tt 
um viveiro de ptant:1s da Pt·cli!itura, par;~ scJ•vir;os •ln }linõsterio da. Gt t')l'J'O. c, princ:ipnl· 
mente, a annexação do P~rque ao Mu.,;ett Nncionnl, tém rc:to ilc:<a ppar·cecr qu11:;i complo· 
~amente a renda. :proveni<mte de nluguei" de c;lpiuzae~. como se ve l'elo quadro abaixo. 

i SVlí. 
i S%. 
fSg-]. 
iS!lS. 

--------~-----------------------
·t 

t~I·:S"tl .\ ~:Ontt..\ 1> ~\ h1~ H H:'\U,\ C0ll1L,'\V.\ llJ: 
•:.\1'1:>;1 .. \1';< o\l,l!ll1Jl:l,< DI~ l' llltt>)(J~ 

----- ---
f, ;,l \~\~::.~17 

iu .:.: \n~I•>S 
:! ::!\t l:)l"i:; 

:r;:;~~l-1 

i·l : (j:i:l$0~.;; 
i :.!: ·lh!l:'l !l(i 
~ :~'~'~,.;tJOO 
(j:m$sw 

Tcem sit!o tambem cedidos po.r:t serYiço~ pul.JHcos diversos predios, o que t!l.mbcm con
tribuiu para. o decrescimepto d<t renuo., flUe se not(l. no mesmo quatlro. 
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F AZJNDA DE SANTA CRUZ 

\'6.., polo quadro ob:>ixo qne a receita arrecarmd&. ro1110 anno ~ndo do 68:1169$700 e""" em ISII7 fui de 67:9.1*91, baven.Jc um augmeuto do 1:299:$000. 

N. 8 
Qoa!~ la rnu & imo.d. ~·ci9·~ !t &11:1 Cru, dun•t. I anil! a •. 1!98 

I • .~ ::. I i I ?! i !~ r !~i f j g I 3 . " j; !. . ! i l :i - ·~ I i5 ; ,: .i I :<. I ~~ ~ i~ :~ Total 

I
, • !~ ~ :i ru 1 ;.&~ 5 ~! :f~ 1 : ~ , • ~ 1 

C < I ~= i~ = ~~ ~~ i ,E:o-a. < ~· f; 

~-::-:.-.... -... -:--:! ~"= = ~. -: =~ d ::.::~: ::;
1

. ~~:---.-. ~~~~:~-:--·-: :: 
.,.,,., 21(437<'1t.4.GI$0<0 ~' i2$000~ . ·I 407~00 . 91li':JO~ 2.9CISI501 200>000 Ls:!::l $~>;000. 7õ$2«1 loo;oo<> . • .tl:~ 
Alu-Jl . 3:r.S2)2 868$1)101. . .I. . -1· ·i l75$HO ' l~l..'COOI 21l:l<))28•l ~000 1.:;3:);;3331 <>>')O) 2GS;260. I ~103000 õ:9;5$535 

}1•1• • 35!$210
1 

<u~n'l t.'"soool <'>OOOj ~~- lMlC·lO: ~$000 2.113$313J: :!001000 1 ;;;;~~m .,,~oo mi"J(l ·,.,~;1 _ •=~73 
Jun ho. 14~$55oll I~ l~lJO i2$0001• Q~UO I~' 2.!00)600' ~ 1·3~1)3:)3 05$000 30l000 . . . l <:'l31= 

Julho • ~<j 51i""l l811;00d . . .. \ 203<0JO~ 1·21!1$1101 ~.>l;coo I 33:1)3).3 4~;ooi. ~>'>'lO ~~· 3.~1 
Agoalo. I:OS6$et'l i M$•l00 151SOfoll' •• • , . • . , I 134ll80 4ól;ootl l 2.n~ !".il)o)OO t.=l>ll. • . .I 3õl'l00• l~;QOOI . &:l'<SSI;:I 

S•temb<o. :1211$Pô3l 57QS000
1 

3 238;500' ;~~· . J 42l210°j 4~100! 1 929$2,,)
1 

~d;lll)()1 l ~!3\333:. . , !Oilijo).>O\ ... J . . . 1:9'J%ô352 

Ou,ubN • &3:l1~~ 57~l0 , IOOi')OO • • : -j- ,_~l!O 217ill00
0 

I 391S~~ 1100~:)<) ~ ! 33'1$333r . • :o:MO ~;,..'\l(JOIJJ l:tl."'.jj)OO 6:=3 

No,.mb,.. 691$3lC I 39~5ô>l,. . • . 4'-l&:xl, . • . ,
1 

1~1$SSo)0 132-ltl<>ll l:lll5,., a. 200SJ00

1

1.333l331· • • .. o?>~ HD~OO . • • • 5:3S&;t<3 

lletomb:-o. !:!3JS1'1SI 190100 ~~$00) . _ _ _, _ • _ • 519;roJ. lll000 ·
1 

11l5}3W 2-J(,jJOJ ·-m~~·0~33· 33<;300 7>$01) _ • • • "~· ____ ._j_~---~-1- ---I-
15 :4Sll~" f); 4S"2$11)01 5·21J.:i$3121 2CI1$0-XI' U1$1ôl: ~ -5~1$!)30:1 2: i~7$00() 1;n:.t5 1$S20 2:4.0.:-$000;:13.~~ !80$í00, 1:.~7.3~ 7:20.-;.ooo .!~~000~&3:1)69.v"7í~-

' I ' I I I 

..... 
·---~"-·-1 Ttt~ 

l3.MÜN 1:&al33 . . . • • • I:!C3;33! 

f e,\'!NJN. I 31lll3l • l :~Ol$-'l:l~ 

)1 2.~. H l·tlS. 1:~03 

A~l . f •;.!').~ • 1:183...~ 

i\b.lo. ·=~· · 1 :~33 

Junl10. !.il:J9$ololll. 'J L83~$<}..'7 

J u~ho . i :SiQ$00111 ' . .. t :S70)!"100 

Ag<ool<> •:s•llõOOOI ll<> 2·~-~ 

S.t.en~ho. ::::1 ·~ 
1:020;1100 

Oo t'llbco . '"" 2:113$33;1 

N oTembro i:001$S3S ,,.,_I :2:Ui~ 

D&wmbro. I:S~OC, 

~ 
1:967$(10:1 

2!:~ 23:315$198 



Jlemonsl.rnlão aa renda prmnien!e de alugucis e arrendamentos do Proprios Nationats e rio fóros de lmeuos dB marinhas, em os Bs~ados da lJnião,. 
durant0 o bienuio de 1897 c 1898, coufonoo os dotumontos ~xisteuf~s no Thtsouro F~Jeral 

- . I 
REI'IlA DP. ALUGU~IS B 

AnlU!NOAUt:~TOS 

JJ& rJtOPNlOS NA c iO:-i'ABS 

llBiiOA DB At-'ORAMEZi TO 
tm TEl\RP.S08 DR 

MA1Ut\JI.&,.S 
TOTAL 

J!ITADC'I~ OD8HI\V .\ÇDIIS 
---~---1 I · -

De nlugueis I De 

Amazonas . . 
Pará. . . . 
J\Iarnnhiio . . 
:Pinuhy . . . 
Ce:u·á . . . . 
Rio G•·~ntlo do Norle 
Pnrnhyb<' , • 
l'crnnmbuco 
Alngôos • , 
Sergipe • • 
Bnliln. • • • 
Espírito Snnlo . • , 
Cnpilnl Fcdel'al • , 
Itio dt, Jauoiro • • 

S . Pnulo. • • • 
I"nt•am'- , ••• 
SattLA. Co.Lh:tl'iun • 
Rio G wndo do Sul 

~Iinns: Go1·nos. • . 
Jllntto Grosso , 
Goya• . . 

Sommn 

. 

. 

. 

. 

. 

. . 

1897 

~~· 
. ' .. 
l:~)()S()OO 
2:·152$770 

iO!OS3$()00 . 
• • 830sooô 

í-12~98 
i:05S~I~O 

• i12~:nõ 
i23!0S7~)1! 

27:4Sô$000 
2S:7':.J7~215 

., .... 
~ . . . . 
• t Pô:750$õOJ 

1898 

1:~51~1;,0 
2t:GSO~OOO 

't:51~00Õ 
'7t$5oõ 
tíS l ~OS2 
it2.' 350 

107:6PtéllH 

~80~000 ... 
312$000 

. . 
1897 

.w)so$3tÓ 
. 

1:230$'>61 
2763Q~4 
2Hi$3U 

~~7§0S.~ 
72~,800 

3:536.~1·12 
837$190 
·U2~l00 

3,000 
1; 107:)733 
,;:306$109 

7628000 

s:W~t 
z:o31$ms 

1a6~ooo 

1

. . . . .
1 

• 
' .. ' ... ' ... . . 
• i~~:~.,~;so~ ~e:t>3S37i!l 

1898 

Bô1~ooi 
1:65G:oi~O 

211.2$707 
271$370 

174~~36 
013~0311 

i:S86<~13 
t:l?<l!St3.2 
h70~7S2 

ú:733~700 
1:1:11$'.\20 
7'1011~~18 

. 7.27~~00 

hP$7S9 

... ~0,~001~~ 
I:J ~ · JO 

2:S92Só91l 

. . . 
25:iS03iS\ 

ou I nfor:.numeos 
nr•·cndnroento do lerrenos 

. 

. ., . 
1:200~000 
3:00i~SIID 

Si :763.)000 

2:3;oáooõ 
7~2$5118 

i:139~~:;o 
5S 1~0S.2 
)!2·1 700 

.231 :678~330 

27:U65$000 
ES:?97~!5 

312.~001) 

13tl$000 

330:Si5$·154l 

, • , 1Niio viermu os <lados pedidos, 
5:1>17$0U 
2.&86$000 

:)\,'lfSSIJI 
4b'ü;)7f.i ' Não h o. proprlos n!><llonnes nrrandi\Ccfl. ou 

nlull'adoa, 
4:11~1\1 Iden1 i•lem. 

1 !~7~'<899 IdctU i<lern, 
5!~22 -55 
2:101 22 

SSS~!S2 
5:7311.~50 
2·~4•.;653 

13;415$657 
t :·ISO::OOOIA tlrt&<J~<I~çiio do N iothe roy é r~.;:~a, pelll. 

Rcceb&~:todn . 
~ú~7S9 
22~2.;~ 

1:207~1162 
..S:9".l6~757l Não h~ pa·oprios Dctoi on.:-,.es nrrondr..Aloa ou 

n\ugndos, 

47: 33.'W>5~ 

Não houvo ttrrocndaçt\o. 
Jdom idem. 

Sub.dit·ccLorin. clns ltundas Publicns,31 clo março de iSW. - Jltari~lls lJtc;·ity, 3o csc•·llllur~rio.-'Vislo-A. Osca.· j ', •l" Costa, ~rvllldo do Sub-dLre~~or, 
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188 .ANN AES DA C • .\.MARA 

ESTRADA DE FERRO CENTRAL 

Melhorou sensivelmente o serviço na. Estrada de Ferro Central e isso sem duvida 
contrihuiu para melhor arrecadação na renda. . 

E' ;1ssim que em 1896 a renda foi da 30.932 contos, em IS9í desceu a 2"?'-~02, .mas 
om 1898 asoondera a 32.384 contos. A receita orçada pa.ra o corrente exerczczo foz de 
35.900 contos. 

A commissão, receiando ficar il.quem da verdade ndopta.ndo os mesmos algarismos em 
que se computou a receita actual, prefere acceital' parn.l900a receita de 33.000:000$000. 

CORREIO GE:RAL 

A receita. de 1896 foi de 4.539 contos- a. de 1897 de 4.511 e a de 1898, em virtude de 
aúgmentos decretados na lei, de 6.175 contos. A orçada para. 1899 foi de ? .500:000.~, 
algarismos que a commissão mantem para o exercicio de 1900 em cousaquencza. de novos 
augmento.s que j a foram 'I"Otados e de se poder fazer a art·eca•lação com ma.tor regula
ridade, em todo o exercício. 

IMPRENSA NACIO~AL E ~DIARIO OFFICIAL» 

A renda de 1896 fo i de 919 contos, de 1897 ue 370, e de 1898 cerca de 448 contos. 
Vê·se pois que ha. grande dHferenç;~ entr·e as rendas elos dous ultímos exercicios e a de 1895. 
A Commissii.o mantém o5 algarismos par :l. 1899. - contanuo que será. approvado pelo Con
gresso um projecto de lei que corre os tramites das discu~sões e virá contribuir para 
o augmento da renda da Imprensa Nacional. 

TELEGRAPHOS ELECTRICOS 

A renda em 1896 foi de 3.974 coutos, em 1897 de 6.649 contos, em 1898 de 8. 125 
contos. A média. dos tres exerciczos de 6.~50 contos. A Commissão orça. a receita para. l l:lOC 
em 7.000 contos, attendendo ao augmento du. r eceit(\, de 18\lS, cooaequencia das novas taxas · 
adopta.das. 

CONSULADOS 

A renda. líquida dos consulados em 1896 foi de 395 contos, em 1897 de 3i8 contos e 
em 1~5 de 392. F oi orçada para 1899 em 600 contos. 

A Commissão.·julga pr11dente, attendendo á receita. de 1898, calcular em 400 cootos a 
receítn. para 1 000. 

DIVIDA ACTIVA 

E' necessarío.a.doptar-se :providencia. que assegure e a.ctive a cobrança executiva . O 
])rocesso executivo !isca! carece de reforma, de modo a evitar os prejuisos que tem a 
Fazenda.. 
. E~s a. razão po-r que propõe a commissão que S3ja.m votadas pela. Cama.ra. n.s segt;intes 

dlSpOSlÇCíes: 

Art . As dividas provenientes de rendas não lançadas e de multas por infracção 
de regulamentos, deverão ser remettidas para. cobranç;.L executiva. dentro de oito dias, 
contauos da terminaçl\o do prazo para. os recurso~ legaea. 

Art. Fica. o Governo a utorizauo a reformar o pz•ocesso executivo fiscal de modo a 
activar e t\ assegurar a arrecat.lação, considerando sómeute incobravel a divida. depois de 
ouvida a competente repartição llscal. 

(ViLie Rcl<\torio da Fazenda de 1898, pa.gs. 150 a 151.) 

TRANS~liSSIO DE APOLICI!lS E EMBARCAÇÕES 

Pensa. a comm;ssão que a Camara. de'\'"e ncceita.r o a.rtigo que segue e onde estende-se ã.s 
transmissões de ;tpolices e emburcações, o augmeuto de tuxa. levado lis successoes do Dis
tricto Federal: 

Art. As successões em bens constituídos em apnlices e embarcações, bea:. como as 
doações de bens.llessM especies a be1·deiros necessarios, tlca.m sujeitas ã mesma taxa. que a 
da;S heranças ue bens situados ou e.xistentes no Districto Federal. 

(Vide Relatorio da F<tzenda, de 1898, pag. 149,ultimo periodo.) 



SESSÃO EM 14 J)E AGOSTO DE }899 

Quadro explicatiYo da arrecada~ão de 1898 

ORDINARIA 

IMPORTAÇÃO 

!'Direitos d. e importação pa_raconsumo 
2 Expediente dos generos livre• de dJ-

re.itos de consumo ...•.•••..•...... 
1 Dito das capatazias .•.• ,, ........ . . 
4 Ar1nazenagem· •...• , •.. ; .••..• , , •..•. 
5 Taxa de estatisf.ica ............. , •••. 

ENTRADA, SAiiiPA E ESTADA DE i'\AVIOS 

6 lm posto de pharóes ............... , . 

7 Dito de dócas ....... ,., ........... . 

A..DDICIONAES 

8 !O% sobre o expediente dos generos 
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TAXA SOBRE AS OPERAÇÕES DE CAMBIO 

O imposto ele l(., •j. sobre us operacões de cambio ou de moeda metallica a :prazo, 
estabel€cillo com o :tlrn de regula.risar um pouco as operaçõt<s sobre cambio, evitando o 
jogo, que se faz em larga escala, e tão poderosamente tem contribuído para augmentar a.s 
bruscas oscillaçiies, que sotrre o mercallo, nada. tem pr0duzitlo. As opel'ações registradas 
na. Cama.ra Syndical são uma p;trcella ínsignHicante das ::wultada.s operações que se effe· 
ctuam, e o resultado é que esse imposto> que ainda para. o exercicio actual esta computado 
em 700.000 contos nada rendeu. O facto provém de fraude e do uso dos memonmdums
amparo..do. no art. 31 do Regulamento de Corretores, que baixou com o decreto 11. 2475 de 
13 de março de 1897. 

A commissão entendentlo que e preciso toruar real a cobrança do imposto, tanto 
mais quanclo elle vo.e incidir sobre . as operações a. prazo que são aqueUas que se 
prestam em larga escala ao jogo e á es:pecnlnção, pl'opOe ::to estmlo da Co.mara. as 
disposições que seguem, onde não só mudificou·se a quota do imposto, mas ainda 
estabelecem-se provídencins no sentitlo de assegur<w-se a. arrecadação. 

r. a os contractos ele co.mpra e vend<~. de c"'mblaes a pl'azo mulor de cinco dias uteis, 
contado o da. operaçilo, e n.te o lle :lO dia:; ftca.m sujeitos ao pagamento elo imposto 
de sello de mil 1·eis por CQ.da ;t; 1 .f){)() ou fracção desta, ~ em qualquer outr(l. moeda 
estrangeira no seu equivalente a .l; 1.000, pagos pelo vendedor. 

2. • O se !lo sorú collocndo no contracto do veodcdot' e inutilizado pelo corretor, 
que na sua conta d~ corretagem o cobrará do vendedot'. 

3." Lavrados os contt•actos p!;llo corretvr este os eot\•egal'á às partes, cumprindo 
a estas fn.zel-os visar reciprocam~nte ent1·e si, pa.l'a ~ boa dscalisação do sello legal. 

4. 0 As opcraçws sobre cambia.cs podcrilo ser •:·,ttadas para loLJgo prazo, obrigados 
porem os corretores a declararem uos respectivos contractos o prazo em que forem 
contrahidas ; c quanrlo sejam tratadas parn. prazo ma.ior do 30 dias '9(Lgarão o imposto 
do sello por Ci"lda 30 dias Ot~ ft•acçilo tio prazo qne Cõr determiri::tdo no contracto para li· 
quidação da operaçilo. 

5.• São nulh1s ns op~raçõcs que nã,{ obsec•varem as dísposiçlíes acima. 
u.• O veudeder de C<JmlJiaes que aceitar contracto de vendo. u. pra%0 de cambiaes 

sem o devido sello incorretú na multa de dez ver.cs o valor do seno, nuuc<~ menos 
tle 1:0008 e o intermedia.r•io em cinco V'ezes o valor do sello, nunca menos tle õOCl$000. 

Todo o jnfortnaute d<\ falta do sello devido no contracto tle o..-.mbiaes perceberá 
metade da muita. NCebirla. 

7. • Toda venda ou compr!t de cambin.es ou moedn. meta.llim. tlcvet'ii. ser liquidada. 
pela entrega c.!lectíva. d:\s lettras ou moer.!<"~. 

FISCALISAÇÂO E Ui:\lFOR:\IISAQÂO DOS Slm VICOS DAS ALF ANDEGAS C0:\1 0 FIM 
DR ASSEGURAR MF.LHOR ÍI.RRECAD.AÇÀO 

Uma. dn.s maiores nccessilln.tlcs do. Rcpublic<\ e :1. nel c cxacta a.trccadaçiío de suas 
rendas, especialmente da renda a(,ua.neirn.. E' cet·t·' que n;1o C[l.rocemo;; uc novo:; impostos, 
si forem evitados os desvios qul! se d5:u llCl" enntrabando, pela !raudc, pela de sidia. do,; 
runccionaríos, quamlu nã.o incompetent::ia. SegurMnente mna nvultada. parte da receita 
adua.neil'a. deixa rle ser arrecndat.la e dalli a ueces::;hladc rlc proviU.cncias que procurem 
evitar esse granrle ma.l, obri::p.ntln os cmpreg-:trlo~ a maior zoln e <L um tra.b~lbo ma.is serio 
G cuidadoso. 

Obedecem a essa. preoccupaçiio ;JS tlisposiçUcs que n. Commis>;"ío ccm:-;ignn. aqui c propüc 
que sejam incorporadas iJ lei de Consolida<;::to. 
· Art. 1.• Oll sor~·iços interno e oxtcrno d:r;; All'anrleg~.-' da Capíta.l Federal o dos 
Estados du:ra.rão o mesmo tempo que os ua.s Cap:ü:rzi:ts, tbs puuLcs e d .. s des..:a"::;as e em· 
barques, na forma. do art.' i7 da C'onsolidaç<io dc!.S Leis das Alj'andegrrs e 11Iesa.s de Rc'fl.rlas, 
todas as vezes que o julgarem conveniente os ins:peetores da.s :1.lfandogus a bem dos inter· 
esses do commcrcio e a. boa reg-nlartdade do scn'iço. 

Esta provhk•,cia é necessa.l'i:1. p[tra. aproveitamento rhs melhores ho1':ts do trab:üho 
àiario em to(las as A!f<tndegas, c unilbrmidadc do serviço publico fisc:~l em todos os 
portos~ :previne difficuldactos que, em diversas é:poca.s, experimenta a Alfandegada Ba.hi:.l., e 
outms, em su<ts descarg-as, c annuHa, como tanto convóm, a e:xcepção otliosa., que não se 
coaduna. com a UOV<\ ordem de cous"s, abert:\ á Alfamlcga da Capital Federa.!, pelo art. 73 
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da inesin::J. Consolidaçito, com prejuízo, o que é para. assignMar, de seu commercio e naYe
gaQão ; senrlo a. excepçã.o tanto mais perigosa quanto é certo que jà. tem sido a Jlrincípa.l, 
8iniio a causa. unicn, por mais de uma Yez, de crises de descargas no porto. do R.io de 
Janeiro. 

Art. 2.° Fica extensiva a. torlas as Alfandegns da Republic..1. a disposição do art. 479, 
}Jura~rapho unico, da Consolidaçao citada, referente á Allàndega. da Capital Federal. 

Nã.o ha razão de ordem publica que possa aconseJhal' a excepção entre repartições 
identicas, do mesmo regimen, cujos chefes e empregado3 sií.o escolhidos e nomea.dos por um 
só poder, sob as mesmas, ou iguaes formalidades. 

Art. 3. • O sen iço tlas conJerencia.s de mercadorias deve ser tanto quanto possiYel 
confiado sómente aos conferentes u~ numero. No caso de se achar vago algum logar de 
confel·ente, ou no ele impedimento rln algum dos mesmos empregados ou por' afluencia. do 
serviçO, o chefe cla. repartiçã o dever;). de pref(,r encia nomear os tos c z•s escripturarios. 
Quando en tendo. t.lever lançar mão de 3"' e •1•" esel!ipturari<'S preterindo os 1•• e 2•s escri· 
pturarios de sua repartição, dev-erá em ofilcio communicar ao Director das Rendas as razões 
que teve para isso. · 

Não é explic;~vel n. substituição llos conferentes, empregados superiores o do numero 
:por ::>•• e 4"' escripturarios, com prejuiw dos 1•• e 2"• ditos, quando é certo que os accessos 
principalmente, c as substituições em outros c;u·gos J~ mesma repartição, obedecem a
melbores norm;os, rcspeitanuo~se as gt·actuações ou maiore~ cathegorias. 

Si o 1° escripturnrio, ou out ro quulqner empre~do, n fio in~pira confH\nça. para. ~s 
substituicões, o inspoctor que inrorme e j ustifique ao Director das Rendas a razão de seu 
juizo, como deve fazel·o por dever de Jenl<lade. 

Tolerar ni•S repa.rtiçü~s empregados que não inspiram conftt\nÇ<l, ou que nfio estejam 
nas condições ele substituiremos que lhes ficam immeuiata.men~ superiores, é fa.lta. não 
justificada. 

O~ cl1efes que nella. incorrerem devem ser rigorosamente -puuidos. 
A l)ro..-idencia supra se traduz aíndn. em garantia elo empregado, contra. as injustiças 

dos che!e.s, que muitas Y€'Zes, em caso~ de snbstituíçües, preterem direitos de alguns de 
seus su balternos, sem razil.o ele se ~. para a.tteudct•em tão :;:ómente as sympathias, ou as 

• recommendaçue~ de alto~ p rotectores ·la. politka local. 
Art. 4.• Pelas di trerenças de qualidade e qu;mtidade provenientes d;} erro de ctassiü

caçii.o. por desleixo, que resultem clescnroinllo ou extravio de direitos, e tambem das 
conferencias <le mani!estos, averbações de notas e outros (1ocumeutos de receita ou que 
tenham com ellcs rclacão, rc-sult.'lndo iguacs prejuízos, ve!'ifica<los contra a Fazenda. publica. 
e que não forem satisfeitas incontinente pt~los interessados, donos. consigJ,a.ta.rios ou despa· 
cbantes das mercadorias, senrlo disso culpados os conf0rentes ou escripturaríos que !unccto· 
naram nos despachos, respondem estes pelo prejuízo indemnisamlo·~ por mGio de de~contos 
mensaes <le 10 "/u. em ~eus v encimentos além das penas do Cod. criminal. O.s chefes das 
repartições são responsaveis na fórma dM leis vigentes quando deixarem de eiiectuar no 
tempo devido a releri<la colJrilnça. 

A meditla se impõe, nã.o ha. negal·O, pela necessidacie que tem a. RepuLiicn. de consti· 
tuir um corpo de func~iouarios publicas ma.is zelosos c chefes da mai<n' responsabilidade. 

Art. 5." A cada um dos conheciment.os de carg3., 11ue devem vir a.ppeosos aos mani· 
festos de que trat;1 o ca.r. G", do tit . 7" da Cousolidttçtí·J, acompanhará. de 1° de 
janeiro de 1\JOO, t>m di;~.n~. <\eclara.<;iio assip;ne.da. pelo ca.rrt!g<ldor, que a. escrevera. ou fu.rá 
escrever, das mercadol•ias do volume ou volum<'s de cada um dos referidos con hecimentos , 
devendo a. mesma ser autheoticada, na fórma do a.rt. :3-15, da. CoMolúlaçc1o, e conter 
tod11s as rormalidnd~.s neces:;a.rias á <wgauisaçiio immediat.'\ de dcspr~chos regulares no 
respectivo porto. . 

Os capitães ou mes tres das ernbal'ceçoes não se prestarão í~ legaHsação dos conheci· 
mentes de carga, sem que o carreg-ador exhiba uma tal declara(}ão, cuja falta. ou divergen
cia da mesma com o con teúdo do volume ou volumes, no porto do des.t ino, considera-se 
infta.cção de Jegislaçiio fisc.'l!. sendo no caso rle falta de um ta.l documento punidos os cUl
pados ( c:~pitães ou mestres) com multa igual à do ar t. 363 !.la Consolicktç«o, c o 
importador ou importadores do gcnero, em ambos os c.asos, com multa igual aos dir\litos õo 
me~mo g-enero. 

A•~optada a pro\idencia, m•u·cllar-.>e·ha pura a pGl'!eição do serviço fiscal , podendo-se 
em pouco tempo supprimir os manifestos, pois estes a~gravando, <:orno aggr;;wam, as des
pezas da. navegaçii.o, muit o trabalho e despezas acarretam ta.mbezn ao serviço interno <las 
Alfll.ndegas. 
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Apparelhe-se, pois, por semelhante fórma. o serviço aduaneiro e reàuzir-se-ha., sem o 
menor prejuízo, on antes com lucros sigoifica.tivos, os. quudr01 de seu pessoal. · 

Ainda mais: poder-se-b:~. p rescind i!• t•~mbem da. classe de intermedia.rjos nas Altan
dega.s, classe rata.l, que tantos prejuízos l b.es tem causado, cheg-ando-se afinal :i perfeição 
almejada a que al.ludiu-se acima, do negociante niio ter outro trabalho além dos de exhíbiL' 
na repartição o seu conhecimento, :pagar os dil'eitos e I'eceber de prompto suns merca
dorias. 

A declaração de que trato. este artigo exerce p<YJerosa influencia n:t &C3.Iisação das 
~endas; concorre para o desappar~cimento dos despad1os de - ignoro o conieüdo -
{1iminuo consideravelmente aa duvidas nas classificaçües !.!as mercadorias ; adianta. ba.s· 
tante ao servjço das conferencia.s, tornando-o mais rapido e seguro, como convem qu& o 
seja ; é a. todo tempo importante elemento para qua<~$quer pesqu izus de mister, em con
fronto com os respectivos despachos, etc., etc., e ;.~.inda regulador o mais prompto e perfeito 
p(lra a. a.va.liução e entrega dos generos nos leilões aduaneiros ou vendas immediatas ao 
depositario ou deposit,nios. 

As pena.lida.des do referido artigo o.briga.m, como lambem se Yerificarú., os capitães ou 
mestres c importadores a se esmerarem p!lla fiel observancia da nova. disposição, bem como 
os C<J.l'regadores; estes, pBlo receio do serem debitados nos portos de destino, pelos im
portadores, pela. importancia das all ur1ida.s multa.s, que todas podem ser dl.lcret;.~das, em 
vista. da. disposição do :~.rt. 160 da. Consolichçi<u d (!$ L eis da.~ .4.l[tmdegas . 

Re,.ularisado, pois, o serviço das rererida.s declaraç'(]es, os rnanilestos, que s:io méras 
cópias dos conhecimentos de carga., perdem sua r.:1ziio ue ser, e d;t mesma sorte a maioria 
dos ser viços da 1" secção, nas Alfandega.s , e (l'a.hi ns fa.cil(dades necessarias aos contri· 
buintes e economias importante;; que se devr>rão fazer . 

Art. 6. o Os generos de importação de f<\cil deterioração, uma vez esgotados os prazos 
dura.ute os quaes podem permanecer nos entrepostos, armazeus e trapiches :~.ltandegados, 
serão iocont inente a.rrola.úos ~ com igual peomptidão a visados seus donos ou consignatarios, 
por edítaes pela imprensa ou cartll, o!Iicia.l regístrad<J. no COrreio, sendo conhecidos, para os 
despachar e recebe r no prazo de 30 dias, sob pena da, findo elle, serem os ditos generos ou 
vendidos em leilão aduaneiro, ao corret' do martello, ou cedidos ao respectivo depositaria, 
sí este os quizer, mediante pagamento integral dos direitos devidos á Fa.zemla.. • 

A pJ.•ov-idencia evita. a. accumulação de merca\lol'ias uos a.rmazens e depositos :Mande
gados, como se sabe que existe : umas j â. sem o m1mor va.lor, por inutilisada.s; outras 
depreciadas, e, tina.lmeote, outras aggro. va.das em seu custo por despezas de ai'maze
oa.meoto, e todas, pelas r azões expostas, de ditllceis venda.s. 

Art. 7 .o Os geueros maneJado; vender em leilão aduaneiro serão divididos em lotes, 
devidamente numerados, senclo os licitantes avis:ulos da dh·isão, por editaes pela 1mprensa-. 
dous din.s antes do respectivo lcilii.o, deveruio este efi'ectu~r-se sempre pela. ordem u<.\ n"(1me
raçã.o dos lotes. 

A medid:\ moraUsa os leilões, estabeleaendo nolles uma. orJGm o uma regularidade que 
não são p3.t'<\ d11Spreza.r. 

Art. 8." Nos leilões aduaneiros só serão a.dmittidas a lt\nça.r pessoas idone..1s, dovendo 
o leilociro exigir quando a~slm o julgar conveniente ns g'<\rantias necessaritiS. Na. f<.~.lta. 
tlestas serú. o mesmo leiloeiro respon~avel pelo3 pN,iuizos que vier a ter a fazenda 
nacional. 

A provideocin. evita O.i factos ú_e:ploravcis que ~.3 dão nos leilões, em t.odas a~ Alran
degas, entre os qunc;; o de ~.I!<Uus l1c1tn.ntcs darem sous nom·~s t1'CIC:l.1los pnt•n, no caso de 
uão encont l-al'eOl, ucto continuo, pr.>mpto lucro na venda do ~un~ro qu~ arrem;\ta.r:uu, o 
aua.uuonarem it propria ropat•tição, não o procUl'an•lo ID"Ü::I. 

A1·t. 9," o tlespucho deuominaào de - ign~ro e conteúdo - •Ju o que não cooEvct' 
todos ou alguns dos requis itos e solemnida.des leg:.\e,; indi~p~usa.voís, niio será admittido 
em rephl'tição fiscal <~lguma.. sem que o seu agenciatlor, por meio de rcquel"imeuto ao 
l))wfe rla rep:1rticã.o. d0.monstrc : ~ impns.c;íhíJid;l<1fl em l"J llC 11.~ t:"t p;'l.ra por si lit1.el-n. t:~LO 
exactn.monk ·~om•) Lll•' I'JI:i!:'O ;t lei. 

A medida é de ncc:~ssidade \}a.r:J. impedir o~ muitc:: aLusos que per um. \.,ü mcb se tem 
introl\uzido na.s Alfandegas, com prejuizo d~ seu expediente diario e. risco certo dos 
interessas dtl F nzend11., m,t,,:im.~ em ~"l trll.t>mrl.o de rl"'odnctC">~ nov0;;, '1tle ch0gn.m ao 
mrn•~;ado pela primE<il':"l. vez. 

Niio e ra.ra uM Al l';•.n· lc.~a..~ l!. explor:v,,'i.n u:t hM. f :. c alg-mnM -ve7."!; cl~ iHc!>.p:>.cl•l:ule 
rlos ompr eg":\Úos fiscac.~. por meio ,(,),; t~~ de'>llo1.chos de ign0ro. 

Da.r, portanto, maior V(dOI' ú. cotlccsiliiO, tlillil:ult•múo- a, ó 1J1cdiJ.u. nrgsnto, de g ra.nde 
e especi:.tlalc;\oce, 

~~IT ~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 12:20+ Página 65 de 76 

194 AN'N A.:ES DA CA.MA.RA. 

Art. 10. o despacbante, ajudante de despachante ou qua.lquer outra pessoa que, 
a juizo do chefe da repartição, se totnos demasiadamente frequente na apresentaçüo de 
tae.:; despachos, ficará prohil:JHo de despachar na. mesma repartição. 

os motivos detel'minD.ntes desta medida residem na. justificação supra. da. providencia. 
do art. 9•. 

Art. 11. A proh.ibição de que trata o art. 189, da Consolidnção, uma vez determinada 
nas Alfandegas pelo.; respectivos chefes, só poderá ~er releva!la pelo Director de Rendas. 

A providencia é aconselhNd:< P'1los íilctos que se tem uado em todas as AHandegas de 
a.nnulla.rem os inspecto1·es, com a maior facilidade, os actos uns dos outros, sem maiores 
ponderaç;Oes, ã proporç;:'io que se substituem, o que tem sido e é uma ameaça. constante ã. 
:tlscalisação das rendas publicas. 

Cassar, pois, est.'l faculdade de que não teem sabido usar os inspectores é acto da mais 
bem entendida prtldencia. 

Art. 12. As 11anças dos despachantes 1las Alfandegas serão prestadas em a?o1ices da. 
divida puiJlica ou em moeda corrente, de 5 u 15 contos de reis, reforçada ou reform3.da. 
conforme o valor dos interesses commerciaes e responsabilidades por elles geridas, semes
tralmente. 

P:1ragrapho uuico. Fie<\ abolirla a fiança 1donea. 
Art. 1:~. Nenhum despachante da Alf~u1dega funccionará ~em que os seus livros, 

escriptura•Ios nos termos d:\ Leglslação em vigo1·, t(lnharn sido devidamente examinados 
pelas alfandegas e apuradas as suas cesponsauílidude.> annualmente. As faltas ou alcance 
serão no prllzo de 4i:í hoi'&S liquid:ldos, sob pemt de lhe ser privado o exercicio da profissão. 

As disposições cou~igll<tdas nos <u·ts. !2 e I :3 sito necesSa!·i~ts pam reprimir fraudes e 
abusos, tendo sido improficuas as mechd<1s tomada;, em mais de uma circular. Cada nego· 
Ciante tem pela lei em vigor o direito de despachar pol' si ou por s~u empt·ega<.!o, e si em 
.geral não usa desse direito é quasi semrre porque, transfel'indo o cooliecimcnto, escapa à 
responsabilidad(l. Em FrallÇ<l, para. se evl!<Lrem esses abusos instituiu.sa nas despachos o 
camctel'istico da e~criptura puulica, o que entre nós uJ.o se conbece. Nece~sario se torD<l 
'POis estabelec<lr a fiança em dinheiro para o despachante, e com·inrlo cortar de vez os 
abusos pensa a Commissão que se deve exigir entre uós o que se exige nos Esta.dos Unidos 
dos donos das mercadorias, imponrlo quer ao import;ldor,quer ao iotermerliario ra<pon~a· 
bilidarftis legaes e chras. Seudo estas effectívas e rcaell ter-se-lia consegurdo o alvo que 
e alm eja na. tiscalisa.çâ.o, })orque as rraudes, os desvios de direitos r!e torla soi·le tcem mnita.s 
-vezes um agenb activo de que se torna cumplice o funcr:ionario- é o dono r la mercarloria. 
Convém pois, apezar das dtsposições . v! gentes- art. 48 do Dec1·eto n. :~217, do 81 de 
dezembro de 180J, em virtude da ma mterpr~;~tação dada em ordens e nvis<J!l posteriores, 
a adopção da seguintt~ providencia~ 

Art. 1·1. A autorisação de que trata o§ 2, n. 7, do at·t. 4iG da cúnsolidação das leis 
das alfandegas deve ser datla no pt·oprio despacho nos sc~uintes t•.:rmos: Antol'iso ao des
po.cba.nte F. (on ti-O meu caixciro d1 ~spachun te F.) pttr;\ dcopuchar n.s mercador·ia.s constnntes 
desta nota, t·csponsr~.bilis~nuo-me por todos os seus <tCt(\s ndln. pra.tic:tdos pelos direitos 
deV'ü.los à Faz.enúa N;H:icn;~l, confot'llle as illl\rcadorias do cnnh(•cimomo e manif,~stO.IJOt" todas 
as fa.ítas, descaminlH~s de direitos, indr;pc~deute d~ ruai.-; furma!idudc:J ou !ôrma. Jc processo. 

AI·t. 15. Os nrtJg-Os ou rllercadori,•S Importada~, que po:·t(lnCeJ•em ;l di!F~reotes clasal.ls 
da t:uifu. e íbrem eucon~radus ~ccultos ou não, c <lo~ r[ll<H~S não se llzer especial mcncilo nos 
despacl.tos ou notas, ?et·ao cous,,lorados como contrabundcados o appt·ehendiJ.os, scguintlo·se 
os termos do respect1vo processo. 

Esta providencia. tem por fim evitar que em caixões de louça n. I, de ró da pedra, se 
acondicione cuidadosamente ob.iectos de metal, corno garfos, colheres de chrístofie, o que 
s1lccede frequentemente com o fim ou esperança de que possam passar isentos das taxas 
devido ao pouco cuidado na conferencia. ' 

Art. 16. As mer·ca.dorias ou artigos de comrnercio encontt·ados nos volumes de bagc1gam 
d~ passageiros serão reputados contrabando e corno t<J.l sujeitos ás nenalídaJes da. Iegís
laçllo fiscal. 

Paragra.pho uni~o. Os volu~~s de I.Jag·ag~m só 11cderão ser revutados corno tal , os que 
exclu&t v a meu te CL>ntwerem o~ OtJJectus wencrouados nu <ll·t. 390 d[t Consolkh1çã.o. Tcdos os 
de1nais "VOlumes que contiverem meJ•caclorias, qnnlqnei' qnc sej(l. a embalagem, nã.o :podem 
ser considerados como de b;1gagcm nas Allàndegas da União. 

Esta disposição impõe-se pela scrie de fraudes que ~o praticalJl <lcarr<>tando desvios de 
rendas avultadus ás alii.l.udegas. 
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T AR! F A Dll"FEREN CIAL 

DEFESA DO N\.SSO PRlNCll'AL Gl>NERO DE :EXPCR'l'AÇXO 

Varias são as.causas da depressão e:xageradas das taxas cambiaea, umas de caracter 
:financeiro e outras de caracter economicc•. Entre estas ultimas :figura. sem duvida. em 
primeiro Jogar a. bai:x.a. do preço que tem tido. nos mercados estrangeiros o principal 
genero da nossa exportação. Necessarío e, pois, que ao lado das providencias de ca.ractar 
financeiro taes como o reEgate do papel moeda e a creação de um fu.nt.lo de garantia. com o 
fim de valoris«.r a mesma moeda, os poderes publicas façam na o1•dem economíca o que fôr 
possível no intuito de attender i situação do café nos mercados europeus. Pa.ra que se 
possa avaliar a enorme depreciação do :preço do cafe em valor metallico aqui damos a 
quantidaae exportada e o V'a.lor em .:!: durante os ultimos a.nnos. 

PRE-1,.~0 
VALOR DO CAF~ 

EX:Pr'.IRTAÇÃO D'!·~ Y.,LOl<. 'l'OT.~L 
ANI>OS S.~CC.I.S !J~ CAF~ OASACCA. Ol:T!<OS l>-1.5 

E.M :C ÉM -~ Alt TIGOS E)l :C EXl10RTAÇÕES 

---
1894-iSOã •.••••.•.•• 7.000.000 4 28.000.000 13.000.000 -H.OOO.O<JO 
i~5-iS06 .••...•.... 6 .ooo.ooo '! .24.000.000 15.0QO.ll00 39. O !lO .000 
1896-1897 •.•... ' •..• s .500.000 2 ;{t 21.250.000 15.0()0.000 S'5.25o;ooa 
1897-iS9S ...•..•.... u.ooo.ooo i li itl.500.0DO 15.000.000 31,500.000 

Estimativa 

ii:>nS-:l.S\J9 ••••.•••.•• 9.000.000 1. ~ 13.500.000 . 15.000.000 .28.500.000 
!899-1900 .•...•.•••. 11.000.000 1 ~·~ 13.7:)0.000 15.000.000 28.750.000 

O valor do café baixou de ;ti 4 por sacca, que vigorava em 1894 - 189G a ;Z 2. 1'/'2-, des
cendo de ·l89Ba. 1897 a, ;f I l/2 e aiud:t (le 1897 em diante a 4' ll/4. Vê-se assim que o valor 
da exportação, que lbi de lh!J4 a 1895 de ;z 28.000.000 para 7 mHkões de saecas pela. esti
mativa de 1899 a 1900 em um total de 11.000.000 de saccas. será. de menos 14.000.000 sterlinos. i 
Com esta. reducçü.o espantosa. no valor do cn.fe, facil será d.emonstl"ar que nos é profun-! 
do.m1mte des!avm·avel o balanço internacior.al de contas e dahi a imp,•ssibilidadc de attin-~ 
girmos a tAxas Cll.mbia.es lb.vorn.voís unica e exclusiv:tmente com medidas do caracter'· 
financeiro. E' necessario, pois, desenvolver a nossa producr;íio, e necessal'io ampara.r as 
nossas industrias de modo a não augmentar em valot• a noss:J.. importação, :Por um lado, 
po1• outro é neccma.rio organ!sar a defesa. do nos~o principal ~enero de exportação no 
exterior. De certo que uíi.o convém, seria mesmo prejudicial ao Estado, intervir directa
mentc pa.ra ·mlorisar por meio de especulações commercio.es o nosso caie, mas indirecta
mento alguma causa se póde fazer. , 

Uma das providencias ~ue aconselhou o relator do pre>ente orçamento foi a. das vendas · 
publicas como meio de normulísa.r os preços em urna concurrenci~ leal, ao passo que a. 
erniRsão dos wa.rra,.rs, facilit<lndo ao lavrador recursos, o poder.ia livrar da pre.ssão que fl• 
especulaçã.o exerce, attento o estado precario em que se a~ha e que 1\J.z com que e~se mer-
cado esteja. entregue ao mouopolio. · 

Outra providencia. é a de tentar o Go,·erno a. reducçüo nos impostos sobre o cam cstabe· 
lecidos em pa.izes que commercía.m com o nosso e dos quaes importamos muito. Nesse 
sentido pensa. a. Commissâo que o Governo deve ficar a.ppa.l'elha.do com uma disl)osição de 
lei que lhe permiti& negociar concessões justas e razoa;veis para. o nosso café, abrindo-s& 
mais francamente certo:> mercados. 

Que :providencias judiciosas muito podem conseguir neste assilmpto- a defesa. de nosso 
café e o seu maior consumo e por conseguinte a alta. do preço- ahi estão para p:roval·o os 
factos em relação ao trigo russo, quando victima de larga tspeculação a.llecnã., o procedimento 
dos plantadores de cht.\, na India e ainda os m.agnificos resultados colllioos pelos productores 
ele vinhos da Australia. 

OPERAÇÕES DE CREDITO 

A CommissJ:o é de parecer que o Congresso deve manter as disposições votadas o a.nno 
'[H.tssado, já para O!Jerações de credito ordinarias, já para operações relativas ao arrenda-
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menta ou alien:ll}ão de estradas de eerro com fim especial á reol'ga.nisação financeira do 
Paiz. 

Em momento opportuno póde o Governo julgar necessal'io tenta1' uma larga oper:J.
ção de credito afim tle operar a conversão 11e nmsa lii'Vida, já. no sentido de reduzir-lhe 
os juros, já mesmo de diminuir o c:1pital, e nosso caso convêm que a isso estej[l. 
autorisado. O Governo actual, perfeitamente orientado na. questão financeira. tem empe
nhado o melhor de seus esForços em executar o accordo de Loudrc:s, appa.t•elha.ndo o Paiz 
para retomar os pagamentos em especie ern l90L Mas isso não basta. o .GoYerno pensa 
em reconstruir o nosso credito de modo a que esse pagamento seja assegurado defini
tivamente e ainda de modo que a, nossa moeda. não volte a desvalorisar-se, preparando-se 
assim o advento do regimeu meta.llico. As duas autorisações continuam pois a ser 
necessarias. 

A' vista. do que vem de expôr, a CommíssiiCJ de Or~amento, em cumprimento do dever 
imp<Jsto, tem a honra de submeter ao estudo e >oto da Cauw.ra dos Deputados o seguinte 

PROJECTO DE LEI 

Art. 1.• A receita geral da Republica. !los Estarlos Unidos rlo Brazil, para o exercício 
de 1900, ê orçada em 289.018:000$ papel e 44 .048:87ü.S593 ouro, além de 23.920:000$ papel 
destinados ao fundo de resg:J.te e !L020:667~00l! ouro do fundo de ;.rn.ranti:1 e seró. realisada 
com o producto do que fôr arrecadado dentro do maacion<~Ao exercicio, S1.1b os títulos abaixo 
designados, incluidos os recursos provenientes da emissão do (~Awling Zoem de acco!'do com 
o contracto de 15 de junho de 1898. 

ORDrNARIA 

IllrORTAÇXO 

t. Direitos de importação para conrumo, nos ter-
mos oa Tarifa mandada. executar :por decreto 
n. 2743, de l7 de dezembro de 1897, e a lei 
orçameut<:.rla de 31 de dezembro de !8118-
sendo . • , - . . . • . .. , 

2. Expedionte dos generos livres de clireitos de 
coosumo, nos termos da lei n. 428, de I O !lo 
dezembro do lSOO _ 

3. Dito da.s Capa.to.zias _ 
4. Armazen:lgem . . _ • • . . . . . 
5. Tax1~ do ast;'l.ti~ticn, segundo a ld n . . 189, ue 15 

do do;.embro úo 189i, art. i", n. 5 • 

E~! OURO E~l PAPEL 

18.000:000$000 153.0(?0:000$000 

3.000:000$000 
1. 000:000$000 
4.000:000!)000 

250: 000~000 

EH lra(Za., sultida e estadia. ele ~•a.llios 

G. lml'osto do pharóos, nos termos da lei n. ·18\), 
to 15 de dezembro do 1~97, art. \", n. 7 . . 

7. Dito da u(){)M, nos termos da lei n. 489, úe 15 
rte dezembro do 1897, art 1", n. i . 

A,J.dicionacs 

8. lO 0 /o sobre o expediente elos geuer03 llvt•es de 
direitos de importação, pharóes e dóc:ts, nos 
termos da. lei n. 480, de 15 de dezembro de 

·1s95, art. l•, n. 8. 

0. Renda da Estrada de Ferro Centrr,l do Brazil. 
10. Dita. das estradas de ferro custeadas :peh Cnião. 
ll. Dita rio Correio Geral, nos termos da lei n. 489, 

l1G 15 de tlo;:embro de IS97, n.rt. 1••, n . l~. 
12. DHa dos Telegraphos Electricos, inclusive a. taxfl. 

de fr. 0,10, ouro, :por palavra de teleg-ramma 
em pt.lreursu uos cabos da Bra;;i[ i,m 8ub,lutrine 

330:000$000 

130:000$000 

46:000$000 

270:000$000 

170:000$000 

34 4: 000:)000 

33.000:000$000 
2.000:000$000 

7 . 500: 000.)000 
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Oompany, limítecl, nos termos da lei n. 489, 
de 15 de dezembro de 1897, art. ! 0

, n. 13; 
elevada de 10$ a 25$ a taxa aunual de regis
tro dos 'lndereços convencionaes ou abrevia
dos e uniformisada a taxa dos telegrammas 
interna.ciooaes do serviço de imprensa a. 25 
centimos por pala v r a. . • . • . 

13. Dita da Fazenda. de Santa Cruz e outras de pro-
priedade da União . . 

14. Dita da Cast1. da Moeda . • . . . . . 
15. Dita da Imprensa Nacional e Diario Oflicial. . 
HL Dita do Laboratorío Nacional de Analyses, nos 

termos dn lei n. 489, de 15 de dezembro de 
1897, art. 2•, n. 6, decreto n. 3770, ([e 28 de 
dezembro de 1897 . 

17. Dita. dos Arsenaes. • , . 
18. Renda da Casa de Correcção. • . . . . . 
19. Dita. do Gymna.sio Nacional, rle accordo com a lei 
20. Dita do Instituto dos Surdos-Mudos e Meninos 

Cegos • • . . . • . • . . 
21. Dita do Instituto Nacional de Musica. . . . . 
~2. Dita das matriculas nos estabelecimentos offi

ciaes de instrucção superior, nos termos da lei 
n. 489, de 15 de dezembro de 1897, art. 1 n, 
n. 23 • • • • • • . . . 

23. Dito. da. Assistencia de Alienados. 
24. Dita arrecadada nos consulados. . . . . . 
25. Dita dos proprios nacionaes . . . . . • . 
26. Imposto do sello de accoruo com as leis em -vigor 
27. Dito de seHo sobre as operações da cambio 

ou de moeda metallica a prazo, observadas 
as disposi.;ões da. prcsllnte loi. . . . . . 

28. Dito de transporte, ncs termos das disposições 
em vigot· . . . • . . • . • • • • 

29. Dito de 2 •;., sobre o capital das loterias fedc
raes e 4 •;., sobro as estadoaes • 

30. Dito sobre vencimentos e subsídios. . • . . 
31. Dito sobro consumo de a.g~m. nos termos da 

Ieín. 48(), do 15 de dezembro do 1R07, art. 1", e 
decreto n. 2704, de 13 de jaaoiro de JR~8. . 

32. Dito de transmissão de o.policas c cmbarcac1ies . 
33. Contribui~ü.o das companhias ou etnprez.:J.S tlo 

estradtls do ferro, subvencionadas ou nii.o, e 
de outro.s compo.nhia~. de nccordo l!Offi o. lei 
n. ~5\J, do 30 1lc llOl\crnbro 1lo I ~\J~,. c! lH•m 
assim saldos das cstmdns tlo fo1·ru f.:ll!'U.ntidll~, 
com sélio no ostr;w~oiro . . 

34. FóroiJ do terrenos de mn.rínho.. . , . . . 
35. Juros t.las acções do.s estt'ada.s 1lc ferro dn. Bahil!-

e Pernambuco • 
36. Laudemios ·• . • . . . , 
37. Premias de deposites puulicos. . . • . . 
38. Imposto de 2 l/2 "/o sobro (li'Videndo <los titulas 

das companhias ou sociedades a.nonymas com 
séde no Districto Federal e nos Estados. . . 

39. Dito sobre sociedades sportivas de qualquer 
especie na Capital Federal. • • . . • 

40. Taxa judidaria . . • . . . . . . . 
41. Imposto de 30 réis, cobt·e, cobr<tdo em estampi· 

lhas, sobre unnuncio::;, em cartazes impressos 
ou manuscriptos, affi.xados nos log:lres pu blicos. 

EM OURO 

. ~ ... . 
400: 000$000 

105:000$000 

........ __ .. .-~ ~ -· 197 

EM: PAPll:l. 

8.000:000$000 

HJO: 000$000 
15:000$000 

600:000$000 

4.0:000$000 
5:000$000 

10:000$000 
100:000$000 

1:000$000 
2:000~'000 

180:000$000 
500:000$000 

150:000$000 
12. 000:000$000 

700:000.$000 

4 • 000: 000$000 

1.000:000$000 
ü.000:000$000 

2.000:000-iOOO 
700:000$000 

2.000:000$oOO 
15:000.$000 

50:000$000 
20:000$000 

750:000$000 

30:000~000 
150:1)00$000 

10:000.~000 
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CO~SUMO NOS TEEUIOS DA LEI E DOS REGULA.:MENTOS EM VIGOR 

42. Taxa sobre c .'amo 
43. Dita sobre~ bebidas. • , • . . . . 
44. Dita sc>bre phosphoros . • . . . . 
45. I it!\ sobre sa.l de qualquer procedencia. . 
46. Dita sobre calçado. 
47. Dita. sobre velas . • 
48. Dita sobre pt)rfumarias . . . . . . . . 
49. Dita sobre especialida.rles pharmaceuti~as, na~ 

cíonaes e estrangeiras . 
50. Dita 1;obre vinagres. . . . . . , . . 
51. Taxa so},re conservas de carnes, peixes, doces, 

í'ructas, ou leg-umes em latas, caL'l"inhas, fras
cos ou outro enYoltorio, de qualquer proce· 
rlencia . • . . . . . 

52. Dita sobre cartas de jogar . 

BXTRAORDIXARIA. 

53. l\:!onte-pio da Marinha. . 
54. Dito rnili ta r . . • . . . 
55. Dito dos Empregaclos Publicas. 
56. Indemnísaçües . . . . . . . . 
57. Venda de gr,neros e proprios nacionaes. 
58. Juros UL\ capitn.es nacionaes . . . . . • . 
51). RemanesC<lntes dos IJremios de tJilltetes de loterias 
60. lmposto de transmissão de proprieuade no Dis-

tricto FedL?.ral. nos tennos da lei Cll' vigor . 
61. Dito de industri;Ls e prollssões no Districto Federal 

DEPO~lTOS 

G2. Saldo ou exce;,so entre os recebimentos c as 
restituições . 

ItECVRSOS 

63. T\:missüo do fu.nrliltg loan de nccordo com o 
contracto uc !5 úe ,junho de !8\:JB. 

RE:"';D.\ CO"ll AT'I'LlCAÇÃO E~PEClAT, 

:1. Renda. em pa;pcl :vroveniento tlo 
' arrendamento das cstra.uu.s do 

\

! !erro da. Cnião . . . • . 
2. Pr-oducto da cobrança da Llivid3. 

actín da União, qualquel' que 
s~ja a.su:\ natureza, iuclusive 
::~s sommas pt·ovenientes da li· 

64 · qui,Jação de bancos e dos em· 

:3. Todas e qnaesqnerrentlas even· 
tua.es perccbitlas em papel pelo 
The:;our·o, indusive a emissão 

:~20:000$\ 
i 

COO:OOO$ "I' TJl'estímos feitos ás industria.s. 

\. 4 . 
de 20.000:000$ de nickel . . 23.000:000$/ 

Os saldos que i:'e apurarem no 
Çlrçamento. • • . . . • Si 

·. 

. ... 
310:000$000 

6.000:000$000 
4.500:000$oOO 
7. 000: C: O O$· ·00 
3.000:000$000 
2.000:000$000 

800:000$000 
1.500:000$000 

l . 000 : 000$000 
400:000$000 

1. 500: 000$000 
70:000$000 

95: ooo.sooo 
250: ooosooo 

l . 000: 000$000 
l . 000: 000$000 
3.000:000$000 
1.226:000$000 

15:000$000 

:3.000:000$000 
3 . 000 : 000$000 

5. 000: 000,'1;000 

23. 920: 000$000 
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Quota de 5 • ;. ouro, sobre todos 
os dir eitos de importação para 
consumo nos termos d r, lei. 

Os saldos das taxas arrecadndas 
em ouro, deU.uzillo.> os serviços 
que nesta, especie o Thesouro é 
obrigado a custeia.r . • . . 

O protlucto integral do arrenda
mento das estradas de ferro da 
União que tiver sido ou fôr es
tipulado em ouro. • • • • 

Todas o quaesquer r 0odil.s even
tunes em ouro. 

Somm~ 

Art. 2.• E' o Goveruoautorisado: 

IDl OURO 

•.ooo,ooosl 

$\ 

2<),667$\ 

$ 

9.026:687$000 

53.975:543$593 312.938:000$000 

I. A. emittir como antecipação de receita, no e:x:ercicio desta proposta, bilhetes do 
Tbesouro ate a somma. de 25.000:000$, que serão resgatados ate o t!.rn do mesmo oxercicio. 

li. A receber e restitui!', de conformidade com o disposto no art. ,11 fls. lei n. 638, de !7 
de setembro de 1851, os dinheiros provenientes do cMre do orphãos, de btlDS do defuntos e 
ausentes e do evento, de premias de loterias. de depositas d; •s cnixas economicas e montes 
de soccorro e dos depositas de ou tras O!'igens . Os saldos que resulta.rem do o1ocon tro das 
entradas com as sahidas poderão ser appticados à~ despezas publicas e os excessos d~s resti
tuições serão levados ao bal:l.nço do exercício. 

IH. A fuzer a.s operações de credito que forem necesoarias, com exclusiio da emissão do 
papel-moeda. 

IV. A arrendar ou alienar, do modo que julgar mctis conveniente, as estra•ta.ç de ferro 
da. Uniã.o, applicando o producto da. opera.çúo á re;)rganisa.çã.o financeira do Paiz. 

V. A a.tloptnr uma. tari!à liitl"ereucial para um ou m;,is generos de producçã.o estran
geira, compeosadora. de concesslies feitas a. geueros de producçiio brnzlieira, quando tratados 
como proceolo)ntes <le na<;ã.o mais ru. vm·ecida. ou vice-verso.. 

VI. A r efot"OliLl' .o processo executivo fiscal de modo a activ:u e a. (lssegura.r a arre
Mdnçüo, considerando somente íncobt'rLvel a. divida depois ue ouvida <~ competen-te 
repartição t1s~!nl. 

Art. 3 ." Continua.rtio em vigor todas n.s disposições do.s leis de orçamento antecedentes 
que nã.o versarem particula,•mcnte sobre a fixação 1la receita e despeza., sobre autorisa.ç:.ão 
para mal't'.n.r ou :Lugmunlar vencimentos, relormar repa.rtiçües ou lcgisla.çií.o fiscal e que nã.o 
tenham ~ido uxprcss~Lmentc revogadas. 

Art. ·1. " As dividas prov!'lnientes de ren1.las nilo la.nçad;•s e do multas ror iofra.cções 
do l'egnla111Cntos ueverüo ser remeltida.s para cobra.n<;'n. executiva dentro do oito dias 
contudos d11. tonninaçi1o do prazo p;ua os t·~curo:os lcgaes. 

Art. 5." As successõ'-'s em bens consLituidos em apolíces c emb:wcaçõcs , hem como a. 
doa~ões úe b~ns úe~sn.,; especics, a ht::rdeiros ue~es~a.rios, ticam sujeitas a mesma. ta::m quo 
a. das herauças (le bens situ;u.los on existentes no Uistl'icto Feder<1.l. 

Art. v." Os contr-aetos de compl'a e vendo. .lo eambin.es a. prazo m:~.ior clc cinco tlins 
utcis, contado o c.lu operação, e a.té o de 30 dias !lc:t.m sujeitos :1.0 paga.mcnto tio tmpo~to 
uc scllo de 1$ por cadn S 1000 on fra.e(;ão desta, e em qu~tlquer outra. moeda estrangcu·a. 
no seu equivlllcnte a 5: 1000, pa~o pulo vende:lor. . . . 

§ 1.• O sello serit colloca(lo no contracto do vendetlor c lOUtlllsado pelo corretor, quG 
na sua. conta de corrct~tgem o cobra.ril do venc1edor. 

§ 2.• La.vr<tdos os contrnctos :pd o corretor, este os eotrego.rú :is partes, cumprindo a 
estas fa.zàl·os vl~al' r eciprM<tiDentc entre si para a boa rlscalisa.çã.o do sello lcga.l. . 

§ 3. " As operaçiks :;obre ca.mbi<t~:S poderão ~er tra.ta.rl:1.s para longo pra.zo , obrtgados, 
porém, os conetores a tlecl;;.rr,ram nos respccr.i•;os contraclos o prazo_ em _quG fol·em C(>n· 
tr~hida.s, e qnando sejam tra.t"da.s para pt·azo maior de 30 dias, l"'gtl.I'ao o uuP?st~ do _sello 
por cada 30 dias ou fracçilo do prazo que rõr determinado no cont1•acto paro. llqutda<;ao da. 
ouera.çã.o. 

- § 4.• São nullas u.s operações que niio obse::-varcm as disposições da. presente lei . 



C(rnara aos Depctaaos - lmll'esso em 2510512015 12:20- Página 71 ae 76 

200 ANNAES b.A. CAMA.RA 

§ 5.• 'fod:.l. compm ou venda dG cambiaes ou de moeda metallica. deverú. ser liquidada 
pela entrega effcctiva. das letr·as ou moeda . 

§ 6. • o , ·endedor de cambi:tes que aceit"'r con1racto de venda a prazo de cambiaes 
sem 0 devido sello, incorrerá na multa tlc 10 vezes o valor do se!lo. n unca menos de 
1: OCO$, e o inter rnediario em cimo ·vezes o ''ll.!Ol' do sello, nunca menos de f:OO$. Tudo 
informante ela üllt<\ do sello devido em qualquer contracio ue cam1Ji:1.cs }JercelJerú met ade 
da multa. recebida. 

Art. 7.• Ser1io incorporadas a lei de Coasolidaçi-:o àas .4l(aiidegc.s as seguintes dis-
. posiçues : . . . _ 

I. Osserv1ços mterno e cxterno·das Alfanflegns da. Cap1ta.l Fecleral e dos Estndos durarao 
o mesmo tempo que os das cap;dazias, das pontes c uas descar!-!as e embarques, na fórroa do 
~rt. 77 da Ctmsotidaç<To d <• .< Leis drrs ,tlfandcg-rs e .Jlesas de Rendas tcdas ns vezes que o 
julgarem coUVé<nientc os iuspect ores das aJJ'und(gas i~ IJon orllem do servi~'o e a bem dos 
in tercsscs do commel'cio. 

li. Fica exten~i':o a tctlr.s as ;\lf:mdegr~s da Repnbl"ica a disjlOsiçiio do art . 470 para
grauho unico tla t'omolirlo.çc1a rclbrente á Alfa:1deg-:1. cl n Capital. 
· · Jli . o ~el'\' iço tlas confnencir.s t! e mercadoria:; deve ~er tanto quan1o possh·el con
fiado s(mcnle acs cc.n fE:H:ni.es. i\o caso de j:!!'::tnrl e olliucJrci:l. de ~erviço ou de achar-se 
vngo a lg11m _logor de cr·.r;fHI'ntH ou , 1;o C"a_r;o de i rr.pE'rlimenlo, o chefe da repartição r~everá 
de prEferencHJ._ nome~r os 1"' e~crrpi.urm·;o~ e 2• ·'·. Quanu_o en1~nda. tlcver I_?.nçar ma~ de 
3•• ou 4'·• e:;cr1pturanos preterllldo os 2"' e Jo' escl'!pturarJOs de sua repartlç·.;to, devera em 
officio cornmunkar ao Director d:•s Renda~ as r n7.õcs que teve pn.l'a. isso. 

IV. Pelas difl'erenç;rs cle qnalidarlP e quantidade proveniente.:; de erro ele classificação 
por desleixo, que r <'stlltem dcscaminlw ou <:xtr:~ vio de rl iJ·eitos, e tambem das conferencias 
de manife~tos, aver l•ações de n<•tas e outros documentos de r eceita ou que tenham com 
ciJes relação, resultando iguaes prejuízo~. verilicauos contra a Fazenda vublica e 
que não forem satisteitas incontinente pelos interessados, donos, consignatarios ou tlespa
chantcs das mc!'Cadorias, ~endo disso culpados os conferentes ou cscriptu:rarios que func
cionm.·cm nos U.cspach.os, rcpondem este~ pelo pr~juizo iutlemnbanúo a Fazenda por meio 
de descontos mensaes ele ](J % em seus vencimentos. Os chefes das repartiç~es são re· 
sponsavcis na. fr11·ma das leis Yigcntes, quando deixarem d.e etrectua.r no devido tempo a · 
ro1erida. co!Jrança. 
· V. A. c:n !l :~ um dos conhecimentos de c:r rgns que devem Sl3r appensos aos manifestos 
!lc quo trata o cap. 6" do tit. 7" da Consolidaçao, a companhará, de 1° de janeiro de 1900 
em clinnto, dcclarat;iLo assignada pelo carregador, que n. escreverà ou fará e5crever, dns 
mPrcadol'ia:; dt> volume ou volumes de cada. um dos referidos conllecirnentos, devendo a. 
me~mo. ~e1· authcntic:ld<l. na J(wmn do art. 345 da Consolid·!çtTo, e conter todas as 
f<Jnn:1lidarles neco;;sni a::> it or;;anisa~cão immcdiata de despachos rogula.t·es no respe
divo porto . 

Os ropi1.ii!.'!': ou rnc~tros tle e>mbarcações não se ]!restarão .~ legalisação dos conheci
mentos <lo t:a J•ga , ~em que o r·a r regatlor exliib:L uma ta.l declaração, cuja. falta . ou di ver· 
gcnoi :~. dn. lll•: ~lll: • com o conteúdo do \'OltulJO ou volumes. no porto do destino, considern-se 
in n·:tt·•;ilo ol1l lrg-i~l:rc;iio fl:;cnl. ~cnrlo Of' culpados (capitiie~ ou mestres), n o caso de !alta. de 
um t;,l dueUJOC'lllo, 'punidos com multa igual n do art. 363 da. consolidação e o illlpor tador 
do gctu'l'O c·m awhc>~ o~ cnsn~ cnm multa ignal aos direitos do n1esmo genero. 

VI. {I~ gcnc•ro .. ; d<l impnrt.'l~iio, de l'ucil dr:teriol'<l<;ão, u ma vez e~gotados os prazos du
rante os qnac·s pndr.ru l • f:' l'll • Jtn (~C<n· nos cntrepostM, nrm:lY.cns c trapiches alfimdegados, serão 
itl<:onlincnlr: :•rJ·c·l:lllos e el'lll igual prompt 1d:i" :~v i ~:tolos seus donos on consi~nata.rios por 
Cl1ilal·S 1 el:t iJn [llen~a. on por Clll'ta offiemlret::btrmht no correio. sen<lo conbecidos, para. 
os dc:w;cr:hnt· c J'ücel.Jcr 110 J•l'<•ZO de 30 dia s, ~ob pena do findo elle, serem os ditos gcneros 
ou vendidos t·m lei ![i o arluan eiro, ao correr do m;trtello, ou ceuidos ao respectivo deposi
taria. si este o~ quizcr, metti:.ltltc; pag<mlCnto integral dos direitos de>idos a F;tzenda.. 

VII. Os generos mandados vender em leilão ad uaneiro serão vendidos em lotes, devlda
mente numerados, ~endo 03 licitan tes avisados da. diYi<ão por editacs pela imprensa, dous 
dias ontes do res}Ject ivo leilão, devendo este e1l'ectuar-se sempre pela ordem cb. numeração 
dos lotes. · 

·vm. Ncs leilões admmeir<:'s .ô serão admitlidos a la.nçnr pessoas idonc:1s, devendo o 
leilcciru exigir qunndo a~ 'i:.., o julg::r connn icnte ns ga.r antios nece~s::lrins. Na falta 
destas scrti. o mesn o leilüci :·o rcspon~avel ] •C: lo~ prejuízos q11c vier a ter a Fazer lei a nacion:~ l. 

IX. o ucSpl.c·bo dcnOillilJl.ldO de- ignoro o CGHttUllO - ou o que lliio contiver toclos 
ou a.Jguns eles r equisitos e solemnicl alles legaes inllis):ensaveis, não será. n.dmittido em re
partição fiscn.l a lguma, sem que o seu agcuciado1•, po1• me:o de r equerimento ao chefe da. rc-
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partição demonstre a impossibilidade em que está para IJOr si fa:z;el-o tão exactamente como 
lhe exige a leL 

X. O despachante, ajudante de tle~pachante ou qualquel' negociante, que a juizo do 
chefe da repa.rtição, se turnar t.lemasiadamente frequente na apresentação de taes despachos 

' ficará prohibirlo de d~<spnclHtr n;, mesma repartição. 
XI. A pi:ohibiçã.o de que trata o art. 189 da Consolidação, uma -vez determinada nas 

AUanrlegas pelos respectivos chefe~. só pode ri ser relevada, pelo Dircctor de R<;ndas. 
Xll. As fhut,~as dos uúspacbantes dasAlfandeg:u; serão prest.~das em apolices da dívida 

publica ou em moeda corrente de 5 a. 15 contos de reis, reforçada· ou rill·orm::ulu. con· 
forme o valor dos interesses commerciaes e rc:spDnsabilidades por elles geritlas, s~mes-
tmlmente. · 

Paragra.phn uni co. Fica. abolldu a tlo.n~.n idonca. 
XIII. Nenhum despachante de Alfandcga funccíonarâ. sem que os oeus Uvros, escri

pturados nos termos da !egi;la1;iio em vigor·, tenh;tm sido d1~Yidamr.nte examinados polas 
Alln.ndcgas c apurarlus as suas responsabilid;.1.des ;J.nnualmeatc. As fidtas ou alc<lnce se1·üó 
no prazo d0 48 iloras liquiuad;is sob pena ue lhe ser Jn·ivado o exercício da lWOiissão. 

XIV, A :uüorísação de que trata o § 2 n. 7 do art. 4.70 da. con~olíLia<;;ii:o das leis 
rlas alfanrleg-l~s deve ~er dada no proprio despacho nos seguintes tet·mo,;: Autori'lo o des
pacbante F. (ou ao meu caixeiro despacl~ante F.} pnra dcspuc1wr :cs mercadorias constan
tes desta. nota, respon~;aldli~ando-mo por todos os seus actos nella. praticados, pelos direitos 
devidos á Fazenda nacional conforme as mcrcn.dorias do conh· cimento e manifesto, p Clr 
todas as faltas, descaminhos dos direitos, independente de mais formalidades ou fôrma de 
processo. • 

XV. Os artigos ou mercadorias import:..'\uas, que pertencerem a dí!Ycrentes cl<J.<Jses de 
tarifa e !orem encontra1ios occultos ou não, e t1os quaes não se fizer especial menção nos 
desJmchos ou notas, serão con~iderad.os como contrabandeados e apprelleodidos, ~cgun<.lo os 
termos do respectivo processo. 

XVL A8 mercadorias ou artigos de commercio encontrados nos volumes de bagagem 
dB passageiros, serão reputados contrabando e como tal sujeitos ás pellalidade~ da legis!a.çã.o 
fiscaL 

Paragrapho unico. Os volume.s do bagag<\m só 11oderã.o ser considerados como tal, os 
que excluslvamente contiverem os objectos mencionados no art. 390.da Consolidação. Tudos 
os demais >olumes que contiverem merc..1.dorlas, qualquer que ~eja a. embalagem, não po· 
dem ser considel'(ldos como de bagagem nas Allandegas d:~. Cnifio. 

Art. 8.• E' o Poder Executivo autm•isadoa entrar em accordo coma cessionariado 
contracto de loterias federaes podendo }lrorogar o prazo do actual contrato para o fim de 
erevar a contribuição annual de 807 :000~, a que é actualmente obrigada, ao mínimo !ln 
1.307:000$, sendo esse augmento assim disttibuido: 

Para o rnstituto Benjamin Cúnsbnt .•.••.... , ........ ,., 
Para o Instituto dos cegos e mudos .. , .•...•. , •... , ...•.• 

Para instituições situadas no. Capital Fcdcml, a saber: 

Asylo S. Luiz po.r:~, velhice a desam11nt'nda .• , , . , ..... , .. , 
Instituto d:< inlilncia. (Dt•. Moncor\'O Filho) ..... ,,., ..... . 
Montepio Gern.l !los ~orvi<iores do Est;!.tlo ...... , ..... , .. . 
PaJ'Il contiuuaçiio d:t coustruc':ÜO t!o t!tUic!o !lcstiun•Jo :'t 

mn tet•nil!ado .... , .......................... , ...... , .. 

205:000$000 
109: D00$000 

10:000$000 
liJ : noo~oOil 

lI U): (JIJO.SOOO 

35: (illQ~J iOO 

Para iustituiçijes dú E~tn<lns não con ternpladoc: no cnntrn.do aci.uo.l, n saber: 

Santa Casa da. ~lisericordia de Pelotas c Pol·to Alogrl1 :1. 
5:000$ cada uma .. , ........... , .. , , .......... , ...... . 

Asylo de mendicidade de Pelobs ......... , .. , . , •... , ... . 
Lyceu de Artes e O meios de S. P:~uro ............. ,, .. ,, 

1 o: CIO( .sor~ 1 
::J:OOO~IIOO 

15:ooosooo 

§ unico, O Governo, cffectllando e~se a.ccôrdo poder<\. elevar a, 401) ·contos de re1s a 
<:aução em apolices para garw,ntia da fiel cxccu~·ã:o ao contra.cto, elcvsndc :t 50:000$ o 
neposno de que trata o'* 4" do art. 24 ua Lei n. 4~8 de 10 de dezcmb<'o de 18üli. 

AEt. 9. 0 Durante o :prazo tio conüncto e u.ntcs <lu. "::n.rncr;fio (;e cada loteriil, ou sm•ie 
p<lgarao os.actuae~ c_9nccs:;!ono.ric~ dU!:>lotcrin~ Jetlerae~ o impcsto de 2 ~lu 50b"<; a importancia. 
da respectrm em1ssao, CUJa medta mens<J.l nao podem ser excedJda a. que foi conced1do,; ~ 

~m~~V.IV ~ 
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durante o mesmo prazo os cessionarios de loterias dos Estados pa.ga.rao o imposto de 4 •;. 
sobre a. emissão das que forem vendidas. Quando os cessionarlos das loterias federaes 
extra.hir loterias estadoaes ficarà obrigado a.o pa.,<>amento deste imposto e ás mais disposições 
legaes concernentes ao assumpto. 

§ !." Entende·se que renunciaram a.o direito de receber as quotas a que se refere a 
letra a do§ 1 o do art. 24 do. lei n. 428 de 10 de dezembro de 1896 aquelles Estados que 
dentro do prazo de 60 dill.S da promulgação desta lei não se habilitarem a percebei-as ou 
aquelles que,jit o.s tendo percebido, incidirem em qualquer das disposições do§ 3" do refe-
r ido artigo. • 

§ 2. • Nos quatro dias uteis de cada semana que são garantidos ao a.ctua.l conceBsiona.rio 
paro a estracção de loterias fcderaes, nenhuma outra loteria poc1 el"á ser extrahida. no 
Districto Federal. Nos dous dias restantes só poderflo ser extrahit!as loterias concedidas 
pelos Governos dos Estados. 

§ 3." Os contracta.nies ou cession~rios de contractos de ta.rifas estadoaas para gozarem 
da faculdade da. veo(la de Mlhetes no Districto Federal deverão prévia.mente apresenta1• á. 
a~provaçiio do M_inist~rio da Fazenda os rcõpoctivos planos e deverão extrahil-:J.S neste Dis· 
tl'l.cto, sob a prestdenma !lO fiscal das loterias . 

§ 4. • E' prohibida no Districto Federal, a <enda de bilhetes de loterias cuja. extr~ccão 
nã.o seja feita na c~ !Jit:ll Federal . 

§ 5.• O contractante ou concessionario de contractos de loterias que pot• si ou por seus 
agentes e prepostos !izer maior <lmis~o de !1ilhetes que a desigm\da no respectivo plano ou 
?S expuzer ã. vencia publica ou oecu ltamente, com r epetiçfí.o do mesmo numero, quer na 
mtcgnl, quer nos íinac.>. ou mediante qualquer outra. eombinacilo, alem do processo crime 
ele Que se wrna p ~.~sivel por es:>a fraude, soll'rera a multa equivalente á metade da caução 
depositada no Thesouro Federal e set·-lhc-ha cuss3.do o respectivo registro no. ftsca.lísacão 
das loteri:LS, senrlo a.pprchendir!os os bil hete:> onLle quer que forem encontrados. 

§ 6.0 E' vedada a venda, no Districto Federal, ue bilb.etes de loterias concedidas pelos 
Governos munic:ipae,; do~ E~tados ou do Districto Fedet·al. 

§ 7." Os bilhete~ de lotoi·i ' ' rcLlcraes terão J ivre circul:lçiio em toda a Uniilo. 
§S." Fica. o Governo auto;·isado a expeclir novo regulamento pa.ra o serviço das 

loterias na conformidade destas disposições . 
Art. 10. Revogam-se asdispo~icões om contrario . 
Sala da.s Commissões, 5 ele agosto de 1899. - C.tssiano d~ Nascimento, presidente. -

Ser::cdello Con·Jcc, relator. - .4./cindo Guawd>ara, votei contra. o art. 7°, - .A.!Lg11sto S~:~Jero. 
- "liayl'ilJh. - Lauto 111/iltcr. - Ci12cinato Braga (com restricções). - _.iugusto Montenegro, 
votei contra os at·ts. S·> e 9• - Calo geras, votei contra. o n. IV do art. 2•. 

PROPOSTA DO GOVERNO 

RECEITA GERAL 

Art. 1.• A receita geral da. Repnblica dos Estados Unidos do Brazil é . orçada. em ouro 
53.9i5:543$593, papel 3t4.4l S:Oú0$000 e será r ealiza.tla com o producto do que fôr 
arrecadado dentro do exct'cicio da l'r~sentt> proposta, sob os seguintes titulas: 

OURO I'APEL 

Oniinaria 

Importação 

18 .000:000$000 153.000:000$000 
3.000:0U0$0Uú . l.OOO:OOO:i-;000 . 4. 200: 000$000 . . . 25\l:000.$000 

I. Direit?S de import~çflo p:tra consumo . • . • _ 
2. Exped1ente dos ;;cnet·os livres de direitos de consumo 
3. Dito dn..s capatazias • 
4. Arma;:enagem • . 
5. Tax<t de estatística. _ 

18 .000:00 :· 00 101.450:000$000 
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Transporte. . 

Entrada, sa.hida e estada de navios 
6. Imposto de pharóes. 
7. Dite• de docas. • • 

. 

. 

Addicionaes 
s 8. 10 °/o sobre expediente de goneros livres de direito 

de consumo, ph:uóes e docas. • . . • • 

Interior 
9. Rend:l. dn Estt"nda de Fer ro Central do Brs.úl. • 

10. Dita do.s cstradns de !erro custeadas -pela União. 
li. Dita do Correio Geral . . . . . . . • , 
12 . Dita do1 Telegraphos Electl'icos . . . . , . 

. 

13. Dita. õ~ l~o.r.enda. de Santa.-Cruz e outras de pro . 
priedade da Un ião . . . . • . • • . 

14. Di t;\ da. Casa. da l\Ioed<" . • • . • • . . . 
15. Dita da. lmpren<;a. :'-la.cional e do D ial·io Otficia& • 
16 . DitD. do Laboratorio Nacional de Anah·ses . . . 
17. Dita dos Arsenaes . . . . • · 

. 
18. Dita da Casa. de CorrecçiTo. . . 
19. Dita <loGymuasio Naciono.l • • . . • . • 
20 . Dita. do.;; Institu tos dos meuinos ce!'('os e surdos 

. mudos . . . • • . • . . · . • . • 
2 1. Dita do Instituto Nacional uc Music.'\ . . . • 
22. Dita d(ls ma.triculns nos estabelecimentos officiu.es d a 

instruccão superior . . . . 
23. Dít:l da. Assistench1. de Albm<~dos 
24. Dita arrec.'\da.da nos Consuhdos . 

. 
25. Dita dos proprios n.tcion<\CS . 
26. Imposto <.lo sello. . • . . . . • . • • 
27. Dito de 1/20 •;. sobre as oper:~ções d() cambio ou d o 

! 

moedt\ metallica a. pl'il?.O • • • • • , • 
28. Dito ele -transporte . • . • . . . . • • 
29. Dito sobre o Oll.pital dtts loterias Cedcrn.es ti estadoac 
30. Dito sobre vencimentos e suusiúios. . . . 
31. Dito de penoas de agua . . . . • . • . 32, Dito de r.ra.nsmissiio do :r.políces e emba.rc.'lçiles . 
33. Dito de 2 l /2°/u sobre di videndos dos títulos ue com -

pe.nhias, etc. . . . • • . . . . . . 
34. Dito sobre sociedatles sportívas na Capital Federa 
35. Dito sobre annuncios em c~rtaz.e;; impres~os ou ma 

. nuscriptos, affb::1dos no:; 1ogares }lublicos . . 

l . 

OURO 

18.000:000$000 

330:000SUOO 
130:000$000 

18. 460:000$000 

46:000~000 

. . 
. . 

. . . . . . . . 
. . 

. 
. . 

. . . . . 
. . 

. 
400: 000$000 . . . . . . 

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

. . . 

. . 
36. Contributção das compa.ubias ou emprozas d~ es 

tradas de f~rro, etc. • . • . . • • • 
. . 

37. Fõros de terrenos da marinha • . • . • • 
38. Juros das acções das estradas de ferro da Bahia 

Pernambuco • 
39. Laudemio-!1 . : . . . . 
40. Premi?s ~e. d~positos pu l.ilicos 
~~ .. Taxa. Judtctarm . • , • • 

c. 

. . . 
105 : 000,.~00 . . . . . 

1~.011 :000$000 

............. -~·./' -

203 

PAPEL 

161. 450: 000$000 

270:000$000 
170 :000$000 

161.890 :000$000 

344:000$000 

35.000 : 000$000 
2 .180 :000$000 
7.500:00QSOOO 
7. 000 : 000$000 

100:00~"000 
15:000$000 

600:000$000 
,10 : ooosooo 
5: 000$000 

IO: OOOsOOD 
100:000$000 

1:000$000 
2:000$000 

180 :000$000 
500:000~000 

150:000.~00 
12. 000:000.}000 

700:000$000 
3.000:000$000 
1 • 000: 000$000 
6 . 000: 000$000 
2. 000: 00~000 

700:ooo$ooo 

850:000$000 
30:000$000 

10:000$000 

o 3. 000 : 000$00 
15:()()()!;;000 

$ 
50:0008000 
20: 000$000 

150: 000$000 

2-15:142:000$000 
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Transporte . 

Consumo 

42. Tnxns sobre o fumo • 
43 . Ditas sobre bebidas. . 
44. Ditas sob1·e pltosphoros 
45. Ditas sobre o sal • . 
16. Ditas sobre calçado. • 
47. Ditas sob1·e -velas . • • • , • • 

. 

. 

. 

. . . . 

. . . 48. Ditas sobre perfumarias . . . . . 
49. Ditas sobre especialidades pb;~rma.ceutica 
50. Ditas sobre viuagre. . • . . • • 
5i. Ditas sobre conservas de carnes, peixes, 
52. Ditas sobre ca.rtas de jogar . . . . 

s 
. . . . 
doces, etc. . . 

Extracrdi'!"'.ar1a 
53. Montepio da :\farin1l a. 
54. Dito Militar . • . • . . 
55. Dito do;; empregados publicas • 
56. 1ndemnisaçües , . . . . • • . 

. 
57 . Venda de gen{)ros e proprios nncionaes 
58 . Juros de ca.pitaes nacionaes . • . . .. .. 

de loterias 59. Remanescentes dos premias de bilhetes 
00. Imposto de transmissão de propriedade 1 10 Districto 

Federal. . • . • . . • • • 
131. Dito de industrias e profissu('S idem . . . . . 

Renda com appUcaqão especia l 
FU::iDO DE R'KSOA'tE DE rAPEL-~fOE: 

1. Rtmda ~m paJWl pr<o\'~>ní~>n \<• do 
arr<!DU:lln.,nlo d;a3 •·A\r:tda" ,J,. 
ft·rro 011 pr opri .. tl ~do• tl:t Uuíiiu 

2, Pl'f.lcluc~o rb c•·k~ np •b •l il i<l :• 
~.ctiv ;, da U n i:io, '[!t:d•tll ··t· ' I U• ' 
fa~· i:t :\ ~U:\. n:dur•·:r.a, i uc!u~h·•· 
a.S f\Qmm:u; l'I"U,.. I 'nl~n l,)s da Ji
quilbç;iro <lo d •·l.ito üo• 1.:•nco• 
c llot5 \'nlpt·osLirr. o~ f~: i~OR Ú!\ 
inJ u~Lr i ~s ~ou ~ f6rma <!c 
VOn?IS • • • • • • • • 

3 . To<l:l.~ c qu:wsqnN r<mdas '' '''ll
tu:w~ pcrc<:bai:ts ern papd pdo 
'l.'hesouro, i nclui•lo producto 
da cmiasiio de moeda. de 
nickel, n:t importanci:~o de 
20. 000:000;)01)0 . • • • • 

4. Os saldos 11uc s" :tpur:~rem no 
orç:uucnto • , . • • • • 

o 'UnO 

!lA. 

PAT'EL 

320:000$ 

GOO:OOO$ 

23 • 0<)1): 000$ 

s 

OVRO PAPEL 

19.011: 000$000 245.142:000$000 

õ. 000:000$000 
. 4 .500:000$000 . . . . 7.000:~00 . 3.000:0 ~ 000 . . . 2.000;000$000 

. . . 800: 000$000 
. . 1 .500:0005000 

. . . . l '000; 000$000 . 400:000$000 . . 1 '500: 000$000 
. . . 70:000$000 

. . 95:000~000 . 250~ 0008000 

. . . 1.000:000$000 . . 1.000:000$000 
. . . ~ 3. 000:000$000 

3!0:000$000 1.226:000$000 . . . . I5:00v$OOO 

. . . 3 .000:000$000 
3.000:000$000 

. o 23 . 920:00~'00 

19 .321:000~00 309.418:000$00 o 
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Tro.nspocte. 

1. Q uot:1. do 5 %, ouro. ai) b ,.,. todos 
o~ direitos dü importação para 

ou a e> 

consnmo • . • . . . . 9.000:01)0$ 
2. Os av.ldos da~ t(J.:;:as arrec::\.

dadas em ouro, deduzidos os 
aeni~os que nesta c>pecie o 
Theso1.1ro obrig-.:tdo a custear $ 

3. O producto in1egral do arNOn
damento das estrado.s de ferro 
da Uniiio, que Uvcr sido ou 
tõr cstipub!lo em ouro . • • 25~Gtl7$ 

4. Todas c qu::~.esquar rendas ~ven-
tnMs percehidn.s em Oltl"O. • $ 

Recursos 

OURO PAPEL 

19.321:000$000 309.4l8:000$000 

<J.026;G07$000 

e Emissão do Funding loan de accordo com o contracto d 
15 de junho de 1898 • • • . • • , . . 

Saldo ou excesso entre os·recebimentos e as restituíçõe s 
25.627:876$593 

dos úep03ítos • · . . . . 5.000:000$000 

53.975:543$593 314.418:000$000 

Art. 2.• E' o Governo nutoristtdo: 
1.• A emittir, como antecipaç:io ue receita. no exercido desta proposta, bilhete• do The

souro até a somma de 25.000:000$ ~ue serão rEsgatados até o fim do mesmo exercício. 
Art. 3. o A receber e restituir, de conformidade com o disposto no art. 41 d<t lei n. 638, 

de 17 de setembro de 1851, os dinheiros provenientes tio cofrG lia orphã.o~. de hens do 
defuntos c ausentes c do evento, <.la premias uc loterias, de depositas das mixas cconomicas 
e montes de soccot'J'O e dos dep-:lsitos de outras origens. Os saldos que resultarem do 
encontro tias entrad;tS com a~ ~ahi,f~s poderão sct• appliendos ás despezas publlcas e os 
excessos do.s restituições serão levailos ao lJa.lanço do exerctcio. 

Art. 4. 0 A fazer as operações de ct·edito r1ue f01•em necessaria.s, com exclusão ela 
ornis,;ão rle papel-moet1a. 

Art. 5, o Continuariio etn vi~ot• todas as disposições tla.s leis de orç~meoto antccctlontcs, 
quo não versarem particularmente solJre a 1ÍX:<\ç,rr.o da. receita e dcspeza., sobre autori8aç[o 
para marcar ou augrnentar veucime:utos, reformar repartiçUJs ou legü>1ar:ão Liscal t.J quo 
nlio tenham sido expressamente revogadas. 

Art. 6.• Ficam rev-og'lldns astlisposições em contrario. 

O S•·. Pre8id.en.t.e- De~igno :pn.t•a 
o dia. 1ô do corrente a seguinte ordem do 
dia: 

Continuação da discussão unica do pn.rc~er 
n. 35, de 1899, julgando quo ~o Congress•l 
Nacional ou a. crualquer- tios seus dous ramos 
fallece competencia para conllccor da. ma
teria constante das indicações a.presentadas 

pelos Depnhuos Lniz Adolpho c Mello Rego, 
relativas a acont~.cimcmtospoliticos de Matto 
Gros.;;o, ~eguic\o de uma el'posição apresenta
da pelo Sr. D~puta.do Luiz Atlolpho; 

Discussã.o unica •lo pt•nj~cto n. !;l7, de 1899, 
antorizn-nclo o Poder ExecutiYo a conceder {1. 

Antonio .]OSÓ •la. Cos:ta Rntll'igues, l" omciul 
e bibliothecario da. Escola Naval, seis mezes 
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de licença, com ordenado, para tratamento ue 
saudc; 

Discussão unica do projecto n. 94, de 1899 
(a.dditi v o d·!stacado na 3" discussão do projecto 
n. 189 B, de 1898), que nutoriza o Governo 
•~ rever a.s aposentadorias concedidas depois 
de 24 de fevereiro de 1891, para o fim de 
declarar sem effeito as que não tiverem 
sido decretadas de accordo com o art. 75 da. 
Constituição e leis ao tem 1'0 existentes, 
com parecer da maioria ila Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça desse anno 
e voto em separado da minoria.; 

3' discussU.o ilo-projecto n. 122, de 1896, re· 
forma.ndo a lei eleitoral (com o substitutivo 
da Commissão Especial); 

3' dis::u5:lü.o do projecto n. 102, de 1899 
autorizando o Governo a abrir os preciso5 
creditos pr~ra occorrer ás despezas de repre· 
sentação com a recepção do Sr. Presidente da 
Republica Argentin a . 

V:vanta·se n. sessão á.s3 hornsda tarde. 

73• SESS10 EM16 DE AGOSTO DE 1899 

• Presidcncia dos S1·s. Va.: tlc Mello (Pn~idente) 
Ct~rlos de l'h1nes (1• Secret-t~·ioj e Eugenio 
Tourinho (supplente do ·1.·' Secreta1·i ~ 

. Ao meio-dia procede-se á chamada, á qual 
respond~m os Srs. Vaz de Mello, UrLauo San
tos, Julio de Mello,Carlos de Novaes, Amorim 
Figueira, Serzedello Com~a.. Luiz Domingues, 
Viveiros, Eduardo de Berrêdo. Cunb:~. Mar
tins, Pedro Borges, Thomaz Accioly, Marinho 
de Amlrade, Frederico Borges, Tavares ue 
Lyra, Fra.ncisco Gul'gel, Eloy dn Souza., Trin· 
dado, Appolonio Zenaydes, José Mariano. 
Coelho Cintra, Barbos;t Lima., Rochn Cavai· 
cante, Arroxellas Galvão, Felisbcllo Freire, 
Jayme Villas Boas, Milton, Amph!lopllio, 
Pinheiro Junior, Osr.ar Godoy, Augusto de 
Vasconcellos, Raul.Barroso, Fonseca Portella, 
Leonel Lorcti, Rangel Pestana, !\layrink, 
Carvalho ~Iourão, lld<\!onso Ahim, .Jo.cob da 
Paixão, Henrique Vaz,Alvaro Botelho,Leonel 
Filho, Antonio Zachn.rias, Ma.ooel Fulgencio, 
Lindolpllo Caeta.uo, Eduardo P imentel, Ole· 
gario Maciel, Roclolpho Paixão, l.ttma.rtine, 
:Moreira da Silva, Galeão Carvalhal, Casemiro 
da Rocha., Oliveil•a Braga, Gustavo Godoy, 
Bueno de Andrada, Elias Fausto, Cesa.rio de 
Freitas, Lucas de Barros, Pa.ulino Carlos, 
F_rancisco Glicerio, Ovidio Abrantes, Cara.c· 
ctolo, Mello Rego, Xavier do Valle; Paula 
Ramos, Francisco Tolentino, Pedro Ferreira, 
:Mal'\'.al ~obar, Diogo Fortuna., Appa.ricio 

Mariense, Francisco Alencaatro, Víctorino 
Monteiro, Pinto da Rocha, Vespa.siano de 
Albuquerque e Azevedo Sodre. 

Abre-se a sessão. 
Deixam de comparec.'r com causa partici.· 

pada. os Srs. Silva. Mariz, Heredia de Sa, 
Angelo Neto, Pedro Chermont, Augusto 
Mont.enPgTo, Theotonio de Brito, Ma.tta. Ba.
cella.r, Rodrigues Fernandes, Guedelha Mou· 
rão, Elias Martins, Torres Portugal, José 
A velino, José Peregrino, Herculano Bandeira. 
João Vieir a., Pereira. ile Lyra, Araujo Góes: 
Geminia.no Brazil, Olympio Campos. Neiva, 
Seabra, F'rancisco. Sodro, Manoel Caetano, 
Paula Gulmal'ães, Leovigiluo Filgut>ira.s, 
Pa.ranhos l\fontenegro, Marcolino Moura, 
Torquato Moreira, Relisario de Souza , Pe· 
reira. dos Santos, Erico Coelho, Nilo Peça
nha, Silva Castro, Alves de Brito, Ernesto 
Bra.zilio. Julio dos Santos. Barros Franco 
Junior, Pa.ulino ile Souza. ,Tunior, Ca.mpolina, 
Calogera.s, João Luiz, Francisco Veiga, An
tero Botelho, Alfredo Pinto, Octaviano de 
Brito, Ferreirll. P ires, Rodolpbo Abreu, AU· 
~nsto Clementíno, Theotonio de Magalhães, 
Telles de Menezes, Nogueira lunior. Luiz 
Flacquer, AlYares Rubião, l'omingues de 
Castro. Dino Bueno, Adolpho Gordo. Arthur 
D!edericbsen, Rodolpho Miranda, Hermene
gJldo d '3 Moraes, Leopoldo Jardim, Alves de 
Castro, Alenca.r Guimarães, Brazilio da Lu%, 
Leoncio Corrêa, Lauro Müller, Plinio Casado, 
Possidonio ela Cunha, Anreliano Barbosa, 
Rivada.via Corrêa, Py Crespo e Cassia.no do 
Nascimento. 

E sem caus(l. os Sc·s. Si!YeJ·io Nery Carlos 
Marcellino, Henrique Vallac.lt\ros, ~ia'rcos do 
Ar.tujo, Ildefonso Lima., HeJvocio Monte, All· 
gusto Severo, Ermirio Coutinho, l\!.olaquias 
Gon:,.a.lves, Juvencio de Aguiar, .João ele Si
quetra., Euclides ll-!altil., Tusta, Aristides <lll 
QuGiroz, Rodt·ig-ues DDrh, Joii.o Dantas Filho, 
Aclalberto Gnimarã,~s, Rocll'i:;u(>l! Lima,l~d uar· 
do R.a~lOS, Di~nysio ele Ger~uoil'a, JCl'Ony mo 
Monteiro, Alcucdo GuaJca ba.m,Só. FrllirCI,A"us
tinho Vida! , Deocleci:wo de ~ouz:~. liot•na~t.le~ 
Dias, Cost1~ Junior, l~dmundo da. f.'on:;eca, 
Cincinato. Braga, La.menba Lins e Campos 
Co.rtio1·· 

E' lir.la. e sem ucba.to o.pprovada. a acta do. 
sessã.o nntececleote. 

Po.ssa.-se ao ex·pcuiente. 

O Sr. 1 o §ecret:u~io procedo á 
leitura do Eeg-uiute 

EXPEDIEXTE 

Telegrammas: 
Ar.a.c<l..iú, 15 de agosto d~ 1899.-Exm. SC'. 

~e:>tdente da. Camara dos Deputados-Rio.-
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Tenho a honra de communícar--vos que hoje 
renunciei o cargo de presidente deste Estado. 
Saudações.- Martinho Garce.:.- Inteirada. 

Aracaju 15 de agosto de 1899,- Ao E:x:m. 
Sr. Presidente du. Ca.mara dos Deputados
Rio.- TenllO a subida honra Je communica.r 
a V. Ex. que, havendo J'enunciado hoje o 
c<1rgo de presidente deste Estado o E:xm . Sr. 
Dr. Martinho Garce.z, na qualidade de seu 
snbstituto constitucional, como presidente da 
Assembléa Legislativa, assumi o govemo elo 
Estado. Apresento a V. Ex. as minhas cor
deaes e respeitosas s:mdaçues.- Apulchro 
Motta. 

Requerimentos: 
Da Companhia Viação Ferrea a Fluvial do 

Tocantins e Araguayu, peclindo permissão 
para suspender os trabalhos que lbe estão 
commettJdos, pura o fim de rever o traçado 
da Estrada de Ferro de Alcobaça. li. Praia da. 
Rainha..- A' Commissão de Obras Publicas. 

De Servulo d<~ Nascimento Beda, guarda da. 
Alfandcg:J. de Pernambuco, pe,lin<lo um anno 
de licença para tro.tar de sua saudo.- A' 
Commissã.o de Petiçôe~ e Poderes. 

O Sr. President.e- Vou dar co· 
nhecimento ã Garoara dos Deput(Ldos na 
resposta da Mc::a ao tele-gramma que o Con· 
gresso Ar~entino dirigiu â. mesma Camam. 

E' n. seguinte, enüereçaclu. a.o Sr. P1·esí· 
dente da. Ca.marn. 'los Deputados Argentina: 

~A Cttrnara dos Deputados do Rra.zil roga 
a V. Ex. se digne tra.nsmittir il. cama.1·a dos 
Deput:J.dos da Republica Argcntinn. c ao povo 
que ell(l, representa os seus mais sinceros e 
a1Tcctuosos ngl'adccimentos pelos votos, que 
a Camnra Bmzilcirn. :penhorado. retriblle, 
transmittirlos em telr-~rnmrna de V. Ex:., 
pela prol<pcrirlade da Republica. Bra~.íleim e 
pel'petuidade ilos vinculas que 1\:'liuucntc 
unem nossas pa.trias. 

So.údo V. Ex. • » 

· Aos P1•esidontes do Senatlo o da Camara 
c.ln Repul.Jlica. Argentina foi tambcm trans· 
mittido pela. Mesa o seguinte telegro.mmíl.: 

<Tenho ::1. gt•nto. so.ti:::lill;iio de communk·ar ii. 
Camara r los Dcputa.úos, dignamente pl'Csi
dida por V. Ex., que a.Ca.marn.dos Deputados 
do BraziL teve !tojo a honra de rcce!Jer no re
cinto de suas sessues os illustres Senadores e 
Deputados da Rcpublica. At'geutina. aqni pre-
sentes. · 

Su.údo V. EX.l> 

Cumpro tambem o dever de comm11nica1' 
à Ca.mara que, tendo a Mesa recebido um 
conv-ite para assistir ~ inauguração da. cs-

tatua. do SI'. ma.rec1tal Duque de Caxias, com
lJa,receu á.que!la solernnida.de •. 

C·• be-me outrosim communicar-vos que, 
tendo üdo distribuido pelos Srs. Deputados 
o projecw que orça. a Receita Geral daRe
publie a p<~ra o e:xercicio de 1900, e, achaudo
se sobt~ a l\1esa. o respectivo impresso, na 
fórma do art. 123, § 2°, declaro que o dito 
impresso fic~Ll'<i. sobre a Mesa pelo prazo de 
cinco scssües, a. cont:J.I' de bojc, para receber 
as emenM~ que tenbam de ser apresen
tadas. 

Fica sobre aMes~, :J.te ulterior deliberação 
o seguinte 

PROJECTO 

O Congresso Nacional resolve 
Art. 1." Na disposição uo art. 7' da lei 

n. 560, de 3! do dezembro de 1898, acham
se compreh,~ndidos o~ lentes e JtrOfessores 
tl:Js escolas militares, cujas cadeiras foram 
extí.nctas pelo regula.mento dü ll tl.e abrH do 
mesmo anno, ao:; qua.es serã.o p"gos os re
spectivos ve!lCitnentos integraes,desde a. dato. 
em que foram decla.rados em disponibilidade. 

Art. 2.• P•tr:~ execwji.o desta lei fica o 
Poder Executivo autorizado n abrir o neces
s.lrio credito. 

Art. 3.' Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Saladas se~sÕ<!S, 16 de agosto de !899.-
0~i,lio Ab;·aruas. 

O Sr. :ll::n•bo.sn Lhua-Em nome 
da fraternidade planetaria, aspiraçtlo su
pl'ema dos veros republicanos, contraposta às 
invoca~õe;; h;:;pocríta.s com que sob os auspi• 
cios du. S:mtissima trindade os reis e os che· 
fes de Estado fazem trataLtos de guerra para 
c:~.:terminio dos povos irmãos; tom nome da 
concor,li:~ universa l, ao envez d<l. supremacia 
rla f,l!'<,;a. pt·econi~o.r1 a peli!. bruca!iriut!c r lo dar
winismo applica llo á politica; mel'cê desses 
elevado.:> seutimentos quo ~ão o apanagio do 
regímen d:)veras republicano, -ve:tho, Sr. 
Presidente, ll.pL"esentar a Camara llOS Depu
taoos, neste momento, que reputo o mais 
opportuno, uma elevada mensagem tle que 
lliC fh:eram portador, di~tínr,uimlo-mc, emi
nentes republicanos constituitloR em commis· 
sfio, ~ob o nome augu;;to de Úl ~nj:llnin Con
sta.nt. 

Faz~n,lo-o, S'r. Presi1lent<', ven l1o igu\Ll
mente submetter ú. considera.çã.o d<\ Cama.ra 
um projecto 'le lei de accordo com os senti~ 
mcntos tle opi niües de uma generosl\ a.ggrc
miação politica, o P:1rtido Nacional. 

E sinto-me tanto ma.i.-; ~mimado, ao dar esse 
passo, quanto pa.ra a~sim agir, encontro esii
mulo nas nobres J:ialavras de um emtnents pu. 
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blicista. e bravo soVlnrlo argentino, o illustre 1 «Mui St'fiores mios. 
noeneral Garmeuõ.ia. no seu bello livro Rct:t!er- He recibido la. ate nta notn (l(l fecha 4 dei 
~lo.< de ~(l !J!'C!-ra de~ Parag~1ay . corrente, que vus y àcm:~~ .~ •. - ~ore.~ eompatr_lo-

. . tas, reunidos cn es:~ Capit:d, 1111 u>~scml>lea, 
~.,. lo.~ Cll!utà.o.< p ro{n;·am '!l tnUi!dO ato· 1lrtn tenhlo :i, l.Jicn t.ill•ijirfll•' • haciOiliiO VOtOS 

>~ ito que ho.Z.t.~a derr am ado_ lo scmgrc de ~C1 •1 en favor de lo. Contl•~u:tc ion 1l" l:1 dourlo. que 
·,nil de stt:; h~1os, empolm:c•do su t?···oro, w n M- esc pais tienc contr:1i<b c1111l l:llt(,!IU!dic:l. Ar
me, te com el dc <co <':e dar la ltberd.(cZ a wl gentina, po1· la ;;'tiCI' I'<I. <: •nl.:·;t h !,l'i l•kS ali-
1neevto hCi 'Jii é! liO, e.::: ! ~:Tc::~~·i Stl re;-o:; IW~a;>,o; I :l.nza, deseandn que Út•<ap:l.l'<.l ~· ·; ~n l i~S Clll!S~S 
y la Repv.blwa A,g~. ,,!,,t., rto~l~ e ge,terofa que basta hoy llan i 1npr:11idt• a uuo~tl'O p:us 
c.m 1o lo ha s!clo sie.•Pp;·c e; I. lodos 1~.~ o.cf:os de d:lmon,;ü•at• can hcch"~ ~~~~ scaLimicutos fl"a
,<u co,·/ a 1:Í1fa , olvido stl.' illzme~vo,· sacrt(i.cias ter.Ul1.les ba.~:a c~, J) \\l lhlo !ltll'IO;~uo. 
?I e.;teJ•r!~.oll!f.o .<us br tsos p ?·oteclo;-e; a e~c pu~- JTago los nti< ot~s vuto~ 'f" C r, ,;,, ,, !I c;.<pero q.v,e 
blo i n(ell!:, CJ:cl<o;;ot~: d Congl'e.<.<o y ( ;ú[Jieo'"'J rii':Jcut illo t\On ten

dran inc,,nVl'aien.'c: c,'Jt ,,rf,ld •r ir;trl.ll CO~lducta 
IJi.!·e et Bra~il, ?' C:'J > •:,~ to rir: c.<•' <t.< lmlo ,.~ i el men· 

LA. YICTOJ:'..IA NO DiÍ. DEitECI!.OS 

F:<a {-rase na se?· ti ,;wv cli}llOii!••l ic1< , 1m·o ci•marl~ pCiis dei ]'o'· ch r.JJrd··lfl•' <•sa dcuda . 
tiene la !JTG:nrl~a del CON!.SOit O.l'[ferll ino.» 1'ienc ct (igr-<d<J t(e s •lwl ,·to.< m tâ atenta-

• - . '111Cnle, i j?Ot' S~ i; IICi'Jl/C<I in •' lo.< d onri.< SCllOTCS 
. Assim ~l este di_s~Ul'S?: ~~do n~o S~!' ~Ul~O {ii'inm~te ... ,. srt compfltt'iu/a :1 s. SS. - (fir

<.hplomattco, ma, ,_nsp1re s~ na .,en~~ro_ul.Lr~e 1 maáo) Jut,o Rnca. , ., 
e no espirito lte JllStJça. do coraçao bra.zi
leiro. 

E, mais, Sr.Presidentc, assim nos .lpproxi
mamos do alevantado ideal d t\ Bolivar, (le fen· 
dido pelo fundador da Republicana Arnarica 
hespanhola, pelo conjuncto de sua v irla como 
pelos seus escripto_s, entre os qua~. o_ se
gui.nte,de que leret um trecll<> ea;racter1sttco: 

«Angostura, 12 juiío de 1817. 
Al director supremo de las Provincias Uni

das : 
« •.• nos otros nos a1)resumremos com el 

mais vivo interés a enta.blar por nuestra 
parte el facto a mericano que, formando de 
todas nuestras republicas un cuerpo politico 
presente la America a i mundo con un aspecto 
de ma.je, tad y grandesn. sin ejemplo eu l<ts 
naciones antiguas. 

La Amcr ica asi unida s i el cifo.lo nos con
cede este desea.do voto podl'ã. lla.mar-se la. 
r eina de las naciones y b madre de las repu
blicns. 

Yo espero que el Rio de h Pla.ta. comsu 
'JOderoso reOujo coonera!".Í. efflcazmentc :i. Ia 
iormacion t!cl cdificfo político <t que lJemos 
da.clo p!'incipio (lesde e l primcro dia de uues. 
ira regencr:J.Ciou. 

( Cal·..:o-Ann,r.le:; historigtres ú.e l' i lmJYiglle 
Z,·tt i;Je). 

Por occasião <la recente prop~ganua quo 
c()mm ovon l\5 popn ln.(,f>c~ de .1\s~nmp· :ão c 
Buenos Aires, em prol <lo. cn.u:;\1. scnt u. da 
Patria. Parng uo.ya, a. um grupo t!a argeutinos 
resideBtes naq ueH<t cid.ade escreveu o Sr. 
gener:1.!.T11lio 1-:.cr:a :). se~uinte c.'t t' tn. : 

Já a menor e a moís fr:~.o~a tia! nações <l.l
liadas,a nossa irn,.i. a !~cpuh! kt~ do Uruguay, 
tomou a v<~.nguarc.la com•J o. lll!Lis !{onerosa, e 
no g-overno de D. Maximo ~ o.ntos, cru 1SS4 e 
18S5,primciro canci)IJon-'" :L 1livltlu. Je ~uerra. 
e depois foram devolvi•lu~ ••m solorn níssim!l 
embaixada. os i.rophóus •1 11'' h1Lvlam ~ído r e
p~rtidos nos ter·mos <lo prnt<J <~ol lo anoexo ao 
t ratado de 18G5. 

E a.s~im ·foi quo, fll'l'mil.t.n :L Cttmo.ra que o 
leia, P-m 14 de" Lril 1ln l :;s~ •• l'li01'1Jia o Presi
dente da Repul>lic:L 1lo l'amguJt)' a seguinte 
communlcaçi'io: 

Abril, 14 de 1 :-<Ht;, 
El President•l d« l:t ltt,pH I•IietL Orientatdel 

t:rug ua.y al Prosi rl onl.11 1111 r., ltopublico.. del 
Pa.raguay. 

Assunciou . 
«Gruntle es mi sati t~ li•··lnu JLlllov:u·U. conoci

miento cle v. l•;x . que l:tll llunni':t.l.llcs Cama
ras h<m sunccionado 1101' a.d:Lm:t.ei on el pro
jecto de Lcy env itlrlo (1111' 111i [lid icndo que 
lc fuern.n úcvueltos al uohlu PuelJlo Pa.r:\~ 
!(Ua.yo Ja.s banderas .'· l.t'ül;·. ·~ "" g-Uf't't'.l que uu dia puso en nar..li!.l';l::t III<•Hil>l ht ~ucr tc de 
las armas. 

Vuelven (L dondo n:wiomu usn:; ;d i' t.>llllS que 
tan alto ha.ulan t.lcl VILlor dn 11 11 P••c.blo viril, 
y si e! Di os de -!:1. g Ut!J'l'óL lo~ ~r· ptu·t'l Li · stt !melo, 
<'\ carifio dl! un puCl blo) 11 ~:1' 11\1\ llo nni•lo JlOr 
l:lzt.\5 fuenc~ cl<l :l.lll•>J' ,. :11 11i:'l.•ol J.,~ rl•wzwlve 
em·!andc en cllo.,: EU' sin.·ut·iol:ltl y sns re
spetos. - Maxi!,IO S JJ! tos . 1> 

Em Ass\lmpção a. emocionnntc notic ia. fo i 
J'ec~bid:l.. n:tS sogninf.t'.">CmHl i>{'ir.::: narradas pelo 
Gener-al Cól.b:lllero: P resitlenci::. t1e la Rc ;l\!blic~ :\ l"ge•ttin:z..

Buenos Aires, ~b1•zo i7 d~ J::;9:1. 
scinol'~ Drs . M. L. Olloros i demi\~ ft r -. Recibimos el telegrama dr.!General Santos 

mantes. J eu muu.teuto c!l qui! \!S Lu.l.>aUl•.>~ eu acuerJ.o . 
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Mi secretario el Se.õ.or Pena lo abrió y me 
lo pasó en silencio.-:. 

(O:Léalo usted, le dije.-«No Seííor, me cou
testó, es usted quien debe leerlo. 

Noté que le temblaba la voz á Peiía al 
decir esto. 

Tomé el papel con curiosidad y extrafíesa, 
y á las pPimeras palabras, senti una angus
tia vi vissima en el corazón: las lágrimas más 
dichosas que han mojado ojos de hombre al: 
guno saltaron de mis párpados . · 

No ""Teia nada. Pasé el telegrama al minis:.. 
tro González, que era el que tenia más 
cerca. Etite leyó con voz apenas inteligible 
el despacho. 

Yo tania la cabeza entre mis manos. 
Cuando Ievanté la vista para mirar á mi 

alderedor, noté que mis compaiíeros de Go
bierno me habian deijado solo. 

El coronel . Duarte, hombre fuerte y aV!3· 
zado á los percances de la vida se habia ido 
el primero, no pudíendo contener la emoción; 
Cone te se paseaba creo · que sollozaodo en un 
extremo oscuro del salon de recepciones ; 
González no se habia podido contener y con 
el telegrama en la mano como si agitara ver· 
daderameute nuestras viejas banderas, an
nunciaba. por todos los ámbitos de la casa de 
Gobierno la buena nueva . El pobre coronel 
Meja, prostrado por sus dolencias, ignoraba 
todo, y conociendo su caracter fundamental 
e patriótico, no quisimos hacerle anunciar 
nada por el momento. 

Pocos instantes después, mi despacho era 
un verdadero júbilio, y más tarde la Assun
cion toda se entregaba á los transportes ge
nerosos delmás vehemente entusiasmo,)) 

amparado está este vaticínio gratissimo: espe
rança de um futuro cada vez melhor, no seio 
da paz cada vez mais estavel ! · 

E si assim é, rutilem esses astros bemfa
sejos sobre todos os horizontes americanos 
com iguaes influxos de generosidade desinte~ 
ressada ; e se entrelacem as mãos leaes dos 
fortes magnanimos com as mãos altivas dos 
irmãos materialmente mais fracos. . 

Demos entrada . a quem mais a.ugmentará 
as nossas alegrias, alas ao que ·vem em nome 
da justiça universal, logar ao apostolo da 
fraternidade planetaria. 

Suege dos nossos corações incendidos pelo 
santo amor de humanidade o vulto venerando 
de Benjamin Constant, o soldado immacula.d'&, 
o patriota clarividente. . 

Ah ! mas não vem só; ao seu potente braço 
de paladino intemerato das grand_es causas 
arrima-se uma veneranda figura merencoria, 
onde · se casam harmoniosamente os linea
mentos castelhanos com as feições _ accen
tuada.s do infortunado guarany. Traja ainda 
o luto de ha trinta. annos, a desditosa mãe 
dos Paraguayos ; é a nossa irmã, a nobre e 
altiva victima de immerecido infortunio, é a 
Republica do Paraguay. 

Hesita em approximar-se, mas a um cari· 
nhoso gesto do grande patriota a.deanta-se 
confiante. Inda alquebrada verga ao peso 
infando de um longo martyrio, quasi inanida, 
e exhausta e combalida, torturada nos seus 
mais ternos melindres de mãe amantíssima, 
abeberados os · olhos lacrimosos no fel dos 
quadros carniceiros · de Riachuelo a Estero 
Bellaco, de A vahy a Itavaité, de Campo Gran
de a Clüriquelo. 

De nós, senhores, depende fazer .que a Re· 
o astro que ha dias ·mumina o horizonte publica seja tambem para a nossa irmã 

brazileiro assignala no sentir de todos os pa- uma era augusta de nobres reparações ; de 
triotas uma alvorada bemfaseja para as nós, que não queremos tão iníquos legados da 
patrias americanas. reli leza suspicaz. 

O sol, que fulgura no glorioso pavilhão Em nós, senhores, está intensificar e acry-
argen tino e sobe magestoso espa.rgindo a vida, solar os c i vicos enthusiasmos e as grandes 
bem póde marcar um eterno dia de paz alegrias do momento presente, reintegrando .a 
í'ecuuda para todos os povos irmãos do conti- desditosa nacionalidade na plenitude das suas 
nente de Colombo. condições de vida moral e material. 

As mãos, que se entrelaçam sob o symbolo Si os heroes, que se devotaram em halo-
da Republica, dizem-nos bem a linguagem causto nas aras do patriotismo, pudessem re
sympathica da fraternida•le universal. erguer da terra a almaparens, que tingiram 

Esse ideal em que nos arroubamos mais sr- com o seu sangue precioso; si hoje pudessem 
aJfirma no horoscopo promissor qu(l o coração reviver nesta ~ttmosph~ra ele paz em que as 
nos lê c.l uas vezes no cruzeiro scintil.lan te que contenda:> int~rna~ionaes se dirimem como 
constella o (•uri verd e penclcio que a b1·isa do os pleitos entt•e indivíduos perante tribunaes 
Brazil beija e bal:m ça, como no üis que cir- onde pontifica a justiça universal, a bra vura 
cumda o sol dos patriotas pernambucanos stoica, que os immortalizou, cederia o passo á 
de 18l7. · magnanimidade e a valheiresca e a generosí · 

Dae ao verde esmer alda da bandeira brazi- dade dos martyl'es inolvidaveis, que a fatali
leira e ao branco immaculado rlo pavilhão do dade da evolu.ção,humana St"tcrificou,os uniria 
Prata a significação allegorica que lhes attri- todos em um largo amplexD de fraternidade 
bue a esthetica universal e vereis quão bem . inquebranta.vel. 

Ç~mar <'. V. I V 
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Des1\la.Cl bencmcritas, que voast€s á immor- canos, possa. este hnmililc esforco de um 
to.lidadc onde so não coHhecem rivalidades o republicano obscuro !ffir-te util e corresponder 
o1.lí0,: sanguisedcntos. ás intençõe~ que o clictaram. 

Ide todos o:m immensa. phalange gloríos<t, No momento em que se expande o coraçoão 
irmnnados. de mãos dtl.(las, como nol-o repre- brazil€iro entrrgan!lo-se aos transportes do 
senta o beHo symbolo argentino. emhusinsmo motivado por l:lonrosissima vi

Cantao em hyamo unit:o, a marselhesa da s1ta, que é urn penhor de fr-a.ternid11•le inter
paz universal, entond~l mt língua souorO;>a da n;~cir.nell, turio parece conspirar em favor da. 
concordia planetarb. aspiraçãn que foi o sonho generoso de Benja.-

Pairem sombr·as augustas 5obre essa. por- mine e para os seus discipnlos um legado 
tentam Jl!'Ocissão que acClmp:wha. a qll:tSi sacrosanto. 
extinetn n:tciona!idaàe nns..~a irmü o o~ ágapes /\s~im possa não ma.is retarrln,r-~e o instante 
que celebramos na. e.lfusii.•) rordi<ü dos mais em que te sPja rla.rlo distinguir pelo coração 
elcv:1dOs sentimentos d:: amig;, tlc interna· entre a ::tff,:ctnosn. poiitica. internacional da 
ciona.l. H.fpublica e o progra.mrn<t snspeitoso do Im-

Com Boli,•m·,nclgrano <>San ?lf~rtin pas>am Jlerio, para que emfim te sejal!rato bemLlizer 
aur<'olados em uni rr .. ~plendor tlc bontla.le dos brnzileiros. 

inciTa\"e!,:w palpitar d;.s ílurnmubs e n." des- A cnntcml'lo.ç:ã.o sul•jecti>!l. dos immensos 
frakllndas han•leira., 1le Cli:•buco cM:~ipú,FI"- b<meficios moraes, que hao •le na:;:cer dcst~~ 
1·encio Nomcro, ntlicntc, cr,l>allcr~ y gallrn·du; minh:~ inich ti v a no Ccngresso 8ra7.Heiro em 
JOJ.'ne Darolanovitch, oposto! dez~ CC•>:1pa.~ioa, prol r/.. I. just iç•l· que I c d del'irla, alenta-me e 
na pl•rase fe!i~ de illm~rado puhlicist(t gc_,,e- conforta-me nn. campanha que enceto contra 
ral Gnrmnn(il;l, ne>~sn d gno bospcde, Max11no o mais tomero$o do;:; preconceitos. 
lbai1ez,quetror.ou a .~ Dt:\Í!Ia !'e I<\ bl•tsa de guer- Foi n.s,irn com a aiJoll~~.o 1la escravidão, 
reiro;IYan<nY>ki . .-\le:,sandro Dír.z, r-!a.nun!Ho· inccmrlicional, S•)ffi ütdemnizn.ção; foi assim 
seti.~Ial:•to "tantos ontros,to i o,, ponhn. nni- com a. Republica; tem sido assim com a eLi
.SOtlÓS em um voto U11ko que lhes tJ'<lnslnz na mio;J.ç.ão da guet'l'<\ pelo arbitramento: s !lU· 
physionomin. bor,üos:CL, pela paz defi•Hti va me· prc o cltruismo avigora.w.lo-~e de victoria em 
diante as dignas repar~çues morac:s ao poYo victoria ncal.>u. alcançando o triumpho que 
irmão. altllel(l.. 

A guerra fi~l'mol-a a Sola no Lopez, d i l-o r·wnJlra. c rd" wn o .<eu deve~·: r1epende r! e 
acercando-se o !Pgendario gaucho. não pa1'a. vós, Srs. membros do Congresso Nacional, 
jmpor aos intrepi•.los Jl'lragu<lyo~ um .iugo <]Ue esse tl'iumpho t.mhn. logar em poucos 
mais J.H' s:1do. mmto n:('nos ]1:-tra. hum •- dias para rommemor.u· de um modo sublime 
lhar e ameeq uinhur •~ nos::ot irm~: e~se t: o a esplentliua !llanifestaçuo de. sympathia r1ue 
Bay:ll'rlo brazil•:iro, Osot•ío, c01·ar,ão ~e .l~i"ío. nos é feit:~ pelos nossos irm1ios da Patria 
mais famoso am•la. p~ la. sua ma~'ll:\DlJUJdade .\rgcnttna. 
do que pelft sua indomita._ bravura; a guerra 
foi ao tvranno:proclama R10Branco apontando _ _ 
O tratido de 1865; não ("oi O extermini<J de 1 DGCU~!ENTOS A ~UE SI> -REFERIU O 'SR. BAR~ 
uma raça, não foi a pel•petuaçfio de O<JiO$,! ll~S<J._ LI~L\. NO DISCUR~O PRONUNCIADO NA 
não foi a vingança etcrniz:u!a em surdos rnn- s,·S>AO DE HOJE 

cor<1S contra um J•OVO ,,,~lVH.lauo c bom. 
E isso rlizrndo <.st.enJcu :1 rniín Jr;ill :1 no>:~a 

irrnfi.. An•li·a,de NovPs c lnhn.úma., Ca:xias, o 
pacificador e Porto Al~gr~. o JH;.Jgo,Tihmcio 
e Fernando Mach:Hlo, I:eodúro o Floriano, to-
dos os ~ bnegarlos sol•.ladcs .~.c ltororó c 
Avanv. 

E ti .. Jo:o.r"l Dias, o tel'ror dos allia•los, o 
hcróe ele Curupai t.y ~ E.;;tero Bellaco, e Ser
rano, Pedra HeL·mo:sa choram di:\ g-r:.Jtis~ima 
emor;ão, choram os ruues sol•la,!os tostados o.o 
sol inclemente das batalha.s e crPsb.,1os pelas 
lufadas da ventania, que enreg-ela. !lll.S lougus 
mad1·uga.das de vangu(l.rda. 

Nob1·e e nlti>a vict.i1m~ llo irumer<'cido 

Srs. membros <.lo Cong-resso Feucwtl: 

•H will Wol"thy of :1. f rec. 
cn1ig:htcnr.U, :t.n(l :s.t no dL;~ 
l:1.nt p~t··oti :\. ~ro~.:~t nat~o!l, 

to give 1a m=tnl.::ind the nln
gn an imou:s :tnd t-o o not•el 
c:<<""lclo M .~ poop!e alWlt)"S 
gu itl.e:: LJ Antl cxnltcU justiCI! 
!\nU 'LL'nL•vol!:nC.c • .,. 

._:A s~ política. C filh3. rJn 
mor:~.l c da r~ziio.1l> 

infortunio, -patria r~e intr·mr,Hlt(•o bNóe~, , 
exemplo inE:XcPd iYel de~ ti•~Y~;t;mcnto e ln·a-J -r:rint:l nn_nos silo pnc;~a,Jos que um:1. das 
vuro. u:t defesa do l:n·, muno a riue ~o acolit<:- ruat:; sanguwolJ?ntas luctas, uma da.~ mat:> 
ram c. Cll!te medl';<~·am e eyo}ui:am sob ~s lluguln·es tra_gcdias, ~m rl.os maiore~ crimes 
auspicws da f e ca;;lloltca os ümcl~·~tu.s amer-1-! •le lesa-patr·ta translorrnllu. o solo sul-ame· 
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ricano em um acerTO ele ruinas cobe1-to de I mr.nstrou a identidade entre a. materiu. 
ca~nveres. levando q_luto. e a_ orphandade ao\ morta e a materüt viva. 
seto . de quatro. naç~es 11'm.ts . p~lo~ l<tços Sendo i~so hoje uma o,rerdada inconcussa, 
ethmcos, pela Slt_uaç~o p~a.netann. e pelo seu quf'm, ne bo[L fé, qllereTia que o Governo 
mutuo ~oncurso a e-.;oluçao l~umana. . t•epuLlic;1no tlc nossa Pa.tri:l cnca.mpnsse 

Tal f~t,uma das }eploraYC!S .cons~qucncus comdentemente os erro..~ do regimen passado, 
da pohttca retroorada e co1ruptora iJ?C cujas effeitos moraes tão duramente pesam 
findou a. 15 de no-ve:nbro ~e 1889, e CUJOS sobre nó~? Não e pelo fogo qt1e a.1Tebata.
fat~es resultados aHllltl. tao nefastam~nte r,~mos as g~rações vindouras os documentos 
per<;_ur~m t.lepo1s de dez annos de republlctJ.. j de nossos erros. nem po!' decla.mações ocas 
. Na:o e. portanto, _extempora.neaçnente qu~, de sentido e <>::;te"reis de sentimento que evi· 
ms:plr&.?os nos .ma1~ nobres sGntm~entos aa. t;\remos 0~ ·~x.tr,~.vios de no5sos :wtcpllSSacl.os; 
fr;:terntdade um versa!, os verda~c1ros T~J?U· só corrigiremos uns <\ attenu:u·~mos outros 
blleano.~. erifuem sua_ voz cont<a. cosa. pollll~:t por uma política. consentanea com o rcgimen 
se~ ~b.JeCttvo p~t~'JOtl~o, ~em_ or1entaçao da p:1z, r!o systema om que todas us naç(ies 
setentt?C:t, JHlm aspll'~v;ue~ altru~stas • são clmnmdas a prestii.I:' no planeta scn· con-
D~mmarlos por sent1menks !:u:us generosDs, cur;;o ao ser col!ectivo de qne somos mem

egmados por outras luzes, ~os_ a.ba•xo. as~J- lrro~. como todas a,; ramilia,.; em um mesmo 
gnados, membros da commtssao .:BenJnUlln recanto dct terra socunJa.m a acti,·ido..•.\r•. th 
Consta.nt», appeUamos para os nossos com- P<1.tria. 
patriotas membros do C:ongresso Federal afim . 1 t t b • 'd . 
de approvarom o projecto de deYolvor ao Cop.p e a.me~ e a. S()~ n_ a. c~n:. (1.. m.1.n~-
heroico povo paraguay_o seus tropMo;, te~,l~ao. •le ._ nm.~ t!ynas.~.a., •; :P?lt~1~,1 lll1[>Cl'UL 
aqnelles pet!aços do coraçao de uma p:~trHJ. !)1'Jcurou 1"olar. ~ n_aç.ao}w..r..der:a. dos po~o3 
·rm'" attestados eloquentis~imos rh br;wura Jl\vres d.l ~merlcU. l'·n·a ~o \·~tretta.r relaçues 
~e;;~ povo qne soube levar tão alto o sen- : com .0~ Jllll~es .. eul·opeus,, c~Jos :nter~s~e~ lly
t· nto "R trio e mostJ•ar ao mundo \n~iro :utshct?s m.us ~e ha.rJnouJZ:l> .tm c:om o e,Olsmo 
Jffie .., . lffipenalJst:J 
q~'anto o amer·lCano sn.be amar o solo que o Fui a:>sim' que o g-ov<)l'fiO mon:J.rcllico !b-
vru no.scer • L · . · t d - , - • 

Mas esse acto de galhardo cavalheirismo meu ?~ cmmes com qu.tsl 0 u.s a~" u~çoe• 
fica.ria. incompleto, si a Repuhlica Brazileira. [L~erJc,\naS, ~o~retudo. crm a~ nobre, h.epn-
-o annullusse aquella divi•h indecorosa bllca_s tlo_ PI:tt<J. que, •1 despeito tio ~01las as 
~~m qu11 o 1-!overno Inonarchico manchou o. e~rd:•l:\:s .m.~rlt-.'11S~ nos tea!U •lado sob~1as pro
nossa. histvrl:t Jlal'<t aricobrir o grande vacuo '·15 le P1 oi HJd.L_ syi~1~J.~ll.l:t·.. . . . 
d · ado no erariD publico por essa 1;olitíca C_om estn:s Ultlllm.s a lll~ldJ,I fo1 _ma1s longe, 
. eu: tr·ot·~mo a <l!plomacw, escJ'aYot:rata e clerJcah~tu. pro-

lieffi pa. 1 L. • · t • - · d '-·t s ' Srs. membros 1!0 CongJ•esso Ferleral-Os mo_v~~ 11} er,1 _en~oes rn. evl a· pmvoc~u. h10I'-
. nobl'es representantes do rc••imen ttcm10~. 1mpn t;atu_dos que offendem a awra.l. 

fr:~sa.:to sentiram tão fortemente 7J. he- e ul~r,aJ<:m a 1'81\g'I<LO de nossos antepa.ssa.tlo;; 
dionde:;: do !;rincipal crime da politica im· medt·."YO:;. 
:perhü- a 11~ •nut·;llç<To da a.<c1· ~l)íd/i)l -que A Republíca, Br,tzileira. · reclama urgente
exigiram o c1.cRappatecimento pslo fo~o dos mente, a bem (1e seu pl·r.gres:;o moral e 
mais notaveis documentos que relembrassHn rne~mo matel:'ial c S cJbre~urlo para ~U~\ estabi
aquella longa. e a,rrognntc ~1ft'ronta <WS ru: lith\de, ama palítka nobre e gcnnro~a para. 
dimentares principias (h moraL cem tcdo~ os povos, maximécom arJ,uelles que 

E' justo que a joven - Republica Bra- teem so:IIt·i·lo nossa oppres~iio. 
zileira-, cujo. política dt~ve as~entar em ou- Só assim ser;~mos Jelize~. fartos e rcspei
tros sentimentos e diversa orientução. deva. tad"'s, e poderemos o.trerecer o e:x:emplo de 
eximir-se dos erros do regimen passado. dos uma. nação realmente livre e civiliz:~.,la. 
quaesnão pÓ<! e t•;r nenhuma responsabilidat1e. Foi co\loc<1do ne~sc ponto do vista que o 

Philosopbicamcnte con~iderando os pheno- Patriarcha dn, nossa Indepen•lenc\a. formuloa 
menos sociaes, reconhece-se quanto o J>assalto a. rnaxima que re;::nme a politic:t moderna; 
prepara o 1uturo; a situuçiio deste ê come· «a sã politlca e ti!hn da morül e da razão.» 
quenda dos Estados ~ntcriores. Vis,tndo o mesmo escopo o eminente 'vYas-

Assim os Jn\\les da Rcpublfc:1 são, na m:J.io- hingtou syntlletizon su:>. aspira<.'~O patriotiea 
ria do3 casos.. imputaveis ao sy~h!ll1:t imp•~- \ DfSWs eloflueutes palavms que tomamos p.11 a 
rüd, n.o pnsso que os erros ;leste nito po.lcri· \ epigT<•phe da. pro~et1te Jnen5n[{·,,n: «SI'Ci:t 
am sel' o:ttl'íbuídos itquelln.A lai <ta per~iston· rl1gno tle uma grnn1le naç[o Jiyr' ~ escl:l1'e· 
cb t:to :Prorundamente w:mifesta nns casos\ ciüa. da1• c~ especie hul!m.n:• e:n periouo n:io 
rnec:micos verific~\·SEl em todn.s as or.lens de distante o rnagna.1timo '' novissimo exemplu 
phenomenos superiores, mesmo nos sociac;; e de um povo sempre guiado pl)r exaltada ju.s
moraes, desde que a sciencia moderna de-. tiça c benevolcucia. >> 



Câmara dos DeptJados - lmp-esso em 25105nOl5 12:47- P~gina 7 oe 10 

212 ANNAES DA CAMARA 

Todos os graudes estadistas amel'icanos disso só os espíritos "Verdadeiramente su pe· 
desde Jefferson teem COffipl'ehentlido l\ neces- l'ÍOêC~ são C&]?<1.'l.eS de comprebcodel-as e de 
sidade tht união de t o.Lios os povos da. Ame- a.lJra.çal-as. !\fas, aqui a questão é mais que 
rica, não no intuito futil e anti-social do opportuna, e necessaria, é indispensavel; ella 
isolamento das outras nações, mas com o firu jâ. é franca. e galhardamente agjtnda pela. 
de manter :t paz e a integriua•.le dos pai1.e:s massa popuio.r. 
americanos contra a politica. retrogada e Já o General ~Iaximo Santos, com enthu
a'Vassaladora. dos governos europe\ls. que, in- sir,sticos applausos do brioso povo montevi
capazes de comprehender o transição que se rleano, conseguiu leval-a. a etreito. Hoje, são 
opera neste momento para. o sy::<tema scienti- os nossos irmãos m·gontinos que asseiam e 
fico-inclustrla!, tentam ridícula e criminosa- vigorosamente trabalham para que tão ma
mente reviver o rc-gimen tbwlogico-militar. gnanimo exemplo de generosidade seja. :por 

Como porleremos realizar ess • tentamen, nós secundado. 
sem que nos mostremos dignos e ::ava.lhGiros Objecta-so aintl<\ que aquelles trophéos de 
aos olhos de no55os irmãos? Só actos deci- guerra constituem 1.1m :patrimonio nacional e 
sivos podem despertar essa. confianç,n, quen~o que não nos assi.:~te o 11ireito de pri~ar nossa 
se solicita., mas que se lmvüe pela razão. Pa.tria de sua. posse. Observaremos que no 

Sabei que o fundador da Republica. Brazi· tempo elo tartufismo imperial a herança de 
leira a!raga:va a idei:\ lte restituir-se os tro- escravos tambem era Cl'nsir.erada digno ]XI.
pbeos e annulla.r-se ~~ divida. par aguay:t, trimouio de baronetes. Não, compatriotas t ! 
como prodromos ele umn. s:tbia poli:ica ame- O patrimonio de nos~a Pall'ia é, na or dem 
rieana., e nos assomos de n obre enthusiasmo, material , o conjunto da acção que as ge
quando enchia os corações de seus discípulo.> rações pns:;adas cxercerll.m sobre esta parte 
ilaqu elle ardor cívico que sempre transbor- do planeta humano, dando o oonforto e u se· 
dava o seu, figurava como uma das scenas gurança necessarioa á no:;sa. e:dstenc:a obje· 
mais gloriosas de nossa historio. a entrada t:ti v a ; na ordem moral , são as conqui:;tas 
da esquadra brazileira em aguas para- sociaes e politicas que permittem tornar 
cruayas, levando a seu bordo os obj€ctos uo.>sa existencia. mnis digna. e mais celere o 
do culto patrio dal)uella heroica nação e nosso progresso aff,.ctivo; são as virtudes 
e ao envez das poderosas baterias, essa e3- crea.rlas, cultivadas e transmiltidas por nossos 
quadra. brazileira encontraria o a:lfectuoso avoengos; são os exempks de abnegação e 
acolhimento de um povo irmão e as beoç;ios civismo <li~stinados a. fazer tiorel:cer em nossos 
de todas ns gerações. corações o cava.!beirismo n ecessario á pro-

Herdeiros desse nobre e altivo programma, tica. d<'s acções nobres e generosas. • 
enthu~iasta:J desse preclaro patt·iot."l., eterna. Contr a a nnnuUa~'ão d<1 divida paraguaya 
gloria de nossa racn., cxhortamos aos nossos levantam-se hoje os thur ifel'nl'ios do ultimo 
concirla.dãos membros do Congresso Federal imper·ador,como fez a maioria delles quando, 
para que tomem a si a honra de ser os dignos verdadeiros phi lanthropos, iniciaram a cam
orgãos desse acto, que irá conqul st<; r a mais pan ha. contr<t a escl·avidão de no~sos campa
brilhante e t1uradom·a de t od::1.s <tS aureolas,a · trlotas. Foram outt•'ora os interesses de ai · 
da merecida gratidão de um povo altivo e guns usurarios e as finanç:"~s do estado in· 
generoso. vootdns para lazer pel'J urar Dl[uelle !Dons-

Muita gente, surda á voz do ca.valbeirismo tt·uoso cr1mc; é ilojc o estado precal'io tlo 
e all'eita aos mais grosseiros preconceitos do The~ouro Nacional o argum• ~nto decisivo com 
egoismo,objecta. que a idei!l. da devolur;ão dos qu e se combate a execuç1lo dessn. ca;valhel
trophêos do Paraguay não pl11ic merecei' seu resca idêa . Ess:~. ponderncã.o terio. a.lgnm ai· 
assentimento, lX>rque par-te do positivismo. gurn valor, !Oi a.quolla 1livida rcprcsentas.-;e 

Replicaremos a e~ses que, para. serem co- um emprt>Stimo ou algum sorviço contra
herontes com seu rancor systemalico, tlcvr.- ct!l.do, mas 6 o custo de uma guel'rot provo
rã.o rebater sem excepção todas as írJéas di- cada pela. protervia da tli p!oma.cia impel'ial. 
gnas, genel'osas e humanit.o.r ias, porque são Declarava. cntufLtrkmente o ex-monarcha fJUO 
ellas o apanagío do positivismo, como ioram aquella guerra tinba pur intento p1·incipal 
nas diversas phases da evo!uçãn tlc noS~i\ •>s- li t;ortal' o pC)vn paraguayo de s.m tyranuo, c 
pecic, t'> CO'CO[)(l nwr:1l <1 aqttf' ll: •~ ti tJll tl'i n :>: :u'cwr~:<'f'llhll':in ]r!\je ser 1~ enc"min.t!orr::: qrro 
ou systemas phíiosvphicos (f\!C ser·.-iram p.t:·:t :t <L l'itl:l (;c ;,:rc .''J '-'c W<~ Elxa··l:ld•) . F.·J1'~ C
guiare fecundar a alma humana. cern-:::e, porem. ücquc, qu:mdo o mit•ific:o im-

E' cel'to que nem ::empre os grandes pen- pt:rauol' lançav n sobre o futuro de sua Pa.triu. 
sarnentos e a.s mais fe<'Unáus :wçfias ::;ãu pa.r- um d~ficit eolossal, rp.mndo sepul ta v:t nos 
t ilhas de todos os membros tlc nma mesma clml'Cos <los pampa.~ paraguayu~ !OU m il bra· 
sociedade; ê necessario que el!a. caminhe zíldro~, qu:tndo matil:n·a orna população 
assaz na vcr.::t!a da mot•àl e da r azão para exhausta pela fome e outras pl'lvaçves, um 
que as ma~sas as y(Lo recebendo, o antes ter ço do povo bl'azileiro, que gemia r::ob os 
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pescidos ferros da mais -vil tyrannia, era ven· guay, como Ayudante de Campo dei General 
dido e vergastado na praça publie."t. E~qlle· en Jefe de l Ejercito Alliarlo >> . 
cem-se de queesso. ml;.'3ma guerra injnstttll des· Antes que a gerac:.ão actual levantesse seu 
aplodada serviu de incentivo para que se bro.rlo de indignação contra aquelle criminoso 
praticassem com a sancção imperial os mais! morticínio sem justificativa, jil um dos mais 
:pudenclos actos que jáma.is foram recom· Htustrcs representantes da classe militar no 
pensados. Brazil.- o proprio commandante em chefe das 

Ignaros politiqueiros de campanario com- operaçües ele guerm no Paragul1y, o inclyto 
pra.vam compatriotas seus e entregavam .10 Marechal Duque de Caxias , ao che.~a.r a As
g-overno imp~rial em troca. de condecoracl>es. sumpção, declarava ao ex-mona.rcha que na
Este, po.l·a cumulo de opprobio desse a podre- quelle momento considerava a guerra. term i
cido regimen, declara Ya-os livres, a.peza.r da9 nnda e,as ímtaneias reitera<tas de continua! ~a. 
algemas que traziam aos pês, e os fa.zía mnr- no intuito de perseguir So!aao Lopes, de· 
cllar c~m o título de voiuntAl'ios para os c!Arou que não lhe era. lidto a.cceita.r seme· 
campos do Paraguay. lha.nte missão, porque «nã o era. capitão do 

Negra pagina tla nos~a. hístol'in.! ! Mas c ma.tto pa.rn pegar gente fugida». 
preciso contemplai-a. o. ttcntamente, para. que Si n. evoluçã.o da. especie humana é um 
de sua. meditnção emanem provoitosos enst- facto inconcusso, a restituição dos trop!léos 
namentos para. o futuro. paraguayos ~e fará um dia, e os coc·vos, em 

Nã.o encontrando mais sophismas com que vez de cobrirem-se de !aureis, cujo 1·atilo bri· 
possam sopitar a justiça que jâ. nestr. geraçiio lho niio se apagar:'t jamais das pagina.s da 
vão recebendo os corypheus do ulti mo rei· nossa b ist oria, condemnar[o conscientement& 
nado, com relação a essa pn:.-orosn. heca· sua Pa.triu. a retardar o passo na senda. do 
tombe, os nostalgicos do antigo regimen lan· progresw moral. 
çarn.m mão da intriga, procurando convencer Senhores ]I'[L~rnbros do Congresso Federal
os incautos que essa conducta obumbr:W<\ a Não e somente a. geração presente que vos 
gloria drs heról·S hrazileiros dessa terrível laia; é o fundador da Republica. Bra.zileira, 

· Jlelcja. Ponco importa, porque a maioria do que lú, do fundo do seu tumulo sagrado vos 
povo brazileiro S:J.be que. o soldado nâ.o vn.e exhorta ú p-ro.tica do l.lsm; é essa pleiade de 
inquerir si umn guerra. é justa ou não; el!e heroea que morrGram na. defesa de suo. Patria 
obedece á or•lem superior convicto de quo vae que vos cumulam r!e suas bençãos; sã.o as ge. 
servir á sua Pa.tria. Assim tão mcreccl~ores mcões vindouras que securva.m ~ote o vosso 
de encomios são os heró cs brazileiro.s que nobre e altivo exemplo de generosidade . Sêde 
souberam eumprit' o seu arduo dever n<l- os fieis interpretes dos arroubos do cavalllei· 
qu ella. sanguinolenta. guerra, corno os vaJen- rismos do povo brazileiro ! ! ! 
tes paragua.yos que tena.z~ente defenderam Capital Fed<~t':l.l, de agosto de 1899-
o ~olo sagrado d~ sua Patrta_ ~ossos c~rnpa- Pela Commis~ão B•·.oja.min Consta.nt. R aul ào 
~r~otas 81!-bem amd~ que essa cava.l~e1resca. Nasciment• Guedes, presidente.-Pedro rJ.o 
I~en partiu entre uos de um dos ma1s egr~- ·Couto.-Ca.pitiio Gome-; de C.tslro.-Fzo,•iaJJo 
g1os veteranos daquella. campanha., do Inol\'1· C01-r8a de Brilo.- randido 3filriano da. Silva 
d!!-vel Benjamin Constant, o que bast."\ por si Sa;ttn.<. -0 . XimeHo Viliet'O!f.-Victal Brau
so para.m~tl'ar quanto ella. honra. os va.len· dc'l-1 Cnvitlccu1ti. - J«lio Cotia .~.-Adolpho Lui: 
t es braztlen:os. _ de O~>tro Sant'.·l;,na. - A(fan.so lfell'l'iqv.e Lima 

E, como SI este bello exemplo nao basuss~, Bw·rclo .-Reis l:ctrllalho .-Jlcmoe! Pires Car· 
citaremos as pala.vra:> com qUt.l um dos _illus- v11lho Alli••querquc,-Nu 1oel Ribeiro de Al· 
tres veteranos da. mesm:t guerra, Sr. Ntcol as meid 1 , -J11lio Jfan'o de Sc~w· t F.-cit'•! .-Ol!lm· 
Gr~nada, oiTicial Llo .ex~rcito nruguayo, nnsso pio Roà,·igue~ Alv<:~> . - F1·a"cisco íle .Atbu· 
a lha.do, dc~cl'cve o ,Jul.nlo que s~ <qJoclei't1U de qr.c~rque Uodrif:W!< .--'~" hr.io Cavnlcaal~ de 
seu coraçu.o ao z:cceber o con vJte ;nespcra•lo , ~ <;;1.nn;,f'í".-f'~d,·o lha r'· de r·a~·~·n lho F'•lho. 
elo General Ma.xuno Santos, P1·esHlente ela- -~tr .. "'wlo Xtwie•· r.·m·nciro Albuguc•·'Jtrc, 
q~elLa Republ!ca. , para fa?.el' t: ar~to da com· l <><7o A.u!;u:to Zrw y .-Perlro 1'/u;md Rodrigues 
!UI~S<tO enc~n·regada da. devoluçao <los t ro- -Jotío u •ptista Ac,··:oly Junior. - Jlvllé Saz,.c
pl!eos pat'a.guayos: do de S •li= r. Pittmqa . - Gracil ial'lo de r·as:.ro 

"Nunca olvi<la!'é el sentimionto da ngr<\· Filho. - f'a;<di<lo '"tcaw7 Ribd,.o. - J•)(1o cl .t 
rlo.blo sorl?re.-:a que oxp.arimente al -re~ibir e ! 01·": .·tr.ruJo.-.Tr:rTt .:l ''ffUSln ria Sil~:..;t Pcm•a. 
nornt.r:umento como m1emtro do la Lomtm- - ft/ ,:a.r() Mcnúcs. - J[-tJ•ocl nMtos Ti(J1'e. 
sion con•l uctom de l.os trof•ms, tn.nto mas R"!I'"H; ICfo r/,! !le;·redo.-Anlrl;>io rle Sou:cc 
cunnto qne. des~aut!o •le uma mancrJ. veh<:· B ·rlrr((lgo .-_.l;ltc;lo>· da Fomem R a»gel. - A ir • 
mente forwa.t• pat'tc de e lia, no lo lmhJ:t snl!- tonio 1".:;-rcír.r To1·re;; . 
citado, y ni aun tan siquier;l hecho tr;lnsLucil' 
ese deseo almas intimo de mis a.mi~os. Yo 
ha.bia. tomado parte cn la. cam:pa.iin. de! Par:\· 

o s~· . Pl-·csidente ({l:;r:ndo .<OiW 0 $ 
i!Jmpa1lOS)-Attenção! As galel'ias ruo podem 
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intervir dantln signal de approvação e repro
vação ao que se passa no recint o. 

Fica sobre a me~a., at.; ulterior delibor<"t -
çiio, o scgnintc · 

PRO.TECTO 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo. E' decla.rMla extincta a divitla de 

guerra contra.Iüda pela Republica. do P<.~ra
~un.y para com o B razil pelo trata~o ue paz 
firmado em As~umpçfio em 'J de janeiro de 
1872. 

Sala das sessõPs, 16 de agosto de 18!J9.
Barúo•a Lim L-Hem·igy~ Va~.-Jlo;-eira tla 
S i /,;a.- Etlv. ~nlo tlc BerríJdo.- Diogo I:à;·
ttm ~.- Apparicio Ma;·ierlse.- G 1l!!ilo Ganm
lhal. - i1m.?rim Figu.ei,·a . - Jiarpl E.<cobar
Pi;.to da R1clw .. 

Compar ecem mais o~ Srs. Albuquerque Se
l'ejo, Em~as M<ll"tin::;,- Anizio de Abreu, João 
Lopes, Prancisco f:ia, Co::lho Lisboa. Tcix~dra 
de sã·, Alfonso Co;:ta, Martins Junior, Cor
nelio da Fon-;eca, Moreira Alves, Pedro Per
nambuco. At·thnr Peixoto, Oastl'O Rebello, 
Eugenio Tourin-ho, Vergne tle Abr<!u, Tolcu
tino dos· Santlls, Jose Murtinho, Xavier da 
Silveira, Irinou Machar.l", Timotheo da Costa, 
Urbano ~farcondes, Almei·la Gomes. José Bo· 
nit'acio, Momei1'0 de Barros. Goncalvcs Ra
mos, Ln.mounier GoJorredo, Cupertino de Si
que ir;t, Artitm' T()rres, Padu;t Rezende, Al
fredo Ellis, Lui:t. Adolpho e Guillon. 

ORDEM DO DIA 

E' a nnuncinrla a. continuaç:"io da. discu~o 
unica. t!u part>ce1• n. 35, tle 1899, j ulgando 
qu e ao tJongr.·sso Nacional ou a. qua.lqner dos 
seus dous ra.mo$ fallece cornpetenma pn.r :\ 
conhecct• da materia constante •las indica~.ões 
apl'esentarlas jX!los Srs. Deputados Luiz Arlol
pho e i\tr!llo R~go, t•elat 1vas a acontecimentos 
pol í ticos de Matto Gro.>s-;, seguido de uma. 
exposi~fio apreseuta.tla pelo Sr. Deputado 
Luiz 1\dolpliO. 

E' apo iar\:t o Jl;);;t;\ conjunctamuntc em dis· 
cus;süo ;\ seg-uintr• 

E;I{I':~DA SUB5T1TUTIVA 

... 1'$ co;•c/usü ·s 1/o z1czreccr ;,_ .1ú, Je 1899 

P1•oponho qn<'. a.~ conclu,:ões do po.recer 
s~jam su bsLi tu idas p.d1.• seguinte: 

«.\cceitan lo os fun•larnentos do p:1recer, 
p eln morlo por que a questão f.Ji encaminhada 
n de accordo, além da a preciacão exact;L tios 
fa.etg~, com Q ~~u v(ltO sempt·e uu iforme, 

r epellindo, des·:le 1894 , essa. politica. interven· 
cionista. e · d.~ regulamentação do art. 6•, a 
Camnzu. S•~nte que, pela. índole do regimen, 
deliberando sobre as inil.icações Luiz Adolpllo. 
-Mello Rego, nã.o se lhe abrn. oppo!'tunida.dc 
legal de affirm-,1r que, no~ succe.<~os de .M'\tto 
Grosso, não s:~.tliu dos molues constituc1onaes 
u. a~çiio do Governo. 

Sala elas smsões, '1 de agosto de 1899.
Er.éas :1f«rtins. » 

O St~. Pt·esiidente-Tem a pala
vr:~. o Sr. Amphilophio. 

O Sr. A.IUJlhilophio concluiu o 
seu discurso d:1 vespera, explican•lo as ra· 
zões tlo seu aparte ao di~curso do Sr. Enéa.s 
Cliat·tins; e, entrando e tn largas· . consi~era
ções jurio.l ico-constiluciona.es, com reh\çao ao 
assnmpto, que tambem apreciou do ponto de 
vista das legishções de outros paizes da nossa. 
tôrma de Governo, deixou demonstrado que 
a intervenção deve ser da ini'<iati va exclu
siva. d•> Congresso .Nacional nas bypotheses 
do n. 2 do art. Ô" da Con;;tituição, como da 
rlo Presidente da Republica n as hypot béses 
dos ns. l, 3 e 4 d(l. me~ma disposição, segundo 
o systema do seu projecto, que se acha a~ndn. 
ern estud08 da Commissão ele Legi:;laçao e 
Justiça, e as idéMJ que pela imp1•ensa s~s· 
tentou , em uma. serie de artigos , qu e es.tao 
incorporados aos ~biaaes desta Camara., n o 
1·oluma de outuLro do anuo pas:;ado. 

O St•. ::Uello Re;;;o procura exa
minar si nos acontecimentos que se dP.t>am em 
M;).tto G-ros:;o rea.Jizou-se ou não a llypothesa 
em que o Governo devia. intervir para o res
t<~.belecimento da. ordem. 

Entendo que essa h ypotllese se realizou. 
como se verifica. da pat·te tlo comma.nrlante do 
districto, e ·si se quer desculpar a falt<~ 1le 
providenc ias do Governo, pela iater1•upçiio do 
telegrapho, nota que a destru i\i:i.O da linha. 
tdegrapllica. fo i pt•o.tu zirl a por forças ela le- · 
gi:"iu Cam pos Sal les e que os autore:> rlesse ai
tentado, capitane;tdo:> por um intlividn~ C~· 
nhectdo, c ujo nome o comm:1ndante do rlJ~trJ
clo Jnenciona, até hoje não foram punidos, e 
nem sique t• aind3. o Grrvern·.> preençheu o lo~ 
ga.r rlo juiz ~eccional, ante o qua.l rleve cor r er 
o respccti v o processo. . 

Dejlois de varias considerações, nota Jr~e
gulal'itlades olrensivas das 1•cgras tio .se:-vtço 
milit:o r, de dirig-ir o comm<tndant<: do uistl•i
cto fclicito.r;ües ::o Presidente da. Republica, 
p~l:< S medidas acevürla.:; que tomiLra, como si 
a() Inferior mil.itar ro~se peemit tidu apreciar 
si as ordens que recebe do seu superior são 
ou não acertadas; noéa.ndo tambem que füra. 
o Sr. Presiclel}te da Rep~biica quem dera o 
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exemplo dessa irregularidade, pondo de parte 
o seu Ministro da Guerra e chefe do Estado 
Maior, para se dirigir directamente ao com
mandante do districto, prejudicando assim a 
gradação da hyerarchia militar de que não se 
póde prescindir na transmissão de ordens 
que, partindo do -posto mais elevado, teem de 
descer gradualmente a escala até ehegar aos 
postos subalternos. 

A esse respeito lê a opinião de um autor 
francez, definindo o que é hyerarchia militar 
e como por meio della se mantem a disciplina, 
se concorre para administração da justiça, 
para a emulação e estabilidade, segurança de 
posição daquelles que se dedicam á carreira 
militar. 

O Sr. Xavier da Silv.eira
Sr. Presidente,achando-se adeantada a hora, 
julgo que será de melhor aviso adiar a dis· 
cussão para outro dia. 

O Sa. PRESIDENTE-Não havendo oradores 
insmiptos e ninguem pedindo a palavra, não 
posso deixar de encerrar a discussão .. 

0 SR. XAVIER DA SILVEIRA- Peço então a 
V. Ex. que me inscreva para a primeira 
sessão. 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. Presidente- Tendo a Ca
mara sido convidada pelos nossos illustres 
hospedes argentinos para os festejos que vão 
ter logar no dia 17, a bordo da sua esquadra, 
deixo de marcar sessão para amanhã e depois, 
dia da pal'tida dos nossos illustres hospe
des, e designarei ordem do dia para 19, espe
rando que a Camara approve este meu proce
dimento. (llfuito bem; muito bem.) 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃO 

N. 90 A-1899 

Redacçl"ío final do projecto n. 90, deste anno, 
que autoriza o Pocle1· Executivo a ab1·ir 
ao Ministerio da Guerra o credito de 
1.266:588$, supplementar á verbé~ 16·• n. 28 
elo art. 19 dá lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 1899. 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Po:ler Executivo auto

rizado a abl'ir ao Ministerio d<t Guerra o cre
dito de 1.266:588$, supplementar á v~rba 
16", n. 28, do art. 19 •.la lei n. 560, de 31 de 
dezembro de 1898, fazentio as nece,sarias ope
rações, e revogadas as disposições em con
trario. 

Sala das Commissões, 16 de agasto de 1~99. 
-F. Tolentino. -Ettclicles ilialta, 

Vae a imprimir o seguinte 

PROJECTO 

N. 92 A-1899 

Reclacção pa1·a 3• discusstto do 3tlbstituto of
{e1·eciclo pela Commíssão de F1Lzenda ein
dustria, mt 2• discussão do projecto n. 126, 
de 1898, que manda dar novo regulamento 
a I mprensa Nacwnal, reformando o systema 
dct aclministraçc!o, observadas v:trü~s disposi
ções que estabelece. 

O Congresso Nacional resolve: 

Art. l . o O Governo dará novo regulamento 
á Imprensa Nacional, reformando o systerp.a 
de administração ; observadas as seguin!es 
disposições: 

§ I. o A Imprensa Nacional constituirá um 
serviço especial por conta do Estado e a cargo 
do Ministerio da Fazenda, e fi cará sob a su
perintendencia de um director, immediata
mente sujeito áquelle Ministerio. 

§ 2. 0 A despeza do estabBlecimento será 
feita por conta da respectiva receita, sendo 
escripturado no balanço geraL do Thesouro 
o saldo ou excedente entre a réceita e a des
peza. 

§ 3.° Fica pertencendo exclu~ivamente á 
Imprensa Nacional a impressão das leis em 
collecção ou em avulso, a do Dia1·io Officirtl, 
a do Diario do Congresso , a dos relatorios !lli
nisteriaes, a de todos os trabalhos e expedien
tes das repartições e estabelecimentos do Es
tado ou por elle subvencionados, assim como 
as brochuras, cartonagens e encadernações de 
livros, impressos e em branco, para os servi-
ço3 publicas federaes. ' 

§ 4. o As despezas com as publicações do 
Diario Official e com as assignaturas abertas 
por ordem do Governo serão pagas pelos re
spativos ministerios. 

Art. 2.o No orçamento da despeza da Im
prensa Nacional será consigna~a.annual!_!lente 
a verba de 5:000$, destinada a 1mpressao_ de 
obras de J'econhecicla utilidade publica, scten
tifica litteraria ou artística, mediante pare
cer d~s corporações directoras do estabeleci
mento em que fôr professctda a _ ~a teria de 
que trata a obra ou obras a unpr1m1r. 

Art. 3. 0 No orçamento da despeza de cada 
um dos ministerios será fixada anuualmente, 
em crlobo, a yerba destinada ao pa.gamento á 
Imp~'e ns c Nacional para publicações, impre~
:;ões e mais serviços acce~sorios das repartt
çõe,; su bordinadct~, sewlo feita ~ela secção da 
Contabilidade do respecttvo rmmsterw, ao ?O· 
meçar o exercício, a distribuição do credito 
necessario a cada uma dellas. 
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Art. 4. o No inicio de ca.da exerci~io o Tlle· l terr!torio _da. União, par~ todos os-effeitos lc· 
souro adiantlri à Imprensa Nac10~al, em gacs. os cllp!oma.s con_f<n'Hlos pela Escola. Pc
conta corrente, c como fundt) de movtmento, lytechnka de S. Pa.llio. 
quantia. Dão superior a. 5,00:000~0~0. Lev;t:\ta.-se a sessão ás 3 horas e 40 minutos 

No fim de c.1.da exe!·cww_esse adl:J:ntament.o da t"'rcle. 
será. descon ta.do r! a rcspecl1va receita, sendo 
prestadas as contas da sua app1icaç5.o dentL•o 
das verbo.s do dt:sp~.zn. marco.uas no orç:t· 
mento. 

i4' SE:SS:\0 E)[ 19 DE AGOSTO DE 1899 
Parngrapho unico. As despczns com a Im· 

prensa 1\acinna.l só _po~eriio ~et· teit~s- p o1' 
esta rcp:trti(.~\o, m,~d!ance reg:stro prev1o de 
distribuiçJ.o de creditoo feito pelo Tribunal P•·e.~ i rl c:•cit:~ dos Srs. Va.::: ele .Df. ~ll~ (P•·esi-
clc Cor.ta.s. clc;ltr:) e .Tv.lio de Mello (2• Vice~Presi-

Art. 5.• E' vedn.~la. a c:--ea.-;Jo ou cxi.-t.cncia. d:·: .tc) 
rle tyMgraf)lüas an!1exas à..s rcpartir:õ!ls l~- · 
der~es; o m: ~teria_l ; machinas .'1:1~ cx,istentes 

1 

Ao m.,io-dia. procece-ó'e á chamada, á qual 
ser<>o r r.coll:u.los :1 unprr:ns;t .Na~! ~na . . re~prJndcm os Srs. Va.z de :\1ello, Carlos rlo 

Art. í3. •· Rt:vogam-:;e as d;s:pos1çocs em con · ):"ov<~.~. Herelli:t d~ Sá, A ngclo Neto, Sílverio 
trario. ':\cry, Carlos Ma.rcctlino, AlbuquerfJUC Serc.jo, 

Sala. das commisstíes, lG ele a.gostode JS90. Au~usto M~ntcnegro, Enea;; ).S'lrtins, Tbeo
-J. J!a:·i<:t;;o. uresidcnte.-Ocidi-, Ab;·rmtc.~. tonto de BL'1t0, Serzeddlo Correa, GU<!rlelha. 
-G•cll.o Li<!)o~.-Ph•ltch·o Ju;liar.-llarmc· :'.!Onriio, _E:.luardo de Berrérl~, Cunha Ma r-
~·1:r;iEdo de Mo;-ac' . tms, All}l.IO de !\.breu, Hcnr~que V!l-ll!l1lares, 

· t.I:trcos ae Arau.]o, Hdefonso Luua, ).uwmho ele 
o §r. :~::~resid.en.:e _ Acbando-::;c :",ndra·ie, 'Hdveclo Monte, Francisco Gurgel·, 

arl.eantadl!. a. llçr2., dl)o:gno parn. :-nbb~.do 't'l'in<.Jo.~!e , Appolonio Zenaide;, Teixeira ue 
19 uo cm"rente, a segui:lte ordem t.lo dia: Sú, ll!t~la.qu ias: tTouçal\·cs, Barbosa Lima, 

Hor..lta. Cavalcante, Eucli•1es Malta., Arro-
Pl'imcirn. parte (atê 2 l i2 horas, ou antes) : xello.s G:tlvã.o, .Jayme Vi !las I}oas, :.Olanoel 
Continuaçi:.o rh r1is~t;ss;to unica. do 'P'll'cce!' C:1eta.no. F.n;:;o:nio Tourinho, .Jo;Lo Dantas 

n. 35, lle 1S99, jn'gando que ao Cong:·c:::so Filbo, Tolentino dos Santos. Xavier rla. 
Nacional ou n quaiq ucr dos ;;cus dons r amos Silveira, Ra.ul Barroso, Kilo Pcçanha, C<J.r
fallece competencia para conheee.r cb. matcria valho :0.1ourão, Jldefom;o Alvim, Jacoh da. 
cl)nstante das indicac.·ões apr·esentadas pelos Paixiio, Henrique Vaz, Antero Botelho, 
Srs. Deputados Luiz A<lolpho r. ?.Icllo Itcgo. Alfrc•lo Pinto, Alvaro B.1telho, Leonel Fililo, 
relativas a a~ontecimentos p~li_tic0s !lo }.IC!.t~J ~Io.no·•l Ful:;encic', Edunr<lo Pimcntnl, Oi c
Grosso, segmúo dc ;:m_c. exp<><:tçu.o a!m~;enta:;u. :;ario .Mn.ciel, L:nna.rtine, Ci!.scrniro drt. 
pelo S~. Dc~;utauo L~t~ A•wlp llo ; l~ocha., Olivei rn. Bra~n.. Gust:l.V<) Goúuy, 

3 ' d1scus:;ao do proJCCto n · 122, d~! 18()íl, rc· Elias Fn.uslo Ccsa.rio rle Frl!it.as Edmllnúo u:1. 
formnmlo_ o. ~ei elcito!·a.~ (com o subst.ilu th·o l Fotbc~a. All~·cdn Ell :s, Hermen'egil•lo ole Mn· 
da rommls.<;:w Especta iJ ; ra.es Aln•H rlc t'3.st1·o Luiz Adolpho Clll'ilC· 

Dis~ussii.o unic:\ rh pr~jec~o n. 97, de 18~'). cirJld, X.a\'ÍCL' tlo Vallrl', Lc:mcio C0rrú~, L:llll'O 
autorizando o Poder Execntl vo a concc:!ct· a. \liiller Paula Rnmos FL·:tncisco 'folculino 
A:ntonio Jo~? tia Cnst 1._ Rl):l!·i~;ues, l o of!idal 6 p,1<1 t'•l Ferrei !'a,Guillon: Dio;:o Fortuna. Ap p:\: 
~.lbilOLhC!Cil.l'IO ua F.::'C;H:_l :1\;l.'l':ll , Sc' IS tllCZC::I d.\1 :·kjo) :\la.l' i••:: s l: ~~ \'r•.>[J:\:'Í:llla <lc AlbllQ!ICl'· 
.t1c~nça., com nl'Jf!ll:t:.o, para tl'aü~mcut" ,1,, CJI:C. 
san;lo; 

S~~!Ull\~ a p:i.l'r,o (ú~ 2 i /~ h···1·a.~/; 
Di~;cus~iio nnir.:a.1IO pl'Ojc:.·to 11. '.1·1. 1!0 !R!Y.l, ncixam tlr• ,~o mp;u',(;C!' cnm caus:1 p:u·· 

(adt!lti\•o de~br:ad" n:t :;• t.lis~ : :s,ilo •lo lll' l.l • . t.icip:1da. os ~~·.~. l.'t•lr:cn·• sa.ntos, Si!vu. ~[:t
jccto n. 189 B, ;h; J.'-~ílJ. que autoriz~ o nrr- J' iZ, P~dt·o Chc:·moril., ).J;tltn. B·ocell:ir, Lui:r. 
verno a revr.r a.:> aposr;nt;L\lcJrm.s conce.tliolas Duming-uc~. Rn.lrigne~ l<'•!l'tlantles, Elia s 
depois 1lc 24 rJc Icnn·eiro de 18\l!, p:m1 <) fim ~I:tetiu,J, Jo.sé A velino, Augmto Severo, 
do clecla.r:~r sem e1l'r:i1.o ~~s que n~.o ti\·crom .1•1Se Pcrcgr·inn, Horcul:mo B;t n;leira, Joii.o 
sido (1ecrct:1Jias de nccorcto CrJm o :n·t. 75 <h Vicim, !'crt:im d•: Lyra, Aratljo Góe:~, Go
Constituir.ão e leis ao tr'mpo existente>, com minlauo Rra.zil, Olympio C:tll\]los, Seal.ora, 
parecer d:~ rna.ioria da. Commi.•.,ilo de Consti- Fra!lcisco Sorlre, Leovigilt1o Fil~ueirns. Erin· 
tuição, Legislac;ã.c) c Jn~liç:\ cles~e anuo c voto :1T'do Ramos, .l el'Onymo Monteiro, Torqun.to 
em S<!par<\C.o oln. :n in;n'Ü; ?I!O!'&ira, l l 'ÍIIeU ~rachado, Timc.tbeo d3. Cosla, 

1" àiscu~são do pro_iecto n. 13 A. üc 1809, Pcrcim à os S:J.ntos, F onseca. Portella., Erico 
reconheceutlo de cr:.r <tetcr officio.l em todo o Coelho, Lcoocl Lot·e ti, Silvn. C<\Stro, Erne:>to 
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Er.azilío, Julio rlos Santos, Barros Fra:oco Ju
n ior, Paulino lle SoU7~1. Junior, CampoHna, 
João Luiz, Mouteiro de Barros, Gonçalve~ l<a
mos, Francisco Veiga., Octaviano de Brito, 
Fe1·rei.ra. Pires, Theotonio de Mag;,lhães, 
Matta. Ma.chndo, Nogueira JuniOJ', Li.ndolpho 
Caetano, Ro(\olpho Paixão, Luiz Flacquer, 
Domingues de Ca~tro, Dino Bueno, A.1lolpho 
Gordo, Arthur Diederichsen, Rmlolpho Mi· 
randa, Leopoldo h1·dim, Alencar Guimarães, 
Bra.zilio da Luz, Plinio Ca.srdo. Po;;sidonio (1a 
Cun·ba, Aureliano Barbosa, Py Cre;po, Cn.s· 
siano elo Nascimento e Azevedo So:lré. 

metropole. Saluào attent~mente a V. Ex:. -
lllarco .üeilcmeda. - A .. le; rmdro Sor ondo, se
crat:J.l'ÍO. 

Oflicios: 
Do Min1sterio da Marinha, de 12 elo 

corrente, enviando o requerimento em que 
o escrevente c i vil do Hospital de }.{ar inha 
José Qui.t·ino do Nascimento pecle augmel\to 
de vencimentos pa.ra. si e seus collegas, fa-· 
zenclo·o a.comp:~.nha.t• 1le cóp;a, de info1·mac;õcs, 
etc. - A' Commissão dn Orçu.mento. 

Do mesmo Ministcrio, de 14 do corrente, 
E sem cau~a os Srs. Amol'itn Figueira., anvinmlo o ref{ucrirnento Hn qt!C o C_"pitã.o 

Affonso Costa .. Martins Juniot·, Jn vc:::ncio de de ar t i lhari:L VictOr Edna.1·do Rosza.m IJI!Ile 
Aguia.l', .João de Siquei ra, Felisbello Fl'eire. que 0 seu tempo de servi<,:l) sej:t conb clo d:~ 
Rodrigues Doria.. Aristit1e.< de Queiroz, A1h 1- rJ:rw. em que assentou p 1'D.Ç:J. no Do:.:pJsito de 
berto Gui~a.1•ãe~, Rorl rigu_cs Lima, Mar,cl)lino Aprcud:z~s A1·t ilheir os. - A' Commis:5l10 ck 
Mo~r:J.. Dwnys1o Cerque1ra, O~r uo,loy, t.la.rinha c: Gu<:m'<l.. 
A}cwd~ Gua.na_hara, Au~usto d~ ~~<;conce_l.los . Do Ministedo da Gucrl'a,de 15 do COl'I'Cntc, 
S,t Fre1re, Alves de Br1to, :\,ostml~o V1da.l!! ~a.ti<:fazen•lo a r·equisição dest.[L can~:u•a. no 
Deoclecm.no de Souza., Rorna.1·Jes Dw.s, Jos~ ·m·· ·,8 d 18 d m~z J1t 11 .1 0 A' quem 
B ·" · c t'... 1 s· ue· ~ A t l u , o c1o n . c , e o " u • -' lDIIaCJO, nper L·?_ 1 e Jq 1r ..... , r 1 1 "•· , · .· .- ( ·\' Com missão de Marinha. Torres, Alvares RnbliLO, Costa. Jnmo1•, Bueno 1oz a le~U iolçao. • 
<le Autlrada, Cincinato Braga, F!'anci~co c Guerr.l) . 
.Aleucastro, Riva.dav.ia Corroia c Campo::; Gar· 
tfer. 

E' lida e sem debate trpprova1.lo. o. a.cta da 
s~ssTi.o antecedente. 

O St•. 1" !!;Qel·etario proCOllC á 
leitura rlo seguinte 

EXPEDIENTE 

Tolegr:-.mmas: 
llucnos AiJ•cs, 18 do agosto de 1899 - Al 

Seiior Presirlont~ de Ja Caumra 1le Diputa.dos 
dcl B 1':Jzil-l~io - E! Senado Ar,zcntioo se h a 
impucstn e<tn la rna.s vi ,.a sntislaciou do la 
especial distincion que la honorahlo Cnrnara. 
de Diputa<los tlel Brazil que V. EL digna
mente prc:;hle he. tcrtido ti ilfen disp()O.:':l.l' 
á los scno.1lore:s y dcpnt:ulos de ](L Reptlbti e:~, 
,\:rg t~ntina, CJUC visitnn 1!::"- c::1 pi t:1 l rr.cihionrr,, 
los cu su r~ciutn cn ~é ii;.t[ ,r c con f'rntcr ni
,!:d y solir\;<t'icú.ul rle lu;: Jll·inclf'ir·$ de 
llbcr lo.cl rplll prc d'es~an a~nlJos p:tr[;•m 1Cilltvs 
arllCl'icanos. S<1ludo ;1, V. Ex.- Bo.rl/•o(rlli'l•: 
Mi erc, prc~idon te de! Scnadp. 

Bnenos Aire.", 18 de ago~to rlü IBW - Al 
Presidente de In. Curnam tlo Diputados dcl 
Brazit - Rio- La Cn.mara do Diput.,dos que 
tengo ct hono1· 1lc :presidir• ha resuelto mani· 
festa r a V. Ex.. y pot• sn in tennedio ltl. C;t· 
roara úe DiputarJo~ o! oJ los E:;rat!os unidos n··l 
Bruzil, In. exprd.~ioa ,[., su espe(!ial reconoci· 
m iento por lt\ honr·o~a y signillco.tivn. recep· 
cion hCC!ba por aquella. ramara á. los mieml.ir os 
del parlamiento argentino }lresent,~s eu e~a 

C=:~r;~ Y. TV 

Rcquerimen to~: 

Do rleposit.ario pt~ulico coronel ~oa<Ln~m SU· 
vel'in r1o Azcredo Pnnen t.el, pedmdo mdem· 
nizaçiio da. dcS[JI)Za feita com ul_i,mentos, ves· 
tuario o botica em f:wor de l!uer taudos.
A' Commi$são Je Orçamento. 

De :Mu.noel PLnt o ele Campos, inspector de 
2' classe da. Rcpartit;U:o Gera l dos '!elegl·a.
phos, petlinclo paga~e~to de ,venclmc~t_,~, 
a. qne se julga. com d1rello. - A Commts~ao 
do Orçamento . 

O Sr. Ces:u·io de Fre itas
s,•. Prc~identc , pedi a palavra pnra dirigir á 
M~;a. um pequeno projecto, q u e t.cuho neces
!'i<laúe c1~ tundamcn ta r , accrescent:mdo algtt· 
Pl3.S po.bvro.s. . 

Sr. Prf'~identc, j:\ uma vez. C\ p ropnstto de 
mn :~ssn m•1to an;llogo a este, tive a lwnr:t .n.e 
rlizot· w•st~ rocinto ...:.:L histnl'l:t antiga, mé· ~•a, 
mo,lel•n;t c mo·lerniss;ma é ;1 vc!'(]o.llclr<t 
! 11C:~trc üo munrlo. 

Pois contin uo. Sr. Presi<lente, a in~is ti1• 
lltl,to mc~mo mo•lo tl~: ver. E, si i ~ üi l! vel'· 
c\adc pa1'a ::ts ~cit•nc:i:\s politicas, so,:iaes o 
1,u tr·as, ma.is Ycrdadc uin<la óp •ra as t:clmv.:\;\s 
ol.a ol>Sl'r>'n.\·ão c Lla cxpr,riencin.. . 
A.~:·:illl . :t mcdici n:. comcçon, S1·. p1'0.S t· 

de11te, scn,lo L':icri:•ta, todo o mtmio jlt sa~e, 
no~ pa1·c·les d.os templos c t:ü vez na,; snchl'~<;· 
t ias . Isto foi entre C'S j udeus, o mie ell•1 n_;to 
passav;t de me•li~:r ~ de J~ygieue e r,e a.ss :o, 
'isvl~•mento e admiUJstr(lçao ele poucos reme· 
c!ics incertos . Depois, fizeram mais os Egy
:pcios: clles dividiram a matet'ia, estudando 

~ 
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uus as molestias da. cabeça, outros :l.S dos 
olhos. nari%, bocca, etc., tiveram jà emflm n, 
idéa de especializat· o assumpto, e com isso 
avançilram um pouco. Os g1·egos fo~am :in· 
<l:Jg:u•, suppõe·se, no Egypto os pr·imelros 
:prínuipios da scicncia; e, devidll aos estudo~ 
e progressos então realizados. surgiram Es
culapio e seus lllhos, o primeiro dos quaes 
'tanto melhorou a arte que foi deificado. 

Os filhos de Escula !)io,Macahou e Poda.li riu! , 
acompanharam o exercito grego ;:.té o sitio ou 
cerco de T.roy:~., onde. pouco mais fizer<lm do 
que tratar de ferimentos por meio de ma
gicas, etc. 

Seguir,1m ·se o.> Jescendentes de Esculapio, 
os Asclepi:vles, que toram os s:1cei"àotos llo.>s 
templo::; elevados em honrJ. rlo seu progeni
tor , onde acudiram os doentes para. pedir 
conselhos e reme .. Uos. 

No seculo VI, antes da. ér<\ chrístã. p:•ssou 
a medicina ;JOS sabias, então philosopl.los, 
oradores e até mesrno ans poetas. 

Lucrecio, por exemplo, descreveu a et'o
_l ogia. da peste do Ot·iente em um yoema mu i· 
t issimo interessante. Apparecem então Py
thagoras e seus successores, Democritns e He· 
raclitus, sendo então succeU.idos pelo seu· dis
cípulo o velho tle Cós. 

Foi este ultimo, pe1•mitta-sc-mc a cxpr~s
são, quem levantou a b<ttuta, cllalJlOU·os todos 
<Í. ordem, impoz silencio e rogeu n orchestra., 
fazendo ((a. medicina. uma vor(!at!eira sci,~n
cia., desde q Ut! lig-ou a. lei aos factos . Os des
cendentes do Hyppoc1·ates, Thcs8aio e Draeo 
fundaram a E:>cO!a H:rppoc!·n.tica.. 

Succeúera.ru as seil:ts (los dogmn.tico> e em
p\ricos, e ma.is tarde entre estes a dos metho· 
atcos . 

Em se,zuida, ap~recem Celso e Ga.leno . 
Galcno e Hyppocrates, uer•ois do incendio de 
AIEixandria, fora.m aprisionados pelos arabes, 
de onde os mesmos. isto e, :ls su as obros, 
eml1oro. presas, dominaram o mundo medico, 
mes mo dttrnnte t res ou mais seculos. 

Poi~ be m, Sr. Presidente, a~sim como a 
me,1icina, cada uma molt~sti, tem i~mb<'m a 
sua. lti ~toria particular·. Pois ó jn::;t.:Lmentc 
este o ponto a que eu queria chcg3.t'. 

Ha. ·ma.is de m eio secuio, Sr . Pl'esiriente, o 
illnstre via,jante, naturalista notavcl, eru· 
dito escriptor, o Sr. 13az·ão de Humbol•lt, 
disse : 

« O mal de Siii.o, o vomito negro, a (dJrc 
amarella, nlí.o é origina1'ia dL\ Americn. . »El1c 
nasce, porém, nas seguintes eonctiçues : o 
europeu, constituiç-ão li)rte e robu~ta. tempe
ramento s:\ng uineo. parto p:1ra :1. America. 
Devido entã•> ao.o excessos c ftldiza, dn via
gem ~ outros _son·z·iroentos a. uc.r d•.l, a"!{lO· 
meraça.o <le Jnd!V!uuos etc . , etc. , a lli cl1~ga. 
jina.lmente com o seu organismo um tanto 
~).baixo da normal. Alli, e UC$SS.S coudiçü.Js, 

sendo elle victima. d~ intoxica.çíi.o palustre, 
elle não se cura desta, di z Humboldt, como 
de ordina.rio acontece aos naturaes, digo, aos 
americanos, com uma ou mu.is doses de sul
fato de quinina apenas ; mas :>im, os ac
c:!ssos continuam a reappa.recer apeza.r das 
mesmas, da-se a auto-in{ecçüo o assim OJ:i~ 
~ina-se a molestia, que se diz chamar-se 
ft!l.tre amarella.. 

Não e. não será esta. a pt'imeira vez, 
Sr. Presidente, que iguae::; factos seriam 
oh::el'varlos n~~ pathologia, pois são mu ito 
conhecidas us febres remittentes ty phoides, 
qufl nacia mal:> são {lo que os resultados de 
l'epet Ldas a t~to-in(ecçües de orgun ismo, por 
ventur a atrectado pelo mhlsm'l palustre . Sã o 
factos estt:s con,;a.grados jã. hoje peht :>eicncio. 
mesmo moderna. quan<lo ninguem du vida. 
m:tis em :.tcredit •r na. theo~i:.< diblo.stica de 
Ner;eli pn'.\ explicar dois elementos pa.thoge
nicos r eunidos p<:u-u. p1·oduzirem umo. só mo· 
l est h\ febril. 

Em nos~os tempos já, Sr. Presidente, ti· 
vemos o prazer de ou-vi-r na Escola de Medi
cina. o preclaro e erudito pr•ofe:;:sor de c li· 
n"ica de então, nota....--et aimla. pOl' seu to.lertto, 
be m como por suas ohservn.ções e~inicas, o 
Or •. João Vicente Torres Hümem, dlzendo do 
mesmo modo-a febl'~ amarella não é origi
naria da America, ella vem de tempos pa.ss:J.· 
dos c nasce dos segu intes elementos pa.tho· 
genicos: tem por pdncipio o miasma. pa.· 
lustre e e mia.sm:J. an imal, sujeitos estes 
ó.s emanações m.aremmr<tíc l s. Por onde vê 
V. Ex:. que continúa a. h istoria accusa.ndo 
mais ou menos o mesmo facto ; a presença. 
de nada menos de dous elementos pathoge
nicos, o miasma palustre e a infecção a.ni
maL 

Esta tbeoría., que sobre clinica nos tro.ns· 
mit tiu Torres Homem, fundaYa-sc na su:~. 
observação e estudos aqui na C~pital, onde 
em uma das grandes epidemias de febre ama.· 
relia por i!lla OIJset·-v-adas, notou o seguinte: 
que esta terrninou·se por um grande numero 
•\e cas•>S de febr<:.s que nã0 poditt. m ser com 
facil idade classificu.dos, porqua.nt o pa;recia.m 
c llC! tant o os de lebres lyphoides, que llu
vidas nasceram muita-; vezes a o :;eu trata.· 
mento, exigi nl\o nã.o poucas vczed conferen
cias medic<ts, liiscussoes, etc ., terminando 
atinai u. mesma epidemia p dos casos francos 
e indiscutiveis rle febres typhoides. 

Em uma. out1'1l. graurl.e epidemia, e a. esta 
en a.~sisti-os Cltsos ultimo~ complicavam-se 
n:io m<~.is com os de febres typiloides, mas 
sim com casos rlc felm~s biliosas . Houve um 
momento c1n que du\·ida. se oz·iginou mesmo 
no h\lspit·•L pam mbe1· si t:-ata.va-se de u m 
c."l.So de fehee biliosa ou realmente de febre 
am<~rella . Concluiu então o illustee pl'Oiessor 
que na primeira. epidemia predominou o 
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m iasma p3.lustre; na segunda, porem, o 
miasma animal. 

Ne3tes ultimas tempos, Sr. Pre$identG, o 
illustre ta'.!teriologista.. professor da Es!!ola 
de }Iedicin,t, Dr. Domingo:; Fi•ei rc, on·ereca 
á scienc;,. o seu m•:cro~:cccus X1tMkoger~ico, 
elemento productivo de febre arnarella. Por 
algum tempo foi este principio consagrado, 
quando inesperadamente, da localid;tde em 
que me achava, sou"Qe que em S . Paulo, o 
Sr. Sanare Ui ha. via alli installndo o seu 
bacillus ictheroide, ou uma alga., prineipio 
c:~.usa.l da febre ama.re!la. 

Sr. Presídeute, S. Paulo tem nma Eociedade 
de medicina, da qual fazem parte med.icos 
illustrados e mui inteUigentes, enn-e ou tros 
citarei po1· exemplo o Dr. Luiz P ereira. Bar· 
reto, incontestavelmente· uma nota.bili.Jade, 
pois que é um me:l ico íllu:>tra.dissimo. 
(Apoiados .) 

Ao ter noticia, p ois, e conhecimento do 
facto, o D1•. Sanarelli havia descoberto o ele· 
mento pathogenico da febre nmarella, uma 
s.lga, etc. , etc. , OC!cort•eu-ma, o que 1 Que 
verificava·se com certeza o facto da. exis
tencia de dous elementos pathogenicos com • 
hinados para. produzir urna só molestia fe
bL•iL. Seria, pois, a. continu:J.çã.o da rheoria 
diblastic' tio Sr. Alexandre de Humboldt, 
conforme já re!'eri, 

Procurando, Sr. Presidente, o Jorital do 
Commercio de 8 de julho, por cause. t1e um 
artigo que occup;wa-se de um as:mmpto que 
relaciona-se muito com este que me occup•t: 
-a phtysica propagada. pelos eaminhos de 
ferro, escripto p elo ur .. Guilherme EnnBS 
M-oreira. membro do Conselho rle Hygien<: em 
Portugal, e pui.Jlica.Jo no ScouLo de Lisboa, 
parecia. jà ter-me dissiparto qunndo, erguendo 
esta. primeira folha deste importante jornal' 
vi então p~r e !la occulta. :\ violeta., a.quella 
'flor m~is que sempt·o refulgente e nitid:t.: 
era um a rtigo do Sl'. Dr. uomingos Freire, 
combatendo o uacillu.s :\ e o hacillus icteroíde 
do Sana.rcllí . 

E , Sr. PI·esiden tG, devo f:~.zm• notar, admi. 
r oU·liiC rnois ver alli ussig-nado ent,.e os que 
commung:un com o Dr. l•'r l)íre, jnllt:.tmentc 
com os mestres bl•. ,zilo ~ iro,;, o Dr·. Barreto, 
quo, !l. sor L. P. Bnrroto, seria incr.paz, pois 
isto poss:> as~everar, de assignar em tlua~ 
actns divet·~n.s. O qt;e faz-me crer que não foi 
ouvida a respeito do baciltus ictt:il'Oide a S0-
ciedade de Medicina de S. Paulo, quantlo 
reo.lizon a!H S::t.narelli suns investigncõe$ ! 

Sem poder mais av;tnc:,,r reliltivamente ó. 
este ponto, podemos dizer tambem o flUe é 
s:~.birlo, e isto e historic-J : nasce e dcsetwol
-ve-'::e a. molestia. á foz do l'io Antig-oa., ou 
segundo outros junto ao délta do Mississipi, 
jmpor tando·nos agora saber como prosegue 
ou pr(lpede e !la ... 

Emigra., ou é importada ? 
Os microbios que emigram, diz Pettenko 

fer, o ra.zem com extraordinnria. velocidade, 
sóbem e descem mont.tnhas,percorrem valles, 
El.traves~a.m mattas. sóbem rios e caminham 
contra os ventos. ·Acontece, porém,lsto com 
·~ febre ama.1·ella., pergunto eu '? NiLo, esta. ó 
tl.té demorada., lenta., na. viagem que faz, 
sendo para. crer que é importada., pois que 
pó:le·se qua.si sempro referir o seu a.ppareci· 
mento a um primeiro doente que chega," um 
fa.rdo, mala ou bahú, que s~ recebe, etc; · 

Nestas ci1•cumstaocia.s, Sr. Pr esidente, 
vem ao caso perguntar-se : si em l'ela.r;.ã.o à 
natureza. ela. febre am•trella, ainda alimentam 
du"i:la.s não pequenas os com}Jetentes, o que 
poderemos agora dizer ú.ccrca. do seu t ra.ta- . 
menta ? 

Seja-nos pcrmittido dizer : a lém do trata.
m:lnto elo Dr. Torres Homem, o mais conhe· 
cido naquelle tempo, e so:ffrendo as modifica· 
ções que illustres collegas teem j ulgado fazer, 
na actualhla'.le chama-nos a t~.tU.nção sobre
tudo o emprogo de meios, de que se nã.o de- · 
veria abusar. 

Quero dizer, St·. Presidente, do uso em 
largo. escala (]Ue se faz dos desinre~t. .. mtes e 
mlilios at,\ d~licadissimos pMpostos para. de
beUar a molestia em quest ão , como seja 
t ttmbem a injecç..;.l.o intra-veno~a. do ii!erum ar· 
tUl•1ial •.• 

O p:}rigo dos deslnfectaafcs, Sr. Presidente, 
e será e.>ta. opini:1o t<tmbem. min l1a., p<Jis 
nem todos -pensarii.o do mesmo modo, está. no 
al.Juso que delles se taz. 

N:~.s cipit:\es, cida.(les principaes, centros 
populosos, etc .• ha semp1>e medicos n ota.veis, 
en fet·meiros habilitudos; mas hoje, e espe
cia.l.mentc hoje, é justamente, nü.o em taeil 
lo;..:area centl'a.es, mais ou menos populosos; 
mas sirn, e isto estamos obsernmdo agora, é 
nos a.rro.ba ld,.s, nos log-•ll'eS mais deser tos, 
b:úrros e lhzendas, etc., etc., que a molestia 
tom pt'ocur a.do r,,zer ultimamente as suas de· 
vastnções . 

Observu.-se mais; a. :\funicipalidade nrvora, 
cutiio, alg"um<~s veze~. nm plm.rmaceutlco 
em llledico! ! Esto fo. ;r. o.~ recomm~mla.• las 
dcsinfcc\'ües, mils em hu·:,:<1 escala. Entã.o, 
eis a. i'déa. que sttr~a a o cspirito do cli· 
nico, que pCJla pnmcll'tt ve~ vis ita o 
t.locnte:-(lesinl'ectautes ililus c! extra, desin· 
J'ectantes ã. rou pa. do doente, â. roupa de seu 
lei to, uma. nuvem de desinfecbntes, em sum· 
ma.. é a •~trnosphet•a. que respira o doente; . 
e, nc;;ta.s condições, pergunto eu, S:r . PresL· 
dente, sob que principio po1erit. ser consi· 
derado innocente o prc..cudimento que venho 
de expor~ 

Pois bem, são meio;; estes aconselhados 
com o fim d~ aniquilar, entot·pecer, destruir 
os microbios. 

'· <. 
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E pergunto ent;"ío: os glohulos brancos clo «Como se explica que dous vultos emjnen-
sangue não são olles tambem organismos te~. pe1•teucendo n seitas inteir·rc.mente contra
vivos, tendo sido chamados, até por Paulo ria~ . tivesserr. tt·a tado em ciJinmum accor do 
Bert-microuios aua.n·(·~ios? daqnelle enfermo, SI)Tn mesmo que a. menor 

E!les qne são cltamauos, em uma molostia discussíio enh'e elles tivesse b•anspira.do! 
cyclica. como esb. a. executar um3. func<;ão o mBdico conferente não se incomma
importa.ntissim(t, qual seja a de esta.bcleceJ• dou, o assistente, porem, quid acredire 
luta fl'a.nca e tenaz com os míerohios patho- veiu dizer: , sta seiü1, não e contraria 
genicos, e .iá. pelosimpl~s entol'pecimento, um ~que1la. Pois, quanto ao principio das 
resultado rle"!~nor:J-vel do pl'OCerlimento. !1óse~ in!initesimaes, tendo visto e observa.1o 

Toclossabcm, Sr. Prcsidonte, q11e os glo- que alguns medicamentos teem pl'oduzitlo 
bulos L1·a.ncos do sangue mais glutinosos e bom re~ult~llo flepois de alteração U.e ;mas 
adherentes ns parerks vascuhm;s do q1te os dô,es, tendo sido, cutretanto, nullo aquelle 
glo~mlos vermelhos, correm ;\. pe:·ipheria e durante a <~tlministl"<M3io da dose ruinima.. 
ma1s va.ga.1'oBumente do (pe e~tes ulti- E rJuanto <to principio de GàlellO, coatraria 
mos. cO>Hnti'i,ts, nós não seríamos cc.ntrarios. mas 

Pois bem, que urna. cireumstanc:a qualquer sil:l complomr:ntarcs um do outro; c si o, 
estra.nba venha a.juntar-~e n. este mecl:a.nis:;;o, m,••lkos <lllopn tlws addicionassem ao seu o 
torn:Lndo nind:t m:lis lenta a sua man;h;l, e nosso pl'in~:ipio: s;,milia: simililm 1, elles te
logo os globnlos vermcl11os nucleado:; sob ré'- riam feito muito mais, eu tão, do que teem 
tudo, pois ~ão estes os consirler:1dos ,Ja. nova con,eguido até 1Jo,ie. 
foiTalação, reticlos e agglomerados entre os Neg<tl' assim, Sr. President~. dous prin· 
llrancos, nrro são cslas outNs cu.usas de em- cipíos basicos, i'undamentaes, 5cimente pvr 
bolias? au:ot• de uma liga, ú muito filzer. 

Talvez seja exaggero de minha parte, E mais ainda, SI' . .Preslclente, por occasião 
Sr. Presidente, mas quantrt8 vezes não ter-' de discutir-se a origem. a 11atU1'eza. da Sep
~e-ha. dado o facto: depois de ser annunc1ano I ticemia, no momento mesmo em que se }!ro
que um dcellte vae bem, rr1pentinameHte, 

1 
curava fazer :t attenuaçãu do virus, senclo os 

inesperadamente, so ouve dizer de UID<l ter- resulta.dos ínieirumente contrarias aquelles, 
minação fat.al ~ que se devilt e~per:tr, pois quanto mais long~ 

Por to rios estes motivos, Sr·. Presidente, se levava a. attenml.ção, rnaís irtter.sa e mais 
entendi ser tlamaxiruaimpot·bncia o projecto f·~rtu tornava-se aquellc, não tardaram os 
que lembramos de n.presenta1·, e 01':J. tratamos lJOmmopathasem reclamar, queremlc ve1' aHi 
de fundamentar. Fot'ça é, pois, evita!' a pro- eealizarlo mais uma vez o principio da dyna· 
:pagação da molestía. miznção, ao que pretendeu re5ponder o gen\o 

Ao contrario, não estariamos talve:z: IongC> do Sr. Pasteut•. 
dn época em que se Jr;mbr;Jssem de reunir-se 
os Srs. homeop~thas, allopatbas, hplropa.thas 
e etheropathas, para um fim Ulllco. 

Quanto uos hnmeoDatha~, Sr. Prt:sit1onte, 
eHes não peruem occasião de querer fu.zm· a 
liga com os allopat!Jas; por.~m nós ... jâmais 
n acceitamos. 

Ho. pouco ma!s ou menos uma dezena de 
annos, Sr .Presidente. e V. Ex. estará lc!m
ln\l do, tal vez, li o que ~c 11as~nn rlurn.nte a mo
lestia. rlo que fui victimao lor•l Uell.~onsre~l•l. 

Em Londz·<?s ,·, muiw u~ada :t holll<~Cop:l.i.hh, 
e muito pl'inr.ip,tJmente pelo,; lords. Ern,pois 
seu mcdrcu us5btc,nt:; o DI·. Quidtl, un~:t no
t~bilida.de naqulllle tempo, em Londr·~s. 1lll.5 
como a rnolestia re~isti~se ao t. ratam<",Uto. foi 
pela f<tmi!ia. daquello l'equel'l,]:t um~. confe
rencia, mas com uma. outl·a celebridade, um 
medico o.llopatlla ; pedid•• este, a que Quid'1 
promtn.mente a:~cedeu. 

Qrlirld e um J'i'Gre>SOl' rh. 'C'niversi:'adP con
ferencinrrtm, tratar"m sem ~ uo 1lour€S~E: 
entre olles diccu.~~;'i,,. <llgum:t, c o lord fLülecou. 

«Por cccasião da. "epticemia., existem a par 
elos microbios pathogenicos no organismo, vl· 
briões que a.bêem !ucta. ene!'g-i{:a com aquelles; 
que est0~, porém, diminuint!a D<ts snccessi· 
'as attcmw.;;üe~, nqnelles que, enit'etanto, 
eram m" is fracr.s, produzi<tm um resultado 
maior. devido il. diminuição do Yigoroso.com
bate, qu(J antes s(Jpportavam.» 

o que não ficon pro\'i\.tlo , porém, foi qne a 
r1iminuiçii.o dos microbios in;~ocw.s se ope-
:··asse. 

!\btas cond!ç.õcs, S1·. Presidente, no es
tado •leduvi<la em quo se acha o meu espí
rito, c,mJ'o1·me roi exposto. nnímad<.• pelas 
luzes e ttt!cnto t.lo meu ílluslre colle;.:a o 
lkputau0 pOl' Zllino.s Ger,u:s, qu~ me dà a. 
lloma tJc a~sign?.r commir.;o este projecto, 
acrcJ.i to, ao apresenta l-o, reconhecend<l, 
!JlUitocmbor:J. que elle venha angmento.r as 
(1,..!<pezas tla t:nF•o, pro~ to um sm·>"iço uo rneu 
paiz. 

O projecto é o ;;:eguinte (iú) : 
Eairnprensa.accuditllogo: poisoTimes não .••..•....••••...•.•.................. 
tardou em fulminar contra ambos~ seguinte .......................... , ................ . 
censura: 
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Apresentando csse_projecto,de_yo dizer com j O ex:aggero da. importancia das passagens 
franqueza, ~~·. Pres1d~!1te, a na.o serem u.d- da. Estrad<t ue Ferro Centra l do Bl'azil. ltvou. 
optadas_ me-hd,ts r~el:lo lllus~ra.d:J. Con~mi;;siio ' " p;· vo a abandonar, pot• a~sim dizer, a es
r~specttva, de_mouo que nao se l''::lltzcm as tr alla , a diminuir extraot·dinariamente a. 
r1gorosa.s meutJas na. smt ex~cuçao, talvez r.:ndn. já por.1ne a.quelles que viajavam em 
fosso melbor, meH10r mesmo uao otferecel-o, 1" classe pt•ocura.m hoje viaja.r em .,. jit. 
pox•quanto não é n0sso intuito <Lu;;mentll.l' des· pot•que muita~ pes~oas teern a.b"n<lonad~ ésse 
pr::za~ se~ melhorar tanto o estao.io sanitar io, meio l'ucll ue lucomoçiio, sob1·etudo nas 11e. 
o que asptramos. qucnas tlistuncíua á margem ela Estt·auu de 

V. Ex. s:1be, o seu bom resultudo depende Ferro. 
sobr~ modo rto pes~oal a_Pto e capaz Jl:ll':l o ex- As,;:m sendo, ~spero que a commis~ão a 
crcrClO. Actualmentc,n?~ ~abemos, os emJ~re- quo fü:· rl is~ri~uida. esta peça a estull::tr~t 
gndos fot·mam:Hl. q~a~1 sempre ~ú segumtc com a tl.t~en<; :.to UH:li'ecida, f~zunJo ,ju~tiça ao 
1n.>do:- Um _tnd lvHluo que d€SeJ<~ Ulll e!~·:- reclam.:J ust:tlcauo tios contl'ihuilttús, q11o já 
pr_•·g? ap,proxrm,t-S~ e pe •e-o. O cx:mv3 en Jilo llilo $:•bem omle ir l:msc~w dínlteit·o para 
se1 ,_ e ele1tor, tem •l tploma., vota commi~o... pa.g-.n· tantos imposto3. (Muito bem.) 
esti~ portnnto .balJilitado. (Jf!t ih bem .) 

O St•. i.~.ro~ident.o- Far·se-hQ. a 
O Sr. PJ.•e!llident.e - O projccto ptt i::lica~ii.o requ-::rüh pelo nobro Deputado. 

fica sobre a ~lesa ate ulter ior deliberaç[o. 

0_ Sr • 'IIenl•i(:{Ue Vn.z (') - Sr. DOCU~!E:\l'OS A QUI~ SE 1 ~1-:FEIUU O SR. IIEN· 

Presldente, d<J vendo brevemente esta C;~- IUQEE VAZ 
ma.m. discutir e votar· o orça.m~:nto geral1la 
Republica para o proximo futuro e:xet·cicio, lllms. o Tü.:ms · Sn. Membros do Con
enviaram-me cento e tfl.ntos cida.olãos re:;i· gresso Nacional.- Os abaixo assi"'JUJ.uos ci· 
dentes no Esta.<io de Minas, e quoJ dia.t•i<uUGnte dadiio3 r-;sitlentes no municipio de Jui~ de 
se s:~rvem da Estrada de F<H'l'O Central do F ou, Estado de ~li na:; üel':J.es, vcem l'espeito
Bra;,:il, n. repres•mtação que vou marlllar u. samente, no uso <le um Jireito constituclOu;J..l· 
Mesa , pedindo a V. Ex:_ que 01·dene a. sua men te l'cconlleddo, repr·es,mtat• a esHJ, illus
pulllicaçã.o no .Dia.J·io do Conrwe~so . t\'c cot'poraçlio lcgisln.ti-.·a., no sentido de ser 

Reclt\mam os sign:~.ta.rios ,fé~ta. p~ç(l. con· suppmniuo a impusto de 20 °/o sobre o preço 
tra. a cobrança do imposto sobre a illlport(l.n· d .r~ pMsag~ns nas estt-:•Jo.s <!_e ferro, imposto 
cia. das pMS<t geu:-; da Estrada de Ferro Central: este que m~u tem mats ra.zao de ser, desde 
c a meu ver, com toda. r<:.zão. · q~1c C(lS80U o fundamento legai dtj sua cL·ea-

Si oão me é infiel a. memoria, 11:1 ;:o Q.nnos, G<LI). 
isto em 1879, votou a o.<semblé•• l•!'•islnü va. l Em verllad~: Ex:_ns. Srs., a instituição 
uo imperio o imposto de 10 ''/• sobre aspas- .\_e~sa. tu.xa. trtuuta.t~Itl, estabelecida pelo e.o.-: 
sagens d[lS estmdas de ferro <lo <>overno <!<Ul· tJgo GOVCI'llO lmperml em o anno de 18í9, fol 
tlo-l he ·um fim todo especial, 0 de consbtuir tei la com o intuito _de _applical·t} á libertação 
com ontr as verbas o fundo de cnwncipa\'l'i:O ~os escravo~. co~;;tJt~mdo uma. das fontes do 
1>a ralibertaç.ão do;; e :;cravos. ~undo d~ Eman_C!pa.ça.o. 
Dect·~tatla <\ D.boliçlo do elemanto S0l'vil, 1 ,~boli<l n~ par_em, :~. ~sr: raviolão, em 13 .de 

em 188::!. logicamente dev~ri a ser revog·ad<L 1 1nv.to tle l_s~. mcon:.I H:Jonalnte!ne e sem m
a. lei que ct•cou be~ imr:ootc.s com ur~ !im 1 dollln Jzaça.o :J.Iguma a.os pr?JWietarios dos ~s
todo especia l. ! cr(). vos, d.es::. ili>ar~eeu, logJcamentc, a. raza.o 

Niio ent<Judeu assim 0 Potlel' Le"·is l~ti vo ! -te ser desse tL'I btilo, que, nn em tanto, em ve:r. 
do imperio, que p<t%OU a illlporiJnci~ uos I! •lc ser, cum() devia., s rtpprimi,io~ foi _a.ggra· 
mc~mo:; impostos par[). :~ receita "era!. vil.• lo, elcvaudo·s•.~ <l ~IJ % tt sua tux;.wa.o quo 

Era de úSpcr:w quü a pt•iuleira "'assemhlé~t ' era., a.venas de liJ "/... . 
legislutiY:t orl.iinari:-t d<\ H.ü'iUbllca 0~ ~ 1 tp- ~omprd1eu_lle o J_!lu~lt·e Con:gr(!~so :\'amonal 
primi.:;se; assirn n:lo acont~cen, t>orqne ao C! ~'~'o ]•t·.o..:.trla s sa.o a~ cuiH.!Lçues o.ctui.l.eS da 
contL·n.rio elh oH c!evon a 20 "/,.. vw.• niJ.CWI)td e ha de l'e,·c~ber, portnnl~. 
M~l ~ , o i:t•' ... •IW!lni<·nt.r. nr·!n!'rr>l nn!: vej r>. qn,ml•t "~ :w~. (rTif'nl:r. ~ rtr<!f:-:tr:•. o prsn dns tt ' l· 

1:&~ ccn:iuuD.ç~·h .. • ti:'.. coüj·v..:i~;-:..t lt~ itJipo~l ·::> G ~ :;i.Ü•J:: , l;.: .::~t ~·~ :'": ;) ._:l!~J.''-':. i_h! C(l!~-~ !_. : ;~ uintl~, ::.:!-
jr.s tament: uão _produzir cllc o efi'eito qu'" i c_ra.d:J., ·~,(;;~(:a .. . ~: ·~~~ · pc:la~ cxigencia.s, cad•\ 
quet' o Poller Lc''"ISlati\·o . I ,,ez m:u~ exp ... 1~n.1s rlo 1!.•co, o.!em de a:>so· 

En:e!)tiva.!nent.f ~ l le t em sido e c:Qnt.inworà 1J~ r·1J~•;o. pa!~s .~ni l diirtcullb.des d:\ vid:t indi· 
a. ser negattvo em seus r-esult\l.do~. Vlrl~ ! -t. qu~ll•n,m:~. 

t .rge, port..'"l.nto, attcnu<u·, por qualquer - - - ! sortG, os pesados euca.r.•gos dos contribuintes e 
( · ) Nõ:o foi revi.$ lo pelo orador. nenhum:\ tn..x:\, mais que esta !;Obre o preço 
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das passagens~ nece:;sita prm;npta. eliminaç~o Antonio da Costa.-Carlos lhrroS?.-Fran
p~ra ess<; eiTelto, po1s que, alem de !eXfl;tOrl3L cisco de Assis FerTei,·a Brêtas, negoci&nte.
e de inut!l para o fim de sua creaçao, e ev1- 7osê Cesario de M<Jdeiros, proprietnrio.-Af
dentemente perniciosa para os interesses da (onso Henrique A. de Aguiar, solicitador.
União, que ba de tet' visto a renda das estra- A.1>elino Augusto G11imaraes, negociante.-Ole
da.s de sua propriedade, proveniente de pas- gario Pinto, jor·nalista e proprieta.rio.-Att- . 
sagens, sen_sivelmente diminuída, attenta a g·tmo Pranca, professor e jornalista.-Alf,..edo 
lei economl<"a que nos ensma que o consumo Roi:; 1llendes, solicitador.-Bnmo \)01! Sydow, 
est:\. na razão inversa do preço. iodustria.!.-Antonio Loureiro, negociante.-

Não só, pois, razões de ordem moral, L. J . A. Barbosa & Guim trães. - Antonio 
como de ordem política e financeira, aoonse- Low·eiro.-Dr. Ccm·êa de A~t~vedo, medico c 
lbam, a.o mais ligeiro exame, a eliminação jornalistu. -111anoel Amoroso Assis de Aguiar, 
desse imposto llo quadro orçamentario, ·e os phnrmaceutico,-T,-i<tii!J VitaZde Borba, pro 
abaixo assi~nados estão seguros de que o p:t· tessor . - Lv.dgero Teixei1·a, negociante.
triotismo dós illustres representantes do povo Franci.~co Lins, professor .-Jose Ribeiro do 
não lhes iodicarádiversoprocede[',attcndendo, Na.<ci»lcnto, ncgociante.-Arthv.r Camn, chefe 
a.ssim, a uma justa aspiração do povo desta rlc officina . -.4..ntonio Pi:~to Mon.teir-1, rlen
zona e sa.tisfazendo os íntere~ses da política. e t ista.-Francisco de Paula Haffeld, negocian
finauça.s nacionaes. te . -Kn·Jr.h Re;c11de, lavrador.- B ernardin o 

Entregando, pois, ás vos:;as sabia.;; mãos a ela ·~il'l1a Lea~. lavrador e proprietario.-Bcr
:presente representação, a.guard<Lm os :L baixo I nr.trdino Leal & Gem·o, fazendeiros. -Fran
assign:LLlos o seu prompto def.:rimento.-:- cisc-1 O.mdido Alves, eng-enheil.'O g••nphico.
Dr. Ambrosio Vi.; ira Bm9a, agente executt · Jlila;·io Pereim da Silva. nsgociante e pro
vo.- Dr. Gama C'-erqtteim, capitK1.lista. .- pr ietttr io.-Jose AvcliW> Teixei1'.!, advogado. 
Antonio Ferreira de ,tssis, proprieta.río.-h- - Solidoni:; A.ttibo Leite, advogado.- Josv.c 
Uo Cesa1· Ba1·bosa Pcnn~, engenheiro militai' . Leite Ribei;·o, lavradot·.-Antonio Berna1·di11 o 
Assis Fon seca & Comp.-Anto;lio Cal'ios Ri· L eit·e Ri!;ei1·o, lavrador.- Bernardino AEv es 
bei!·J de Awfradti,-A;-istoteLs R!m"i'lue Dan- tia. C1·u.;, fazenriciro.-FraHcísco Antonio de 
tas .-Franh!íH Rodrigues .ilfo,·aes J •nlim -- 1lfacedo, negociante.-Jfacedo & Comp., nego
.lflan-oel .111tonio Lopes. - Lafayatle Barbosa cialltes.-Jose' j}foreil-a de Macedo, negocian
:R.odrigu.es Pereira, engenheiro militar.-Dl'. te.- A;·nalrlo Abnw, commerciante.-Dr, 
7oaqv.im Ma1·tins.-Dr. Penir/o Fllho,-Dr. E •11ilio i1lach·:do Pel'eira, lavrarlor.-Accacio 
E ermenegildo Villaça.-Theodo1·ico de Assis. Teixâra, neg-ociante.-J. A. Campos, nego
;_Edt!<r:rdo de Andrada,-A.lfredo Albino, p !'O- cjante.-Malio Cardoso, empregado do com
:Prietario.-Antonio da Hortn Junior. - CLtl>!· m ercio. 
diano Lopes.-Joceliuo de Q/(eiro::.-Joaquim 
America;lo,-A.. Fernandes de Oliccira .-Ro- O Sr. Paula Ra.Jnos (·) - Sr. 
meu - Halfeld.-Joaqv.im ele A..lmeida Gama, Presidente-, Yenho submetter a CODSlderação 
:pharmaceutico.-A1~ibal Amel·ican:~ .-Jienri- da. Casa um ")lrojecto. 
gv.e B aptista Co1·rGa CastYo. - -Jiarcetli11o 1ir- O pintor Victor Meirelles tenciona fazer 
mori(/,,-Jose Baptista Corrêa C·tstro. - Jotio uma exposição de um panorama commemo
L wtosa de Sou.::a. .-Cesal- Ugate, agl'imensor , ra.nc1o a dE'scober ta. rio Brazil na occa.sião em 
-2lf.t~Wel de Castro.-Cesar J.fau ricio d.e Oli- que se celebrar o 4• centenario e, para isso, 
'tl-tü·a.-.\fa;·l i>tl~o Pereir.1- Junior.- .o\.;llonio teve ncccssith.:.de de import.:.r da Europa. não 
Barreiros.-Asca.Jiio AmericaHo .-Ant.onio <la só o. téln. em que deve pintar o quadro, corno 
S ilva 1-tedu~ino.-Pa;l.talr:mtc ,1rmii·i, 1'impo- tnmbúrn as tinta.s neces:;aria.s ao seu traba.-
1!8 & Comp.-Joaquim Roi:: du A>·atUo.-An- lho, requerendo, por tal moti\·o, de confor
toaio .Bernetrdes J<',-a,qrz.-Josê Fagund~s N as- midade com as disposições do § 2i do art. 2• 
cimen~~.-Antoll io Jose de A.vellar.-Josê Bap- dns disposições preliminares da Nova Tarifa, 
tisfa Lopes.-Bclnario Gumes Sou:a.-kro- que lhe fosse coneedido ucspacho livre de 
nymo llfarqucs dos Santos.-7oagt~im A.~ves pagameuto de direitos. 
Pereira, :fazendeiro.-:Sans•Io J_osê.-J~nto;lio 0 Sa . H!mlmiA DE S..\..-E' justo. 
J1fanoel Fortes.-Scvenno Anto;ao clr1. (l·u~.-
Alonso Clr.zro Boa Mo,·tc. -Ageno1- p 01·tes Ro- . O S~t ._ PAULA RAMos-Eile entende que a 
clla.-Ono{re ze,·cHa?'io de Lins, p:·oprietarlO. dl~posJçuo do§ 27 llo_ art. 2", q~e ~a.nda que 
-Josin;:; Alca;;tara de .4.mujo .-A-;·naldo de ~eJam despachados J~:vres de (ilr~J~os o~- ob~ 
Moreim C<tW·o .-.11lvcu-o Saltes. _ F tallcisco Jecto~ ~~rtence~~es as compa~:ua:s ._lyr 1cns, 
Candido da G,tma Jtmior. _ Frit:: Cath:;us. dramallcas e eq ... estres, etc. , . uever1.1. com
-Amcrico & Lopes .-Cl11udio Fen?andes, ne- preh:n~er tambem o ~ater1al de qt1e elle 
cia.nte. _ Franciu.tJ J\ascher. _ LHi~ .J.l!a- ·~ nece~slía para a confecç-.J.O do seu trabalho, 
theus Velloso. -Francisco de .-tssis Pvtto ---
l tmior.-Biagio lJetti, negociante ,-C,tstoctio (·) Es Lo discurso nio foi ravi.slo pelo orauor. 
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e para isto requereu ao Sr. Ministro da. }?a
senda a isenção do pagamento desses direi
tos . 
· O Sr. Ministro da. Fazendl\, porém, enten
deu que não se achava comprebeodido na 
disposição do § 27 do e.rt. 2" da T~rifa o ma
terial de que se tratava e Hl(leferm o reque
rimento, mandando que o interessado se uiri
gisse ao Congresso Na.cional. 

E' o que elle fez, por meio de um requeri
mento, que me foi confiado para a.prGsen
tat-o à consideração da Camara.. 

Entendi, porém, mais pratico converter a. 
rna.teria deste requerimento cro um projecto 
de lei. 

O requerimento que dirige o pintor Vieto!' 
?rleirelles a esta. camara está concebido em 
termos taes , que me dispenso de fnnd3mento.r 
o projecto. 

Acho que a. medida. contida no § 27 do 
art. 2• d:\ nossa Tarifa deve ser extcnsh·a. 
ts.mhem .:~ matel"ia de que trata o requeri.
ro~nto desse illustre a-ri.isto.. 

Desneeessa.rio ó l!lzer á Ca.mnra. qual a. im
porta.ncia. do yuadro que vae ser pintado 
pelo artista. Victor MeiJ.>cl!es (apo iado ~) ; e!le 
e destinado a. commemora.r a descoberta do 
Brazil e parece-me, portanto, que, si o The
souro vai sotrrer um pequemo pt·ejuizo com a 
i~ençã~ do pagamento desses direitos. m1;1ito 
lucrara o 13razi1 com a obra do grande art1sta. 
brazileiro, 

Julgo-me dis11emado do a.dduzír quaesque1• 
outras consideraçõe~ a respeito, c peço a 
V.Ex.que, depois de submetter ao apoiamento 
da. Camara o meu projecto, o remet ta. á Com 
mis.são de Orçamento. (1lit1ito ~em.) 

O Sr. ~~.·esiden.te-0 projecto fica 
sobre a mesa,até ulterior delíber<I.Ção. 

Vem ó. Me:>a, é lida. e envio.da. á. Commissão 
ue Orçamento un;a petiçã.o de Victor t\·!ei· 
r;l!les de Lim~, professor jubilado 11a. ;uni;;::. 
Academia. das Bellas Artes, pedindo isenção 
de dit·eitos pam o materid artístico que lem 
de ser utilizado para a. pintor:~ elo panot•ttrna 
rapresentan•lo o descobrimento do B:razil,que 
]la de ser exhibido nest<t Capita l por occasiíio 
de cel~bl·ar·se a festn. commemoro.ti,·a do 
4~ centenario do mesmo descobrimento. 

O Sr. Ilc1•edia de Sú-Sr. Prcsi· 
dente, estando quasi fiud:c a hora do expe
diente, tomo a liberdade ele per\ir a V. Ex. 
que me reserve a palavl·:t para n. proxirna 
sossão. 

O assumpto de que pret endo tratar 6 ue 
alguma importancia , precisando, po1· is so 
mesmo, ser desenvolvido con veJJientemente 
c não e em cinco ou dez minutos que poderei 
adoluzir as considerações que pretendo. 

0 S&. PRESIDENTE-Já ba. pedido pa1·a. Íll· 
scripção na hom do expediente da proJtima 
sessão; o nobre Deputado terá a.pa.la;v~ em 
occasião opportuna. 

0 SR. HEREDIA. DE S.-í.-E' muito justo O 
meu -pedido, desde que se attenda a que .estou 
ins~ripto e que 11. palavra me fôra concedida 
em hora tão adiantada do expediente, quando 
fa.lta,m apenas cinco minutos para que elL.1. 
se esgote. 

Eis o motivo por que eu desisto da. palavra., 
neste momento. 

O Sr. A.ug;ust.o CleJUentino
Sr. Presidente, nas mãos <le V. Ex., como 
digno Pt·esi<lente da. C•tma.ra., veobodepo:sita.r 
a. minha. renuncia do honroso cargo de 
membro da CommiSl!ão de Marinha e Guerra. 

Ha. tres o.nnos successi\'OS que a bondade 
dos meus distinctos collegas me conferiu este 
posto de honra., de confiança e de sacrificio; 
hn. trcs a.nnos succe.~i vos que, quer na. · tri· 
bun•~ da Ca.mara. quer, principalmentG, no 
seio da Commissiio de Marinha. e Guerra., me 
tcr1ho batido constantemente, lealmente e 
desinter essaoamente po1' to(los os negocias da. 
m:~J•inba nacional. (.1poiados.) 

HoJe o dever me indica um caminho : re
nuncin.r na.g mãos de V. Ex. o cal'go de 
membro daCommissão de Marinha e Guerra. 
com o qual fui honrado pelos meus dignos 
collegas. 

Tenlto concluído. 

O St• . I:»resident.e- Opportuna.- -
mente submo.t.tet·ei ã. consideração da Casa. a 
renu ncia que V. Ex.. ora. apresenta.. 

Tem a. palavra o Sr. Malàquit\S Goaçalv~. 

O Sr. ~lala.quia!Sl Gon~alves
Sr. Presi.dente, venho . em hom tiio ad ian
tada. occu pat• a att~nçã.o da. Camara, porque 
acho que o motl,·o que a. t~1nto me obriga c) 
ole interes~e iroportantissimo, uão só llara .. 
todo o Brazit como espcc:i,, i mente para o Es
tado que rcpre::ento nesta. Casa. 

Todos nós estamos informados de que a 
peste bnbonica acaba. de invadir a cidade do 
Porto, no reino de Portugal ; que o nosso 
Governo já tem tomado meui(las energica.S,• 
relativas a diversos pontos. Acho, pot•ém, 
que essas medido.s são insu!!l.cieoteo. 

Estando ha muito tempo paradas as obl'O.S 
do Laza.reto do Tamandaré, a.cho urgente e 
neccssaria. a abertura daquelle estabeleci· 
mcnto,prmtue nã.o é justo que, sendo a cO'lta 
(lO Bl':lzil extcnsissimt~. , se obriguem os na
vios q uc ~e destinem uo norte a vir fazer 
quarentena. na Ilha Grande. 

Nestas condições creio que a Camara, como 
eu,acba. de imprescindível necessidade a aber· 
tura da.queUe la.za.reto. 
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Desejando,Sr. Prl!sideote, ir no encontro elo 
de:;ejo do_ Gov~ruo, q ~erentl_o mes!Do fa.cilitar 
a sua :::.c<:~to,submetto a cons1deraça.o de meus 
col legas um projecto de !oi, que está assi· 
guado por mim e pelo meu distincto collcga 
de bancada., o Sr. Er-mirio Coutinho. (Muito 
bem). 

Fica sobre a mesa até ulterior deliberação 
o projecto offcrccido pelo Sr . Malaquias 
Gon~lves. 

ConnJil.recem mais os Srs .• Julio àe ::\Iello, 
Petlro -Bol'g-es, Thomaz Accioly, Tort·es Pol'
tugal, João Lopes, Fl'llncisco Sá, Freuerico 
Borges, 1\tvo.res de Lyr;t, Eloy de Souza., 
Coelb.o Lisboa, Ermirio Coutinho, Jo.'é !Ha
r iano, Coelho Cintrt~, Gornc!io da r·onsec.'l, 
Moreim Alves, Pet!ro Pernambuco, At·ttmr 
Peixoto, Neiva, Castro R.r:bcllo, ~.mton, T•)Sta., 
Paula Guim1rães, Ve1·gn~ de Abreu, Amphi
lophio, Paronhos :Montenegt·o,Gu.ldino Lorcto, 
Pinheiro JuniOl', Jo~G Niurtinllo, Relbario de 
Souza, Urbano ~Iarconr~es, !{nng~i Pesto.na, 
Mayrink, Calogeras, Aimeifla Gomes, Lamou
nier Godofredo, Antonio Z:J.charias, Rodolpho 
Abreu, Augusto Clement ino, Tell~s de illene· 
zes, Patlua.Rezende, l\ioreir<L da Silva, Galetio 
Carval.bal, Lucas de Barros, Paulino Carlos, 

. Francisco Glicerio, Ovi1lio Abrantes, :VIello 
Rego, Lamenlta Lins, Març:at E~cobar, Victo
rino Monteiro e Pinto da H.ocha. 

ORDEM DO rHA· 

QUESTÃO l>E Or~DE~t 

O SJ.·. Coelho Cint.ra (') (pela or· 
clcm) - S1'. Pl'csirtente, na. ultim,~ l;essão que 
tivemos, V. Ex. annunciou que se achava 
sobre a mesa. o projecto n. 11 0, que orçava a 
r eceita geral da Republica. De•;e V. Ex. 
Ieml.mtr-sr; e to.mbcm a Ca.m~u-a llU (l, se:ndo 
presontes á con.siuer; lçãu dos S1·s . Deputados 
divers~s ref0:rmns do !{egimento, foi c.cce[l.n. 
tle preferonci:J. a do meu i!lu~tre amig-o c tlis· 
1.incto Deput;vto por ~:J.ntn. Cil.tharin<;., cnjl' 
nome peço licença. para citar, o Sl' . Pa.u!:\ 
Ramos. 

-~ A disposição clara. e twminnnie ele um dos 
artigos do Regimento que foram cmen..tauos 
por esse distiucto co \lega, crêu·mc no cspi
l'ito sérias duvidas sobre a acceitaçíí.o •!o 

accordo com a. disposição rellimentu.l, é claro 
que aos Deputa•ios deve e<\ber o direito de 
dar emeudas súhre ma.tel"ia semelhante, pois 
do contrario teremos o odioso de ser per
mittido á Commissão de Orçamento ou outra 
qualquer u.preseut<n· emendas, não tendo os 
St•s. DP.puta.dos o direito de faze l·o. (.Apoia
dos.) Nestas conrliÇões, sendo a ma.teria muito 
séria, peç·, a V. Ex. que, com a.quelle criterio 
e intuição com qttC sabe dirigir os nos.-;os tra-· 
ba.lhos, se digne de e~tudal-n e de, na. proxima 
:;e~são,ou qua ndo V. Ex:. melbor entender, dar 
uma decisão que habilite os Srs. Deput:>dos 
a resolver, ou mantendo a disposição que 
aqui se acha ou como julgarem mais acer
tado. 

convem notar t1ue ::.ssim procedo, porque, 
qu:wdo em minoria, impugnei por mais de 
uma vez p t•ojectus contrarias ao Regimento 
que for::1.m aqui apresentados; e n;:-to desejo 
que paire no espírito de quem quer que seja 
:l. supposição de que neste meu procedimento 
houveose Jt,rcialidnde, especia lmente com 
t•e!ação á Com missão com qu em SJ deu o in· 
cidente. 

Refi.J'o·mc ao projecto apresentado o anno 
passado e que foi por mim impugnado e que 
a Mesa resolveu mandar á Commis::ão para 
pol-o do '.l.ccordo com o Regimento. 

Reitero, pois, o pedido que fiz, para que 
V. Ex., estudando a matct·ia, resolva. com n. 
sabed.or·ia que o ttístingue. 

O S•·· Presidcnt.e-A Mesa agl'a· 
dece ao nobre Deputado tet• chamado a sua, 
a ttenção l1 respeito das disposições contit.las 
no projecto tla r i!Ceita, o qual, no entender 
de S. Ex:., lnci<l,) nas tlisposiçõas do para
grapho unico do ar~ . 133 do Re~imento. 

A Mesa examinará quaes dCS5i\.S dispo· 
siçues incidem n;L disposição do artigo citado 
e de~de .i•\ declnra que t odas arju:llla.s outras 
<'JUO estiverem om taes condições, depois ele 
lla.-erem s:<.lo appro•M.as conjunctament e 
com o projecto, :>orflo d~st;\ca,lo.s pa.ra con· 
s titnit•em proj2cto em seplrul.o. em vit·tude 
<!o parag L".l.pllo unico do art . 133 t.lo Regi
mento. 

Em todo o caso, a. Mesa oxaminarã o pro· 
jecto de receita e tomará as resoluções que 
julgar m:üs cnrlaes. 

m?itas d:J.<; disj)OSiçile~ qt~e s~ co1~t~m na.J•n. O Sr. P~uda. n.:unos (pcl.a o.··r.lem) 
c~d;v .. r.evr.:.l a J:·~fl.!"O·m~ a~ (lls;;r.o .. ~: ç-0~.' rl: C.".. -Lt"'t~A nne r\i ~tthi11.e itid e. ~~- Pre~ídente .. á 
:ra~~2r·. :çc:·m::.n.;at~. f';;:ll ::~ o l"lr:!:;r.;.pho\ con:;fr;cl·;iç;I;) G.a. Ca.sr. o projecLo tlo cryamcáto 
um~o-l \O. an . 133 Jccli!t'a r;uc ncnllu1_na. d IS· da. receit::, tomei cem m\go m~srnc o compro· 
pos1ç~o u~ co.~·acter _pm•:nõlnr:.rJ te ~CL'a. no !la rnis,-o de apresentar . :i Vt' I' S:IS c men:la8 sup· 
lllClUt<la,_ IStO_c, t\11\] o~l ''' .. l:J!l·t_. _ . prrs,;iY:t~ ch~ •liSJ• fl~i •;tiP.S do C.'\l'n.(:tcr r•~rmo. -
. Orn, Sl c::<-tste est? cl!~pos Jçao no .,1:>1'':'\iêcto. n•:ntl.1 que so ach:ur: e.mtidas neste projecto 

st este proJecto c;St<t <lc alg-nm:'. !.-,-~" •lo n.;;ot'<\ aprescnLa.clo, inl'dn;;indo a t•efortu•~ rc
.;imentttl ultimamente feita. pot• csto. Camara., 
t'oiOI·ma que Pl'Oh i bc dat•a. e tlXpr•e.•..;am~·nla 
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que nos pro)ectos de orçamento figurem dis
posiÇões de caracter permanente ou aquellas 
que tendam. a crear ou supprimir repa.:rtições 
e alterar vencimentoS; etc. 

Não ha duvida alguma. que, formando a. 
cauda do orçamento de receita, badisposicões 
de caracter permamente, como ha. a.utori· 
zações que absolutamente um projecto de 
orçamento não compol'ta. A medida de que 
'V. Ex. quer lançar mão não me parece 
absolutamente regimental •. 

O SR.· PAULA. RAMOS-Sendo assim, nenhuma. 
duvida terei em deixar de &presentar as 
emeudas que ia apresentar, pedindo a su-p
pressão dessas disposicões; parecendo-me que 
o procedimento que a. Mesa deve ter é o de 

r.;: .. 

No projecto ha. medidas de caracter perma.· 
nente, e acceitar o pro.iecto com taes medidas, 
para depois destacai-as para constituir pro· 
jectos em ssparade~, é abrir um precedente 
funestíssimo, que fere de frente a. medida. 
que a. Camara acaba de tomar. 

E' preciso que de uma. vez para todas dei~ 
:x:emos de fazer das leis annuas leis que 
possam conter em seu bôjo medidas de natu
reza completamente estranhas á. uma. lei de 
orçamento, e " unico meio que temos e, ao 
iniciar a e:xeeução da reforma importantis
sima. que a Cama.ra acaba de fazer. e da. 
qual espero ha de colher o.s melhores fructos, 
a Mesa fazer com que projecto algum de 
orçamento consigne essas medidas. Ainda 
hoje dei o exemplo do :respeito que me merece 
o Regimento, apresentando em projecte~ es-

. pecial, uma meilida que, até certo ponto, 
podia ser intr.:oduzida. no orçamento, qual a 
da isenção de direitos pa.ra o materia.l im
portado pe~o pintor VictoL' Meirelles. 

A disposição do paragrapllo unico do 
art. 133 do Regimento é ch'l.ra e positiva: 

« Nenhuma creação ou soppressão de em~ 
prego, nenhum augmento ·ou diminuição de 
ordenado·poderá ter le~ga.r nas leis annuas, 
assim como nenhuma disposição de caracteL' 
permanente será nellas introduzida.» 

No projecto de receita. M medida.s de ca
racter perma.neute, como sejam aquellas que 
se referem á reforma. da. . Con.~oUdaçãa d .ts 
Leis das Alfande,r;as, a. reformo. radica.l de 
muitas de suas disposições ; ha. neste pro· 
jecto de lei disposições reí'erent~s ã.s loterias, 
re!ormando completamente os oontractos 
e:x:íst.entes. E' necessario que a. Mesa, dando 
o exemplo de respeito a.o Regimento, não 
deixe figurar nos projectos de lei de or
çamento disposições de tal natureza. 

Ache~ que devemos e precisamos cumprir 
as disposições do Regimento, não consentindo, 
desde já, na. atJresentaçã.o de semelhantes 
medidas em caudas orçamentarias. 

UM s~. DEPUTA:00-0 projecto deve volta.r 
à Commissão. 

O SR. SERzEDELLO Coa&ÊA.-Peço a. pala· 
vra. pela. ordem. 

Ct~•};Mt~ v. rv 

não submetter á discussão semelhantes me• 
didas. (iliuite~ bem.; muito bem.) 

O Sr. Presidente-A Mesa.toma.rã. 
na devida consideração a reclamação do nobre 
~eputad~ e em tempo o:pportuno dará. conhe· 
Cimento a Ca.ma.ra da. deliberação tornada.. 

O Sr. Serzedello Corrêa (pela 
ordem)-Sr. Presidente, relator do orçamento 
da. l'eceíta, incumbe-me dar uma explicação á 
Cama.ra., a respeito do incidente provocado 
pelo Deputado pele~ Estado de Pernambuco e 
corroborado lJelas considerações que vem de 
fazer o nobre Deputado por ::ia.nta ca.tharina.. 

Realmente, ao a.presen tar em S9ssão da. Com· 
missã:o de Orçamento o projecto que me coube 
es~udar e confe~cionar, levantei, oomo preli
mma.r, a questao de saber si realmente den
tro do orçamento deviam ser consignadas al
gumas medidas que, depois de accôrdo com o 
Governo, se havill.m entendido neeessaria.s 
pa.ra manter a boa arrecadação da.s rendas 
publicas. 

A Commissão de Orçamento conhecia à. diS· 
llOSiçã? ul~ma.. modificativa do Regimento, 
que a.te entao dispunha. sobre in tra.bãlhos da. 
camara. e que impossibilitava. a mesma Com· .· 
missão de apresentar no projeeto de lei uma. .. 
medida com caracter mais 011 menos perma
nente. 

V. Ex:. mesmo teve a bondade de assistir 
a. essa. reunião e flcou combinado que se ve· 
ria um meio de evitai.' a.s difficuldades em 
que estava a Ce~mmissiio, conciliando tanto 
quant<? possivel as u!genci<~os do momento, ã. , 
necessidade de ~dopça.~ ~e providencias qu() 
se aftgura.ra.m a Comm1ssao e a.o Governo im· 
prescmdiveis para. a boa arrecadação com a 
disposição prob.ibitiva do Re~imento em re· 
Iaçã.o á. a.presente.ção de emenaas de caracter 
permanente. 

Só depois disto roi que o projecto foi sujeito 
a.o e11tudo da Commissão, a. largo debate, e 
foram então consignadas as medidas que tive· 
ramo assentimento da mesma Commi.ssão, 
indo o projecto a imprimir, e llpresentado á 
Mesa da. Camara, que o mandou publicar no 
Di:~ri3 dJ Congresso. 

Não ll~. pe~r conseguinte, desconhecimento 
do Regiment<.l, nem léviandade por :parte da 
Commissão de Orçamento e por parte do re· · 
!ator do Orçamento da Receita. na inclusão 
no seu trabalho das medidas empregadas. 

Devo dizer ao illustre Deputado :por Santa 
Catha.rina, po~em, que o :projecto não tem 
nenhuma med1da que não entenda. com a orga

.20 
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nização economica. e financeiradopa.iz, com os· 
processos de percepção das rendas da .União. 

0 SR. P .... UL.I. RAMos-Não ha duvida.. 
O Sa. SERZEDELLO CoRRtl:A.- Parece-me, 

Sr. Presiriente, que, quando se confecciona 
um;1 lei da receita., deve-se attender níi.o só a 
todas us fontes da receita, como a.íoda a todos 
os meij)s, a. todo5 os processos e a todos os 
modos capazes de tornar a. a.rrecada.ção exa· 
c ta e verdadeira. 

0 SR.. LUIZ ADOLPHO-Maitas medidas a.bi 
consignadas são vexatorias. 

O Sa, SER.ZEDELLo Coaaf:A. - Não es
tou discutindo o orçamento da receit;t, 
não estou discutindo neste momento a. con· 
veniencia desta ou da.quella. dispo>ição, d2sta 
ou daquelh medid:\. A Cama.ra t era occasião 
de abrir largo debate sobre este assumpto e eu 
terei naturalmente de responder aos oradores 
que se occupa.rem com o Orçamento daReceita, 
apresentando as razões, os tunda.meotos que 
tiveram a Commissão e seu relator para 
consignar esta. ou :lquella disposição. 

Mas o que asseg-uro á Camara., em res· 
posta ao meu illustre amigo, Deputado por 
Sant1. Catharina., é que, si o orçamento eacer· 
ra. disposições de caracter permanente, essa.s 
disposições diz:}m respeito unica e exclusiva
mente á arrecadação das rendas, dizem res
peito ao melhor modo, segundo entendem o 
humilde relator e a maioria da commissão 
eer necessario, paro tornar effectiv-J. a arre· 

· ~ cMação das rendas publicas. 
Está na consciencia do paiz e da Camara 

que já. vem de lon.fla data a campanha de que 
não carecemos mais de novos i mpostos, nem 
de augmentar os existentes, e sim de provi
danei , s que tornem e!Iecti va e real a arre
cadação das rendas aduaneiras. 

Está. tambem na consciencia do paiz e da. 
-·. Ca.ma.ra e vem de longa. data. a camr,anlla de 

que uma grande parte da. nossa receita se 
escapa p9la fraude, pelo contrabando, pela 
desidia. e muitas vezes pela. incapacidade com 
que os empregados na al'recallaçã,o e tlsca.li
za.ção exercem su:\s runcções . 

Nestas condições. havia de cruzar os braços 
a Commissão, que tem a. preoccupação de do· 
tar o paiz com nma. lei de R.eeeita. compati
vel com as urgenc:a~ e necessidades do mo· 
mento? 

Ainda b<J. dia~ li uma increpação mais ou 
menos violenta ao obscuro relator do Orça
mento da. Receita, porque se tinha limitado , 
estudando a tarff<.t, apresentando as sua.s opi· 

. niões, simplesmente a. manifestar idéas sem 
consignar no corpo do projecto medidas em 
relação â.s tarifas. 

0 SR. PAULA. RAMOS dá. um aparte. 
O Sa. SmzEoB:LLo Comu;;A.- O nobre Depu

tado por Santa. Catha.rina diz muito bem que 

a. Commissão de Orca.mento não podia. fazel·o , 
sem exa.utoracão de uma Commissã.o oompe
tente, da qual fazem parte.membros illustres 
desta Camara., incumbida unicamente deste 
assumpto. 

Mas é t:Lmbem verdade que, confeccionan
do o orçamento, tendo deestudar as differen
tes fontes de Receita., era impossi vel deixar 
de attender a renda. aduaneira, a mais im· 
porta.ote reada. da União, sem vir dizer no 
corpo do projecto aquillo que a Commissão 
pensava sobre a ·tarifa. em vigor. 

Dada essa explicação em defesa. da Com
missão e do procedimento do obscuro re
lator do Orç1mento, entrego a questãQ a 
V, Ex. certo de que nem a Commissão de 
Orç:~.mento, nem o relator do projecto tecm 
a respeito do assumpto idéa.s preconcebidas, 
teimosias ou impa.ciencia.s. 

O nosso dever está cumprido ; a Camara 
cumprirá. o seu, como entender. · 

Si ella julgar acertado despir o orça.~ento 
das disp 1sições tendentes a tornar ma.1s ef
fecti va. e segura, conforme pensa a Commis
são, a. a.rreca•lação da.~ rendas, si entender 
que deve despir o Ol'çamento de todas a.quel· 
las disposições de caraeter permanente, res
tar-nos . ha. a consc!encia. de t er cumprido o 
nosso dever. · 

Si, pois, nã.o forem vota.rlas as providen
cias que julgo urgentes e indeclioaveis para. 
melhor arrecafia.ção das rendc~s , é devido ãs 
modificações introduzidas no Regimento, aliãs 
a meu ver, com pouca opportunidade. 

Um pa.iz. que está. como um trem sur des 
roulettes, que caminha. perfeitamente, que 
vae caminhando em ordem e regularidade, 
póde ter os seus orçamentos escoimados de 
um sem numero de medidas; mitB nó;; que es
tamos em reorganização, que estamos atra
vee~ndo uma. situação anormal, carecemos 
de introduzir modificações, de adopta.r provi
dencias que pela urgencia só podem servo
tadas nos orçamentos . E' cerlo <J.Ue muitas 
vezes á u ltima. hora. e nos ultimas dia.a de 
sessão, o Poder Executivo tem vindo solicitar 
medidas do maior alcance pratico para este 
paiz, e que o recurso tem sido o introduzil-as 
no orçamento. 

A disposição do Regimento não me parece 
das mais felizes e felizmente nU.o está. consi
gnada. com o meu voto e com a. minha 
opinião, porqu~ I!âo podia, dar-lhe o ~eu voto 
e a minlla op1mão. sabendo perfe1tamente 
pela. pratica que tenho de relator do orça
mento, a serie de tlifficuldades que teem os 
membros da. Commtssão para attender a umas 
tantas necessidades da. nossa situação eco
nomica, de nossa vida financeira, perturbada 
c anarchiza.da., e a qual todos os annos vamos 
procurando melhorar e concertar. 

E' o que tinhn a dizer. · 
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O Sr. Presidente- Dou o meu 
te~temunho pessoal !!Obre a verdade do racto 
allegado pelo nobre Deputado pelo Pará. 

Com e.ffeíto, na oc~asiã.o em que se reuniu 
a Commissão de Orçamento, em uma das salas 
do editicio, me achava. presente e tive o~ca
sião de ouvir notar não só pelo nobre Depu
tado a. quem me retiro, como tambem por 
outros illustres membros da... mesma commis· 
são, a.s difficulda.des em que SS. EEx. se 
encontravam para confeccionar o orçamento, 
. em viste. de. d1s:posição do art. l33,.do Regi
mento. 

Essas difficuldades ta~bem aasa.lta.ram o 
meu espírito e então, e certo, declarei <J.Ue a 
Mesa acreditava. poder encontrar um meio 
de resolvei as, e esse meio não seria. sinão 
propor-~e um[!.. modificação l'egimental, no 
sentido de que a disposição do art. Ij3 não 
tivesse applicação ao orça.mento que se vae 
votar para o futuro exercicío. Era ~e o 
meio que se me afigurava melhor, ou então 
de;tacarem-se as disposições que pudessem 
incidir na disposição do paragraphn unico do 
referido artigo, para que, uma. vez ella.s ap
provadas, fossem entâ.o contempladas no pro
jecto de orçamento; ouvindo, porém, a di
versos collegas e. respeito. encontrei da pa.rte 
dos mesmos a maior reluctancia. quanto à mo
difica.çâo lembrada, sub~istindo assim as mes
mas difficuldades. Em taes condições, não 
vejo outro alvitre sinã.o o segundo lembrado ; 
em todo o ca..~.porém, a Mesa. examinará me
lhor o assumpto e na proxima sessã.oresol~ 
verá, dando conhecimento á. Camara. 

Havendo numero, vae-se proceder â vota
ç&o das materia.s encerradas que se acham 
sobre·& mesa. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado as Commissõas de Marinha. e Guerra 
e de Orçamento o seguinte · 

PROJI!Cl'O 

N. l1l - 1899 

Manda comprehender na: disposiçl!a cro art. 7• 
da lei n. !560, de 31 de de;;embro de 1898, 
os lentes e professores das escolas miZitare8, 
Ct4jas cadeiras foram extinclas pe~o l·egt!la
mento de 1.1. de abril do mesmo anno, p:~.
gar-2hes os n~spectivos "'encimentos iltfegraes; 
desde a data. em gue foram decla1·ados em 
disponibilidade, e autori;;a, par,~ execl-!çúo 
desta lei, o Poder Executivo a abrir o neçcs
sada credito 
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escolas mili~es, cujas cadeiraS' foram e:rlin· 
ctall pelo regulamento de l 1 de abril· do 
mesmo anno, aos quaes serão pagos os respe
ctivos vencimentos íntegraes, Jesde a. data. 
em que foram declarados em disponibili-
dade. . 

Art. 2. • Para. e:xamçlio desta. lei, fica. o 
Pocl.er Executivo autorizado a abrir o ne<:es· 
sario credito. 

Art. 3. 0 Revogarn·se as dispo>íções em 
contrario . 

S[!..Ja das sessões, lô de :;~gosto de 1899.-
0vidio A.b1·antes. 

E' lido, julgado objecto de deliberação e en· 
v1a.do as commissões de Saude Publica e ele 
Orçamento o seguinte 

PlWJECTO 

N. 112- 1899 

AuttJriza o Poder E:r:ec'l.itiuo a abri,· ao .illini3· 
terio da Justiça e Negocios Interi?res o cre
ditJ extra:m:Unario áa quaatia necessarü 
para ser aberto im1nediatamente o La:;areto 
ProtJisorio d6 Tccmandarti, tiO Estado de Per
nambuco, e d4 Oillras p;·ovidel'lci LS 

O Congresso Nacional decreta ~ 
Art. 1. o Fica o Poder Executivo autorizado 

a abrir ao Ministerio da Justiça. e Negocies 
Interíores o credito extraordin:.trio da. quantia / 
ne<lessa.ria para ser immedia.ta.menta aberto o 
Laza.reto ProvisoTio de Tamandaré, no Estado 
de Pernambuco, e p~ra. dotaL-o do que fôr 
preciso para que seja.m rigorosu.menta ornpre
g<~das as medidas propllylaticas nconsBlhe.das 
pela scicncia. e ordenadas nos regulamentos 
sa.nita.rios para impedir a. invasü.o tla.s mo-
I cstia2 infecto·cootagiosas. 

Sala das ses~ões, 19 de ogosto da !809.
Malaqu.ia.s Gonçall'es.- Ehnirio Coulinho.
Jv.lio de Mcllo.-J •. J11'oreira Alv~s. 

E' lido, julgado objecto de delibcr11çii.O o en
viado ás commissúes c1e Constituição, Legis· 
lação e Justiça, e de Orçamento o seguinte 

PROJI!:O'l'O 

N. 113-1899 

Declara extincta a di'l)ida de guura contraltir.W. 
pe~a RepubUca do Pm·ag LtalJ pa:r,1 com o 
Bra;B 

O Congresso Nacional decreta: o Congresso Naci onalresol V' e: 
Art: I.• Na. disposição. do art. 7" da. lei Art. E' d(}cla.rada. extincta. a. divida de 

n. 560, de 31 de dezembro de 1898, acham-se guerra. c::mtrD.llida. pelil. Republica do Paro.· 
comprebendido:f os "lentes a prolessores das -guay para com o Braz i! pelo tratado de pa.z 
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firmado em Assumpção, em 9 de janeiro de 
1872 • . 

Sala das Sessões. 16. de agosto de 1899.
Barbosa Lima.-Henrig>Ae Va.z,-A. Moreira 
do. Sil~a.-Edua.rdo de Berrêdo,-Diogo For
t·una. - Apparicio .iria,·iense. - Joito Galeao 
Carll:tUHl.-Amorim Figueira. - Marçal de 
Esrtobar.-Pinto da- Rocha. 

ultima. sessão de cada. 1egislattll'a. do Con
gresso Nacional. 

Art. 2.• Revogam-se a.s dis~osições em 
contrario. 

Sala. das sesl!líes, 19 de a.~osto de 18!:!9.-:
Nilo Peça.n.ha.- Xa11icr d:t. SHl)eira,- Lau1·o 
Muller.- &rzede~w Corrê,t .-Eduardo Pi· 
mentel.- Barbosa Lima. 

E' lido, jnlga.do objecto de deliberação e E' lido, jnlgado· objecto de deliberação e 
enviado á Com missão de orçamento 0 se- enviado âs Commissões de Sa.ude Publica e de 
g1,linte Orçamento o seguinte 

PROJECTO 

N. 114-1899 

Isel'!ta do pagamento de quaesque,· direitos 
11a Alfadega da Capital Federal dous wl~
?lles importados pelo pintor Victor MeireUes 
de Lima, contendo o tela e as tintas· para a 
pintura do panorama representando o des
cobrimento d~ Bra~i&. 

O Congresso Nacional resolV'e: 
Artigo unico. Serão despachados livres de 

piga.mento de quaesquer direitos, na Alfa.n
dega da Capital Federal, os dous volumes 
importados pelo pintor Victor Meirelles de 
Lima, contendo um a tela em que tem do 
ser pintado o panorama, representando o das-

. cobrimento do Brazil, e o outro as tintas in
·-. dispensa.veis ao mesmo trabalho. 

Sala t:las sessões, 19 de agosto de 1899.
Pa:u!a Ramos.-Jayme ViUas-Boas.-F. To~ 
Xentino.-Leoncio Corrêa.-Rocha Callalc~nte.
Leone~ Fillw.-Nilo Peçanha.-Ilde(onso Al· 
'Oim.-A.lfrcdo Etus,-G"'stavo Godoy.-Olillei
raBraga.-JoClo DantasFi!ho.-E!lgenio Tou· 
rinho.- Pedro F~rrei1·a.-Ignacio Tosta. -

, Parllnl~n Monteneg1'0 • -Castro Rebello. -Ver
·i ··· gne d'Ab1'eu.-Ani::io de Abreu. 

E' lido, julgado objet'to de dolioora.cão e 
enviado á Commissão de Constituição, Legis· 
Iação e Justiç.a. o seguinte 

PR.OJEOTO 

N, 115 :._ 18!l9 

Dele!·mina gl-!e rt eleiçao para 1Jeputo:dos e 
para a 1"enovaçlfo do terço do Senado seja 
éffectuada na ultimo domingo de de:embro, 
do ann:i da ultima sessão de cada ~egisla· 
tu1"a do. Congresso Naciônal 

O Congresso Nacional resolve : 
· Art. 1.• A eleicã.o para Deputados e para a. 

renovação do terc;o do Senado ei!ectuar-se-ha 
no ultimo domingo de dezembro do anno da 

PROJECTO 

N. 116-1899 

Atltor•.:a. o Go'llerno a installa.r, ao lado da Es
tJ·ad•t de Ferro Central, proximo a esta Ca
pilxl, e ao lado da Estrada de Ferroir~gle:a, 
prozimo a cidade de Santos, duas estações de 
desin{ecç(!o dos vagues e cargas expedidas 
destas duas praças para o interior dos Es~ 
tados de li-finas Geraes, Ri' de Janeiro c 
S. Pau~!J 

O Congresso Nacional resolve: 
Ar. 1.• Fica o Governo a;utorizado a. in

stallar, ao la.d.o da Estrada. de Ferro Central, 
proximo a esta Capital, e ao lado da Estrada 
de Ferro Ingleza, proximo á. cidade de Santos, 
duas estações de desinrecção dos vagões e 
das co.rga.s expedidas destas duas praças para 
o interior dos Estados de Minas Geraes, Rio 
de Janeiro e s. Paulo. 

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

Suln. das sessões, 2 de agosto da 1899.
Cesario Gabriel de FrcitM.-Henrique Vas. 

E' annunciada. a votacio da. redaação final 
do projeato n. 90 A, de 1899. 

O Sr. Luiz A.dolpho (pela ordem) 
-Requeiro veriftca.çã.o da. votação. 

O Sr. Preeident:e- Ainda não 
submetti a votOs a redacção, não ba vendo, 
portanto, razão de ser na verificação que 
V. Ex. a.ca.b3. de requerer. · 

Os senhores que a.:pprovam a. redacçfio final 
queiram levanta.r-se. (Pausa..) 

Os senhores que a rejeitam queiram levan-
tar-se. (Pauslt.) . 

Votaram a favor da redacção 88 Srs. 
Deputados, e contra 11, total99. 

Não ha. numero, vae-se proceder á cha
mada. 

Procedendo-se á. chamada verifiaa.·se terem
se .ausentado os Srs. Albu41uerque Serejo, 
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Eduíirdo deBe:rrêdo, Marcos de Ara.ujo·, Tor- la. o orador passar· em revistá os div_ersos. 
res Portugal, Francisco Sá, Marinho de An- projectos que nesse sentido teem sido a.pre
drade, Frederico Borges, ra.va.res de Lyra, sentados á Camara, quando o Sr. Presidente 
Francisco Gurgel, Eloy de Souza; .Trindade, a.nnunciou que estava dada; a hora da. pri
Apollonio Zenaydes, Jose Mariano, Arthur meira p&rte da. ordem do dia., ficando o ora
Pei::x:oto, Neiva, Tosta, Vergne de Abreu,_ dor com a palavra. :p~ra. o dia seguinte. · 
Joã.o Dantas Filho, Raul Barroso, Nilo Pe- Fica. a discussão adi.a.da pela. hora. 
çanba., Urbano Marcondes, Antero Botelho, 

. Alfredo Pinto, Alvaro Botelho, Manoel Ful- SEGUNDA pARTE DA ORDEM DO DIA 
geúcio, Padua Rezende, Moreira. da. Silva.. 
Edmundo da Fom;e~a, Alfred<? Ellis,_ Paulino E' annunciada. a discussão unica do pro
C_::trlos, Lam~nha Lms, Leonc1o. Correa, Fr!!-~- jecto n. 94, de 1899 (additivo destacado na. 
C!SC~ Tolent~o, }'edro Fe~em, ApparJclO 3• discussão do }Jrojecto n. 189 B, de 1898), 
Mat'1ense e VlCto.mo Monterro. que autoriz(l. 0 Governo a. rever as a.po· 

sentadorias concedidas depois de '24 de 
fe.vereíro de 1891, para. o fim de decle.ra.r 
sem effeito as· que não tiverem sido· decreta~ 
da.s de a.ooordo com o a.rt . 75 · da Consti· · 
tuíção e leis ao tempo existentes, com pa1•e· 

O Sr. President.e-Respondera.m 
á.cha.mada 88 Srs. Deputados. Não ha nu
mero pa.ra. se p:ro.seguir na votação, passa-se 
á materia em discussao. 

cer da maioria. da. Commissff.o de Constituição, 
PRIMEIRA PA.RTE DA ORDE~1 DE DIA Legislação e Justiça.. 

E' a.nnunciada a continuação da discussão 
unica do parecer n. 35, de 1899,julgando que 
ao Congresso Nacional ou a qualquer dos 
seus dous ramos fallece .competencia para 
conhecer da. materia. constante das indicações 
apresentadas pelos Srs. Deputados Luiz 
Adolpho e Mello Rego, relativa~ a aconteci
mentos políticos de Matto Grosso·, seguido de 
uma exposição apresentada pelo Sr. Deputado 
Luiz Adolpho. · · 

Ninguem pedindo a :pala. vra., à encerrada. a. 
discussão e adiada a votação. 

E' annunciada. a. I"' discussão do projeeto 
n. 13 A, de 1B99, reconhecendo como de. 
caracter otllcial em todo o. territorio da. 
União, para todos os etfeitos legaes, os diplo
mas conferidos pela Escola Poly~chnica. de. 
S. Paulo. 

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

o sr. Presidente-Tem a palavra. Vae a. imprimir o seguinte 
o Sr. xa.vjer da. Silveira. · 

· O 81.•. Xavier da Silveira. 
começa. dízeudo que não ha. razão da parte do 
nobre Deputado ]lOl' Ma.tto Grosso, quando 
disse que a assembléa dessa Estado proceieu 
na aEuração das eleições de a.bl'il sob a 
coa.ccao da. força. armada, quando a. verdade 
é que essa. mesma assembléa acaba. de apurar 
a. eteição dos novos presidentes eleitos e pro
elamal-os livres e espontaneamente. 

Feita esta allegacão vp.e o orador entrar 
como relator do parece!' em discussão no 
exame da. questão constitucional, sobre a 
qual, aliás, muito pouco tem a dizer, atten· 
dendo aos discurso8 que teem sido pronun
ciados pró e contra este mesmo parecet•. 

Começará, porem, fazendo sentir que não 
é exacto como diz o nobre Deputado por 
Matto Grosso que a camara, em actos ante
riores, tenha reMnhecido sua competencia 
para intervir nos Estados. 

E, si o nobre Deputado encontra nos Amzaes 
projectos nesse sentido, não encontrara por 
certo, um só acto feito, completo e acabAdo, 
reconhecendo essa competenci.a, ordenando a 
intervenção. 

PROJBC'TO 

N. 106 A-1899 

Restabelece a Al(anl/.ega de Porto Alegre, no 
Estado do Rio Grande do Su~, aupprimida 
por decreto n. 2. 871, de 31 de de:;~ro 
à~ 1897, e autori-za o Poder Ett:ecubvo a 
abrir, para esse fim., os necessarios cre
ditas 

O projecto n. 105, sujeito a.o estudo da. 
CommiS'3ãO, manda. restabelecer a. Altandega. 
de Porto Alegre 9ue havia sido re~ida. 
á Alfa.ndega. do R1o Grande, pela. ultima. 
reorganização das repartições de Fe.zenda. 

Este acto do governo passado assentava 
apenas na necessidade que havia. de tornar 
effe~tiva a arrecadação pela snppressã.o de 
todos os meios que !Militassem o contra~ 
bando, e sendo a. Alfandega. de Porto Ale
gre uma alfandega intema., que podia. ser 
substituída. pela do Rio. Grande, e sendo 
nas alfandegas internas mais !aceis os des
vios pelo contrabando, julgou o Goverl!o 
acertado liJUpprim.il~a., 

·~ 
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ANNÁ.ÉS DA O.UUJU, 

O relator do presente parecer teve occa
siã.o, não s.) no seio da. Commissão de que 
faz parte ainda este anuo, como na. tri
buna da. C~mara., e ainda. apreciando emen
das ao orçamento da despe:ca do Mínisterio 

. da Fazenda, de dissentir desse modo de ver. 
Os procesaos de que usam os contraban

distas são var!ados e ··multiplo~ e elles 
~mpregam-nos, ja em alfandegas internas, 
Já. em a lfandegas marítimas, do Pa.rii. a 
.Jirlanáos, d e Manãos ao Peru e i Bolívia e 
facílimo_ o meio de contrabandear, já. p~la. 
~avegaçao de ciJ.bota.gem, já pela. impossibi· 
hda.de de exercer et fiscalização em todos 
os pontos, e de certo isso nii.o será. nunca 
moti;vo para . supprimirmos a Alfandega. de 
Ma.nao~ e os çl1versos postos aduaneiros que 
·a.bi existem, anti}S, pelo contrario, a oC'ces
sida.de de reprimir as fraudes nos deve levar 
a augmental-os. 
· Por outro lado era a Alfandegn. de Porto 
Alegre uma. fonte de receita crescente. 

Assim e que, a arrecadação foi em 1892 de 
cerca de 4.300:000$, em 1893 de 5.800:000$. 
em 1894 de 7 . 600:000.;, ern 1895 de 
12.500:000$, em 1896 de ll.S00:000$000. 
Esse augmeuto cre;;cenw da renrla revelava. 
o dese:rvolvimeuto espa.nto~o que vaCl tendo 
a. r~gtao servtda. pela alfandega. e por conse
gumte a convemencia de sua cou~ervação. 
Em 1895 essa allandeg3. rendeu mais que 

.. as Alfandegas d;~ Fortaleza, Victoria, Para
i naguá., Desterro, Corumbit, Urugua.yana, Pa
.' r~byba, P~rnaiJyba, Penetlo e Aracaju reu

.-: mdas, e a1nda no decrescimento d<t renua no 
: ultimo anno da sua existe!tcia. ella fig-ura 
,· com,~ porcentagem de 11 "I• ao passo que a 

do h.Io Granue teve 33 o;., . Si r ealmen te a. 
conc~ntr~ã.o do serviço aftuaneiro no porto 
do R1o Grande fosse do natureza a evita r o 
contrabando de modo emcuz, <le certo, jnst ifi
car-se-hia o excesso de onus que h ter a 
pra.ça. cqmrnercial de Porto Alegre, n. mais 
i~ portanto de todo esse futuroso Estado, coro 
as demm·as pt·ovenientes das carga.s e des
cargas; mas ttrdos os que conhecem bem essa 
r egião, todos que conhecem a. posição da Al· 
!anqega do Rio Grande, sabem que os incon
vementes permanecem e que os desvios se 
coatinuarão a fazer por via marltima. Ac
cresce que a. renda. arrecadada dtpois da con
centração do serviço aduaneiro niio revelou 
augmento, antes deu-se certo decrescimento, 
qu~, si póde ser explicado por diminuição 
de_unportação, f~cto que se verificou em mais 
de uma al!andega, póde tam bem ser devic1o á. 
retracção do commercio llm Porto alegl'e co mo 
conseq_uencia t.hts pel'turbações que a essa 
pr:aça. t ra zem as cargas e descarg<\S e baldea
ções que se fazem no porto do Rio Grande. 
Co~ parando a renda. de importação, aquella 

que poda soffrer grande dec1·escimento, em 

virtude do eontra.bando, nos annos de l89'7 e 
1898. a AlCa.ndega. de Porto Alegre produzia 
15.000:000$ em 1897 e, segunJo o b9.lanço 
foruecido ao Thesouro, ess.:1. renda. !oi no 
anno seguinte de [4.000:000$, o que quer 
dizer que depois da centralização do~ ser
vi ço~ aduaneiros na Alfandega do Rio Grra.nde 
a. dlff'erença em favor do Thesouro da União 
foi de 812:968$955. 

Fazendo a comparação, a começar da e;x .. 
tiocção da. Alfau,fega de Porto Alegre, que 
se deu a 1 de maio de 1898, vê-se que o r an
dimeoto subiu a. 14.853:502$, ao passo qne 
de maio de 1898 a abril de 1899, essa renda 
foi de 14.088:069~. que provo. um decresci
mento de 815:432$000 . Si fizer·se, 'POrém, a 
comparação somente com a. renda anterior 
a. dezembro do anno passado, mez em que 
essa. renda. foi extra.ordina.ria.. em virtude do · 
despacho antecipa.do de mercadorias pa.ra. 
evitar os 10 •f,, ouro, sobre a importação, 
l'jUe devia. começar a vigorar a 1 de janeiro 
do corrente anno, encont ror-se-ba. uma. dit
terenca. contra o Thesouro de 950:029$000 . 
Si se rizer ainda a comparação da r enda. dos 
quatro mezes decorridos até 30 de abril de 
1899 com a. renda de igual período do anno 
nnterior, te1•-se-ha verifica do um prejuízo 
p:.tra. a Onião de 1.28;):950$570. 

Confronta-ndo ainda a. 1·enda. dos tres ul
timas semestres, de Hi97, 1898 e 1899, encon~ 
trar-se·lta o seguinte resultado : primeiro 
semestre de 1897 produziu a. r enda. de 
7.559:5!0.$; primeiro semestre de 1898, teve 
u. rend;~ de 7.253:025$ ; primeiro semestre de. 
!89g produziu uma renda. de6.004:~00$_, isto é, 
di.ffercnça. pan menos entre os prtmetros se
mestres de 1897 e 1898, em rlesfavor da. Uniã.o, 
de 406:494$,e,entre 1898 e 1899,1.549:257$000. 

Descendo a. maiores detalhes, e apurando 
a. r enf\a. do ·semestre que começou a. I de 
janeiro e terminou a 30 de junho do corrente 
anuo, ter-se·btt, compal"ado com o exercício 
pai!Sa<lo, ainda. a seguinte diirerença.: 

A renda. de 1897 loi de. 15.319:020$562 ; a 
de 1898 foi de 14.506:051$607 ; a de 1800, 
calcula.ndo-se pela. do 1" semestre decorrido, 
de 12.008:330$026, de onde se verifica grande 
diif~rença em desfavor da União. 

Pensa, pois, a. Commissiio, que o projecto 
deve ser npprova.do, tanto ma.is que _não ha
verá augmento de despeza. J.lrovemente de 
augmento de pessoal, pois ha ainda grande 
numP.ro de e:xtinctos, devendo tambem di· 
minuir o quadro d <t Alfandega. do Rio Grande · 
que diminue l1e impor·tancia e fic1 exonerada. 
do maior serviço. . 

Sala. da.s Commiscões,l9 de agosto de 1899. 
- Cassiano do Nasci(ner.to, presi-!ente.-StJr· 
::edeUo CorriJa, rebtor.-.Lauro MüZkr.
AugllSto Se~:ero.-Calogeras .-.tHcindo Gtla· 
tlaba.ra,- Augusto 11-[QJitetwgro, vencido. 
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.. 
r 

N. 106-1899 

o Cong-resso Nacional resolve : 
Art. 1.• Fiea. resta.belecida a Alfandega. da. 

cidade de Pot•to Alegre, no Estado do Rio 
Oran,le do Sul, supprimidu. por decrc;to 
n . 2.871, de 3l de dezero.oro de 1 S9i, e auto
ri'tado o Poder Executivo a abrir, para. ~ste 
ftm, os necessa.rios ereditos. 

Art. 2.• Re'l'ogam-se a.s disposições em 
eontrario. 

Sala das sessões, 4 de agosto de 1 8~9.
P i11to da .Rocha.-..Març:Ll F. Escobal·.-Guil
lon.-Diogo Fortuna,-Vesp·Lsiano ele Albu
guerque.-Ri'tladavh Co,·r~.-F,·ancisco Alen
castro .-Apparicio .tlfariense. - Victorino Mon
teiro . -A~e.,edo SodnJ.-Xa.t>ieJ· do VaUe,
Pedro Borges.- T.t1J(1res de Lyra.- Pau~ 
Ramos.-F. Tolentino.-Roch:z Cavalcanti. 
Leone& Filho .-Eloy de SQ~:;'1. ,-Lindolpho 
Caetano.- 11lanoel Fulgencio.- Edua,·àQ de 
BerrédJ.- Nilo Peçanh,t.- AppoUonio Zc
w:;·des -S•lverio Ne1·y.-Eaclide~ Malea.
Monteiro dé Barros.-F,·anaisco Sã.-Edua?·· 
do Pimente~.-GZ.vcerio.-Pa.dtta P.e::er;de.
O;c .tr Godoy.- E. Ramos. - &i Frelre_.
.4morim Figtteira.-R. Paixtlo.-I. Al-vtm. 
-RauZ Btu-roso.-Luc:ts de B.tl'ros.-Aluaro 
Botelho, - le1·ony?no Monteiro.-Augusto de 
Vasconcellos.-Frederico Borges . - Alves de 
Castro.-Tl!eotonio de Brilo.- Carlos 1\It-tccl
lino.-Henrigue Va.llada.res.-Eneas Martins, 
-Galeao Cttr.,alhl.lL-Burbosa Lima.. -Ooidio 
Abrantes. -Augusto ClementinC:-~ Cascmiro 
da Rocha.-Marti;~s Junior.-:X.ac1er da S1l· 
veir.;c, Jwti JT.-Leonel Loreti .-Joaquim Se
rejo.-Campolina.- Coelho Cintra.- Antero 
BotelllO. -Ped?-o Ferreira.-:1{fon.~o (:0$(·1.

J. Lopes.-Thoma; Accioly.-Iri>lBU M ctcl!<J.Ilo. 
-Jose Bonifacio. - Atth-ur Peixoto.- L tt• 
menha Lins. -Lamartiae.- U··úuno .i\f.:rcon· 
des.- Jose Maria11.0.-Josê Murtinho. 

A.o projeet.l n. llO, de IBW, orçando a. ro
c:eita. gera.! da Repub!ica, foram apresentadas 
na. sessão de 19 do corrente, as seguintes 

EMENDAS 

Addia"tlo ao Orç<~mcnto (l«. Receitt 

Onde convier: 
Art. Fica. o Governo autorizado, na -:vi

geocia desta lei, a proroga.r pol' :?D unuos o 
contracto de arrendamento das fazendas na.
cionaes do PiaullY, e a reduzir de 50 • f· ns 
prestacões semestrues durante 03 tres pri· 
mei~os a.nnos ele prorogaçli.o, mantido o respe
ctivo contracto sem alteração alguma em suas 
clausulas. · 

Sala das sessões, 19 de agosto lle 1899. 
Frederico Broge;. 

Onde convier: 
Al't. A fal ta ou insu!flciencia do sello n a.s 

contas on ·facturas, de que tratam o art. 2<19 
do Conlgo Commercia.l e a tabella A. § 1•, 
n. ô, rlo decreto n _ 2 .573, de 3 de agosto de 
lf\97, dal"á logar, além ria competente revali· 
dação na. fôrma das Jisposições em vigor, á 
multa. de 500)) a 2:000$000. 

Sala. das sessões, 19 de agosto de 1S9CJ.-
Frederico Borges. · 

Ao art. 8•-em vez de 1.307:000$-diga-se: 
1.347:000$ e accrescente-se nas quotas para 
as lnstituições dos Estados: 

Hospital de Misericordia de 
Ouro Preto • .. . • .. .. .. .. .. .. 10:000$000 

Lyceu de Artes e Oflicio de Ouro 
Preto . .... .. • . • .. . .. .. .. . .. .. 10:000$000 

Hospita.es de caridade de Ma.- . 
.riana. e Ponte Nova,a ca-ia um 10:000$000 

Ao§ 2•- in {i.11e-e Governo do Districto 
Federal . 

Ao § 6• Supprima-se 

Sala das sessões, lD de agosto de 1899.
Almeida Gomes. 

Onde convier: 

; • 

" 
,._ . 

· ·~· 

·~~:~ 

. ' 
{ 

·~ . 

Fie:~. o Poder Executivo nutorizano o. con· 
ceder isenção de direitos de importação a 
5.500 metros de canos de ferro galvanizado 
importados pel:t Cama.ra Municipal rla cidade 
1le S. Goocalo de Sapucahy, Est<tdo de Minas • 
Gel'aes, para. o abâstecimento de a.gua da. ,, 
mesma ei\l3.(1e. 

S:1la 4hs ses~ües. 19 do agosto 1lo l S~lCJ.
Lconct Pillw.-A/vtLro B••telho. - L1martinc . 
- Etl••aJ·,fo P il•lCntr:l.- Hcm·i,-uc Va.::.- i\l
frcrlfl .Pi,ato. -Jaeob ela l'aia:ii:·•. - llrle{oiiSQ 
Al·.,im.-Antr:ro Botelho.-Cm·11alho Mo1trúo , 
-Anton io Zacha,·ir~s.- '.f.:lles dv JtfeHe:.es.-
Lam~u-nier God"f•·edo.- Padu.1 &.::endc.- ·. 
Almeida Gomes . 

O Sr. PreStidente - Esgotadas a.s 
ma.terins da ordem do dia, designo paro. 
segun(1a-feira., 21 do corrente, e. seguinte 
ordem do dia: 

Vota<;ão dos seguintes projectos: 
N. 94, de 1899 (additivo destacado na 

3• discussão do projecto n. 189 B, de 1898) , 
que a utorizo. o Goverao a rever as apo
~ent:~dorias concedidas depois de 24 de fe
vereiro de 1891, para o tim de decla ra-:- sem 
erTeito a.s que não tiverem sido decretadas 
rle accordo com o art. 75 da Coustituiçâo e 
Leis ao -tempo existentes, com -parecer da. 
maioria. da ComllliSsão de Comtituição, Le-
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gisla.çâ.o e Justiça. desse anuo e voto em sepa- 75" sEsSÃo EM 21 Dl!: AGOSTO :DE 1899 
rado da minoria (diS<lussão unica); Pl·esid;ncia. dos Srs. . Vttz de Me, J (Presi. 

N. I3A, de 1899, reconhecendó como de \ 
caracter officia.l em todo oterritorio da União, dmtr) e Oarlos de No,aes (f• Secrelario1 

pa.ra todos os atreitos legaes, os diplomas Ao meio-dia. procede-se á cba.ma.da, á. qua.l 
conferidos pela Esllola Polytechnica de Sã.o respondem os Srs. Vaz de Mello, Urbano 
Paulo ~la di~cussão)_; _ . Santos, Julio de Mello, Carlos de Non.es, 

Contmua.çao da._d~scussao un1ca do parecer Heredia. de Sà, Amorim Figueirs., Augusto 
n. 35, de 1899, JU.ga.ndo que ao Congresso M:ontene.,.ro Theotonio de Brito, Serzedello 
Nacional ou a. qualquer dos seus dous ramos Corrêa. Viv~iros ouedelha Mourão, CUnha 
fallece competencia para. conhecer da. mate~ Ma.l'tins Auizio de Abreu,. Marcos de 
ria· constante das indic~ções a presenta.das Araujo,' Pedro Borges, Francisco Si, Ma.~ 
pelos Srs. Deputados Lu_Iz Adolpho_ ~Mello rinb.o de Andrade, Frederico Borges, Au. 
Regot relativas a. o.c~ntecunentos pobtlco~ ~e gusto Severo, Ta. vares de Lyra., . :r:-rancls~o 
Ma.tto Grosso, segmdo de uma. e;pos1çao Gu:L'gel, Appolonio Zenaydcs, Erm1r10 Couti
apresenta.da pelo Sr. Deputado LUIZ Adol· nho, Teixeira de sã. Affonso Costa, Barbosa 
pho; . . _ . ·uma, Rodrigues Daria., Tos~a. Manoel _Cae-

3• discussao ~o ~roJecto n. 122, d~ 18~6, ta.no, Eugonio Tourinho, Joao Dantas Filho, 
reformando a lei cle1tora.l (com o subst1tut1vo Adalberto Guimarães Rodiigues Lima, To· 
da. CO~miSSã!J Especial}; lentino dos Santos, 'pa.ranhos Montenegro, 

3• ~lst:ussao do proJecto n. _102, .de 1~~9. Dionysio Cerquetra, ,Timotheo da Costa, A~· 
&utonzando o Governo a a.br1r os preciSos g-usto de vanconcellos, Raul Barroso, N1lo 
credito!' para oceorrer !S despez:~.S de ~epre· Peçanll3., Leonel Loreti, Silva. Castro, Mas
seo ta.ça.o com a re~pçao do Sr · Presidente rink. Joã.o Luiz carvalho Mourão,. Ildefonso 
da. Republi~ Argentn:~a; Alvi~, .Jacoh da.' Paixão, Henrique Vaz, An· 

!" diseussao do_ prOJecto n. 108, de 1899, tero B"telho, Alfrerto Pinto, Alvaro Botelho, 
a.pprovando o Codtgo Pena.l para. a armada, Leonel Filho Rodolpho .Abr,m, Augusto ele
que acompanhou o decrete n. 18, de i_de mentino, E-ihardoPimentel, Otegario Maciel, 
março de 1891, com parecer-es das COID}lllS- Rodolpbo Paixão Padua Rezende, Moreira. da 
sões de Constituição, Legisla.ção e Justlça e Silva Galeão C~rvalhal, Alvares Ru bião, 
de Marinha e Guerra; ca.semiro da. Rocha, Gustavo Godoy, Bueno 

2• discussão do projecto n. 93, de lB!Jíl, de Andrada, Elias Fausto, Cesa.rio de Freitas, 
_ autorizando o . Governo a con~a.ctar com Edmundo da Fonse<>.a, Ovidio Abrantes, Her
·' ·Jeronymo Mota1ra da Rocha Brito, ou com menegildo de Moraes, Alves de Castro, J;.OO

i quem _melhores van~ge~s ?iferecer, a e:on- poldo JarrUm, Luiz Adolpho, Caracciolo, 
,, strucça.o de uma. pen~tenmarta. em qu~ Sf>Ja.m La.uro Müller, Paula. Ramos, Francisca Tol~n· 

cumpridas a.s penas _1ml?ostas aos _del!nquen- tino, Pedro Ferreira., Diogo Fortuna, A~pa-
tes em geral pelas JUSttça.s do D1strlcto Fe· ricio Mariellfle Francisco Alencastro, R.tva-
dera.l, segundo as bases que estabelece; du.via. Corrêa.~ Vespasia.no de Albuquerque . 
. 2• discussão rlo projecto n. 107, tle 18\m, _ 

autorizando o Poder Executivo a transfnri~ Ab_re-se a sos9u.o. . 
para 0 Ministerío da Fazenda o credito~~~ . Dcu:o.m de co~pa.recer com co. usa p~rtt-
29·774$, constante do n. 17 do a;rt. 2.0 da hn Ct}la.{\n.. os Srs. S!\-vn: MB.riz, Angelo Ne_to, 
n. '560, de 31 d& dezembro de 1898; Ma.ttl!- Bacellar, Rod.rJgue:~ Fernandes, Elms 
~ discwsão do projecto n.lOI,de 1899,reor- Ma.rltns: !osoPere~rmo, Herculuno B~ndeira, 

ga.ni.Zando o quadro dos officiaes da arma.ds., João y1e1ra, Perell'Q. de Lyra., A~a.UJO Góes, 
com. pareceres das Commissões de Ma.rioha. e Oly~p~o Ca!D-pos.. Sell.bra, Franctsco. Sorlré, 
Guerra e di3 Orçamento; L~ov1gtldo F1lgueuras, Torquato Mormrn, ~c· 

2a discussão do projecto n. 103, de !8{)91 retra dos Santos, ~o.nseca. .. Portella., Er1co 
autorizando o Poder Executivo a abrir a.o Coelho, Ern~sto Bra.2al~o, Jullo Santos, Bo.r:ros 
Mi.nisterio da Justiça. e Ne.,.ocios Interiores o Franco Junior, Pauhno d~ Souz~ Jnmor, 
credito de 1:616t935, supplemento.r á. verba ~outeiro d~ Barro3,_ Fra.n?lsco Ve1ga, Çcta
n 11 -Justlça Federal- do art. 2• da. lei vta.no de Br1to, Ferre1ra P1res, Theot_onw de 
n: 560, de 31 de dezembro de 1896, pa.ra Magalhães, Matta ~acha.4o, Nogueira Ju·. 
pagamento dos vencimentos do escrivão nlor, Ma. noel FulgencJO, Lmdol pho Ca.eta!lo, 
seccíona.l do Esta.,io de S. Pa.u1o, Anthero Luiz Fiacquer, Domingues de Cast~o, D1~o 
Gomes Barbosa.. Bueno, Adolpho Gordo,_ Alf~edo Elhs, Pau· 

_ , lino Ca.rlos, Arthur DiederlCbsen, Rodolpho 
Levanta-se a sessao as 3 horas da. tarde. Míranda., Alenca.r Guimarães, Brazili~ do. 

Luz, Plin]o Casado, Possidonio da Cunha, - Aureliano Barbosa, Pinto da. Rocha, Py Crespo 
e Cassla.no do Nascimento. 
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E sem cauea, os Srs. Eduardo de Berrêdo, 
João de Siqueirtl, Arroxellas Galvã.o, Gemi
nia.no B!'azil, Felisb~llo Freire, Aristides de 
Queiroz, Mar<'olino Moura, Jeronymo Mon· 
teiro, Oscãr Godoy, Sá. Freire, AI ves de Brito. 
Agostinho Vida.l, Deocleclano de Souza, Ber· 
nardes Dias, Campolina, Almeida. Gomes, An
tonio Zacharias, cup13rt ino de Siqueira, Telles 
de Menezes, Arthur Torres, Costa Junior, 
Cincinato Braga. e Campos Cartier. 

negociaram em cambio, institnid.os nos ES· 
to.dos sob o regimen das SQCiedada3 anony
mas, e autorizando a. abertura do credito ex· 
traordinario de 7:500$, para pagar a viuva 
de Matbew La.wrie os serviços prestados pela 
lanch a. Promptus , ás forças legaes que ope
raram em Nitheroy. - Inteira.da.. 

Requet'imento : 

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

Pa.s~a-se ao expediente. 

·O Sr. 1. o Seeret.ario procede ii. lei
tura do seguinte 

De Manoel José da. Costa Lisboa. e outros, 
propondo-se <1 construir estradas de ferro e 
introduzir outros melhoramentos na zona- das 
Mis~ões Bral.ileiras, fronteira. com a.s Missões 
Argentinas pelos rios Pepery-gua.ssú e Santo 
Antonio, etc., etc. - A' Commissão de Obras 
Publica.g. · 

EXPEDIENTE 

Officios : 
Do Sr. 1• SecrGta.rio do Senado, de 19 do 

corre:.te, tra.nsmittindo um dos a.utagraphos 
da. r< solução do Congresso Nacional, devida· 
mente sancclonado, autorizando o Poder Ex· 
executivo a conceder ao bacharel Tristão de 
Alencar Araripe Junio1·, director geral da 
Directoria da Instrucção do Ministerio <la. 
Justiça e . Negocias Interiores, um anuo de 
licença com· o respectivo ordenado, afim de 
tratar de sua saude onde lhe convier. -In· 
te irada. 

Do mesmo senhor , de igual data, remet
tendo as proposições desta. Caroara, autol'i· 
zando o Poder Executivo a. incluir na con· 
tagem do tampo de serviços de Luiz Fir
mino de Souza CUidas, olllcia.l da Secrotnria 
do Supremo Tribunal Militar, o em que 
aer\'ÍU COillO agrimon;;or em diver~a.s com
missões do Minb>terio da. Ag-ricultu!'a., e ele· 
vando de 60$ a 100.~ meosae;; a. pnnsão do 
ILlforos honora.rio do exercito Antonio Pnes de 
Sil. Barreto, proposk~sá.s qunes o Senado não 
poude dar o seu as~entimento. - Intei
rada. 

Do mesmo senhor. tle igual data, transmit
tindo um dos aut':>gra.phos da r esolução elo 
Congresso Nacional, d()Vidttmente s:.~nccio
na.do, autorizando o Poder Executivo a abril· 
ao Ministerio da Guerra o credito de 
848:175$055, supplementar á verba 16"
-Pessoal- despezasespeciaes- do art. 19 
da lei n. 560, de 31 de dezembro de 1890.
In te!md.a. 

O Sr. Heredia d.e Sá-Sr. Presi· 
uente, inscrevendo-me, no ultimo dia. da. t es
são, para. occupar hoje a tribuna, til-o com o 
in tuito de submetter á. apreciação da Ol.m<tra 
-um projecto de lei, que se prende exclusiva
mente aos interesses da CJpital Federal, que 
aquit enho a honra. de representar; mas, cir· 
cumstancia.s imprevistas forçam-me a adiar 
para mais tarde o. apresentação do mesmo 
projecto. . 

Aproveito-me, po~em, do ensejo que se me 
offerece, para dirigir-me á. Commissã.o de Or
ça.mento,penindo·lhe que se digne de interpor 
parecer, com a maior brevidade, relativa· 
mente a. certos assumptos confiados ao seu 
estudo; e, para. qu'> o pedido que formulo não 
fique em termos vagos, nommrei estes mes· 
mos assumptos, p rincipiando pelo que diz 
respeito aosopera.rios do Arsenal de Marinba, 
que, a.tê hoje, não d>ti•cram da COm missão de 
Orçamento solução <i.s reclamações que formu
laram. De1•e tambem lembrar-se V. Ex:., Sr. 
Pre;idente, de quo, hll. tempos, apresentei à 
Camara uma represent tção do corpo de arti· 
fices da marinha, quan to â reducçã.o de ven
cimentos qu e t inha.m S(:ffrido, sem autoriza
ção legal, por•J ua.nto a lei votada p~lo 
Coagrcs:o a.utorizav;t apenas o Governo a 
fazer a reforma desse COl·po, sem augmento de 
vem:ímeHtos, o que não quer dizt·)r que o Mi· 
nisterio da. Ma.rinhn. tivesse tlireito de re· 
duzil·os. 

Do mesmo senhor, de igual data., transmi.t· 
tindo um dos autographos de cada uma. das 
resoluções do Congresso Nacional, devida
mente sanccionados, declarando isentos das 
obrigações dos depositas de que t rata o 
art. 19 da. lei n. 560, de :n de dezembro 
de 1898, os bancos na.cionae11 do deposito que 

o diguo Ministro da. Mtl.l'iuha, porem, apt'O· 
veitando-se da. autorização dada pelo COn· 
gresso, reduziu os vencimentos desses mesmos 
empregados, o que, na quadra. actual, atten· 
tas as di.mculda.des com que todos luta.m 
para viver, impol'ta, Sr. PreJJidente. em um 
grande sacrificio que esta classe nã.o póde 
supportar. . 

Os artífices até hoje infe lizmente aguardam 
a decisão da Camara dos Deputados, porque a. 
Commissão de Orçamento a inda. nii.o deu pa
recer sobre esse assumpto, que tanto lhesin· 
teressa.. E eu, do. tr i l>u oa. dirigindo-me ã. 

Camara v. IV JO 
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Commissi'io de Orçamento, o fa.-;o· muito di· 
rect:tmente ao <\igno reprcsentllnte ltO Itio 
Grande úo Norte, Q Sr. Augusto Severo, que 
já tem o setr nome vinculado pel• ~ sympatl1ia 
à classe opet·aria., par ínnumeros e inolvida· 
vais serviço> a eíla. pt·estados. 

Reieriotlo me a. brigadrt Q.e artifi.c:>s, refiro
me tambem o.os opera.rios ordina!'ios e êX· 
tranumet-al·ios do At·senal de :Xtariuba, que 
foram despullidos em Vil'tu.[e de autoriznç:.iio 
do Congresso. Pam justitk,ar a minha •le lesa 
em favor desttt classe, pedirai licenç-a a Ca
mara pa.1•a repetir o que, ha tempo, aqui 
disse, quaodo chamei sua attenç;to para. um 
topico c.Jo relatorio do Ministro da. Marlnhs., o 
qual, entre outros alvitres, lembrava o de 
fazer com que todos esses opera:rios r ever
tessem :p;J.ra o quadro activo, a. menos que a 
Caroura niio llles désso um!\ pensã.o, como 
meditla. cle equidade. E, Sr. Presidente, sendo 
ju:;ta. a. reclamação que OL'<t faço, e teudo em 
vista que a Camo.ra deve discut ir, dentru em 
:pouco, os orcamentos. assumptos estes im
portantes, renovo o meu appcllo :i Commis
são d<! Orçamento, para que resolva. com bm· 
'Vid.'\ue, a. r,~clamação dos op~rarios. que, 
pelos servi~os que teem pr~tado, merecem 
dos potleres publicos a protecção que secos· 
tums. disp.:nsar aos grandes ~erv!dores da 
patria. 

O Sn. B.moos.\. LmA-Apoio.do. 
O sn. HEmWIA DE SJ.. -Termino meu dis· 

cux•so, trutn:Júo •le um outru as~umpto: -
enviando :i Mesa. um requel'itnento p1>raquc, 
indollont\entflmeltt<l tle parccel' ~la. rel'et·idu. 
Commissii.o de Ot•ç:unento, a~.ia incluid•) ua. 
ordem do dia o meu projccto sob1'1l o abas
tecimen Lo <le agua. :l Ctl.pital Fetleri\L 

O projecto n que me refiro, llevo lcmbra.I· 
a V. Ex., foi n.prt•scnta.do, JlONJUe,ten<lo !>i• lo 
rCC II~:H!o o que :mtoriz:w;t o GO \'erwJ tt i.lis
I>ewler o ct·editll do cinco mil cont<Js p:~ra as 
respccti.v;J.~ Oll!tl:>, 1Ji'O:.:utei r-.~,ol ver u ;\s
snwpLo de outra matJ(•il'<k u ont:1o <tpl'e:>\!ntei 
á C<~ma.m um outro projccto, em :substitui
r.ão, autori~a.nóo o Gove;·no a ii.Lr.er o aut
prcstímo, dando como gara.ntio. a. t'e!ld..t. li
quida. resulta.nt~ tla cobr.t nça. J~~ t;J.X;t de pen
nas de agua e a t•endJ. lla. Estrada. de Ferro 
do Rio do Ouro. 

Enviando á Mesu. o meu l>eqnerimento,Sr. 
Presidente, espero <lue V. Ex. sujeitat-o-lw. 
iJ. consideração t.la Casa. 

Vem il. Mes,, , c lido, apoiado e sem deba.te 
encerrac1o, ficando al1iada a vot~ção,o seguinte 

n.EQUEUDIENTO 

RequeiJ•o que sej~ incluido nR. ordem do 
dht, independente do parecer da respectiva 
Com.rn.i.Sl!flo,o projecto n. 41, desta anuo, au· 

tot•iz~tn,1o o Gilverno a contrahir u tn empres
timo p.'l.ra. occorrer is •lespeza.s com as obrJ.s 
necessa.rias com o serviço do a.uastecimento 
de agua á. ca.~\tal FederaL 

Sala das sc~sões, 2! de agosto de 1800.
Ho;l·edia tfe Sc.i. 

. n SJ· . ..~~ugust;o Se-vero (pela. 
ordem)- Sr•. Pr.:sidcnte, V . Ex . acabou de 
ouvir o nobr1~ Deputa.do pelo Districto Fe<lera. l 
t•eferir-se a tr<1.balltos rla Commis~ii.o dtl Or· 
çamento, I} eu nr~ me poU.ia íurta.r _a expli· 
<:açiíes ínvne•iiatas, tratn,ndo·se de _projectos a 
mim distrilmfdo:::. 

O.s projectos rla S , Ex. estão na. Commissão 
de Orçamento ba mais tempo do que o deter
míuado pelo Regimento, it. esper:t ele :pare· 
eeres. l\-las á. Commi~são de Orçamento não 
cabe a resporuabilidade po1· este fu.cto. 

Pou•)rL·i o.ccrescenta.r que sou um dos 
slgnatarius de um (los projectos que o nobre 
Deputu.<lu teve OCC<1Sião de apresent.:.tr á con· 
sí:ieraçii.o da. C:lmnra.; ligo, porbnto, o ma.ior 
interesse ã sua. sorte. 

O Sn.. BARBO:;A. LmA- Não ha rná. vontade 
deY. Ex:. 

O SR. HEREDIA. de Si-Perfeitamente; e en 
fiz j u,;tiça. :J. Y. Ex. 

O S1L ,lUGUS<"O SEvERO- E' verdade que a 
materiõ.l. do 11rrdecto, não estando sufficiente
menle e.sclarecida, u.Commissfio julgou neces
sa.rio pedir informaçües ao Sr . Ministro da. 
Marinha. 

0 SR. HEREDlA. DE S.\.- As inlorm.ações já. 
foram prestatlas. 

O Sn.. Avl~Us'ro SI'vErro- Nií.o as recebi 
ata a:,"'ra. s:;bre o projecto refel'ilnle a.os opera· 
rios a:xtraortHna.r.ios. Sobre a brig.ld.a. de arti· 
lices, j;"t c~t\i.o e1n meu poder a."> iuformaçõcs e 
o parecer el3.borado pelo m~u digno amigo e 
<:olh'~u. o Sz·. :\ ugu~to 1\loutenegro, e em 
meu t.KJJei', por· tCl' cu pe1l11!o vista •lo me~mo. 

A~:;im, po~· e~t1:s •lia~ t~.ra a Ca.ma.l'U. da se 
man i li:st:ll· ~;obt·o os pl'c.jectos úo illu~tre 
Q.:putadu fJ UC !UC p!'l!C<Jtlell 110.ltibuna, cert:l.
melltt~ a.tteudenuo ás ju::;tas tnc~litbs pot• 
S. Ex. lembradas . 

O Sl". lLco11el Filho sul!mette á 
consiJera.~.ã.o rio. Camam dos DcputaJ.os um 
projecto, que visa. proteger :to::; institutos 
de carídaue, existente~ no ~iz, que, já pelos 
serviços prestados, jã pelos que se dc.:;tina.m 
a. prcsto..t· a,(Js pou!'es. desntlidos, que n"' luta. 
pela. -virla. ~ão u.mparados pelo aHruismo <tos 
que sabem comprellendet' '1Uanto ~ misel'la. 
affiige <t h•wH1UÜ!ade nece.•sitn.rla e dave doer 
no coração dos que teem a infelicidade de ser 
por elh• u.ttin;;ülos, merecem a. atteução dos 
l>odcres publioos. 
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O projecto é o seguinte (Lê). 
. lnutil 6 dem~nstrar a. ]roce<lllncia úo pro
Jacto e a neccs.>Idaue de ser trans1ormado em 
Jei. 

E:lfectivamente, o imposto que o Thesouro 
arrecada. em virtude d:1 tr;m.:.ferenaia de 
apolices da. divida. publicii. aos hospitaes de 
aa.ridl:_rte e <tsylos de benetkcn~ia é de 20 "1 ., 
mas sa.o tilo poucas v.socca.siões em que o tlte· 
souro làz taes orrecada.ções. pois raras lo'ão as 
1Jbera.l ida.u•1;:: de~sa n:..tureza. fe iW.s ás casas 
de caridarlc, que não. vale :1. pena de,:('tl.ka.r·se 
o patrimonio deixado a. esse;; instituto.s p2.r·o. 
se au;.;menta.r em m!nima. pari~~~ r end.t p· ·~
vcniente do imposto do traus!twent~ia dc;;sas 
apolices. 

Espera que a Commissão de Ot'<a monto 
jUSta. C patriotica, COm() e, t omar;}. Ua ÜCViJ\:~ 
consitlet·açií.o o Msumpto, que a eU:.. suhmette. 
(iv[uito bem . ) 

O Sr. Pl•es;idente- O projecto lica 
sobre a mesa até ulterior ileliber,tç5.o . 

o. Sr. :'\Ia~eos _ele tt..rnnjo vem 
term1nar as cousuler •cocs a.dduzidas n.o dis· 
cur.so dv seu nnbte coHe~a dn bancacla, o St•. 
Amzio de Al:lreu, comiders.ções interrompi
das pela. recente suspensà·l de tr~1 bathns par. 
l~m~ntares. om homeno.gem no illustre Pr-e
Sidente dtt Repub!icl Argentina. em visita ao 
noSS() pa.iz • 

Depoill de ler u m trecho uo reféri•lo •lis
curso, •liz que estó. de: nccor:lo com S . Ex., 
quando elte diz que O ft'O.Cciouamcuto da. arr. 
gremíação !Jolitica que no Piauhy tomou 

0
o 

nome de congraçamento oberlccou niio a um;l 
q.u~stilo de illé;ts, não :~um c~ullicto do [H'in
ctptos, ma.;; n. um choque do uttcress,~s. por
quo o que se pt·ot(mtlia OJ.•a Jlii(l plo)it •~;~r el~i 
ç~o. mas 3. inclusão do 11omo nn. ch:t[la o!li
Cllll. 

Aqni S. Ex. nilo po•li:J. ler tttlha.tlo mol hot• 
um11. carapuça pa.t·a surt caln•ç~r. , me!ômo quo a 
cncornmcnda. fosse snu medid:~. 

DisCOl'rlv., porérn, quo.n•lo o nobre ncpu tndo 
offlrmn. que procui·ou evitar t•ste frn c~iona.. 
n;ento, .porque si S. R:-.: . nii.o li li o p!'otogo· 
li!Btn. fot n.o menos um com)l .\1 'S:~ s;\li l)tll<l, e 
que o!le se dora. quanrlo o St•. St•nal\(.ll' Cl'liZ. 
dirigir;). tlO ~tatlo um maoi fe.;to polittco « do 
qual se pod1u. ~oacluir que S. Ex . era C<tnui
dato á sua reeleição senatorial. » 

Não é verdadeira a atHt•m,tti va. do nobre 
Deputado: .Primeiro, porque, quanr1o chen-ou 
~:;te ~anifesto n.o E5tado, o seu nobre collcga 
Ja se tmha. appro~imarlo i\o governador, pür 
inter~edio do coronel Lysaudro e Dr . Arlinclo 
Noguetra, com os quaes ja conrabuhva; se
guo.tlo, poJ'que. do manifesto do Senador Cruz 
o que se collige niio é a sua apresenta.çü.o i1 

reelciçã~ ~ena.torio.l e sim que aÚlda é cedo 
para cmdar deste assumpto, conforme se vâ 
do proprlo manifesto que o orador lê· em 
terc~íro Jogar, porque, mesmo que fosse' ver· 
da~lmra. a. ,tmrmaç.ão de S. Ex. , não era caso 
rara um tõ.o brusco r ompimento . Logo, as 
ca.us:ls uo f!'acclona.meat.o político ehama.do 
no Piauhy « o congroça.mento » foram ou~ 
tras e bem dlversa.>,como long~tmente o ora· 
clor dcmon$tra, lendo vrtrlos documentos. 

LAndo um outro trecho do discurso do no
br~ Dep::t::do q ue se r efere it p·1litica tlnan.: 
cetra do P111ully, o oradot• pt'O\'<l. com os a!· 
g::.ri:;J_n~Y;;. d\\ ,Pl'OJ>r i:~. mensag~m 1lo governa.
da t' ,ll il'IgJd.~ a :lsoemblév. cstadual,que não tem 
fundamento, n;i.o ~ó a aoserçi'Lo dc S. l~x. sem 
pro'<·n. de natur·ez•t a.lguma., co;no aiuda. que, 
a() contr;nJO do que diz um teleo-ramma. 
ttirígirlo ·~ um orgiio r1e pubticldttcle desta 
Capital , em vez <.! e um snldo de cenéo e 
tantos nnnto3 htl. a. penas um de vinte e poucos 
sa.~·-lo, cuj<\ origem epllern<li'a, o ora.dor ex'· 
pl1ca. 
Enketa~t to, rloo.n te da. pet'Sp~r.tiva rle !rio 

colossa.t sa.ldo, j;i. o governo do E~tado cogitou 
de crea.r novos enca r·gos por meio ue lei~ pa.ra. 
m:•nte r a sua cliente!;~ polít ica., ta.~s com!.l o 
nugmento de honorar·io~ p:~ra o goverllo.dor, 
de '!eudmentos ú~s pro fc,sor•~s pulolicus JH'i· 
lniH'lO' e SCCilllU<ll'lO:>, dO:< r>!llcin.e~ tlO C o\'])0 
de ~tl;{urança , de sub,;idio~ c.lc Llcput,,t[.,s, II IJ 
vcncitnentos dn :\[agistt';ltm·.~ ; llOttclo urn 
·U~pl)n ibilida:le o l>t•. Arlin•to No~ucira , 
t10 do a.cttml g•J\'ern;t•l••r o cluplt> carlid:tto ti. 
t!cput:t•;úo f<~tlural •' ao :.r•Wernl) do E~tndo, 
croall!lo um TJ•ihuna l de Gunbs com tt·os 
mcmlm•~ vib liciu.~ , 1•oncmt•lo pin:.:ucs ortle· 
na•i•1s, corn o H111 cxdusint d t1 lll<l!\l!Jt' C(ll· 
hWilt' O );11gi'O \lu SI'. lt: ~j'lniLilth) ,\rlhUI', <l 
run parun Lo uPst.••, o :1 um it•Jn:'to clll ~01 1 
ll••ht'•' cttt!Pga. tl r~ h:t:tcl\da n qunm t•c.~ponrlo, 
•jU:ttltlO 1\S J'utwr.~o', t!li t[ lt~ t" l.l' thtt trnl ,ill. o rrtm 
s,, l.islitdtlriamr·Ult• <l••S~llliK'll tmtla~ po ltL í uu f.rL 
ll tl!lliU isf.t•a.tiV;L <]o 'l'II U~•o lll'll, tl:L rpllll 1!1'11. 
pt·o~iilllllt•J o prOJll'hl :;ovot·uadtl l'. 

T<lÓilS <)Sln~ \ois, o!u f:L\"01' )IIJ\it \l!q tl mn.i:> n.s 
•lu 1:~v"r \'Cliso;ti , t:1c~ tl• ttno 1ts qtl<l mrm<.lu.rn 
•L11• •\inhoiro n. vmca,((ll'(!\1 e o. n.timin:~tt•:L · 
•lor·r-s do lhe:Ht•us. montl\m om corca tlo oi· 
tcnt:t contus de r .·,is. Owlc a cot•t•ecçito t1~sta. 
politic:t 1irJ a.ncoit'<~ n. rJ.U:> .•• uu.t i tl o nobre 
Deputado, o Sr. Anlzio de Abt'eu 1 
Dep~is de commonbr telegrammas fi rma

dos uns pelo seu no'ora colleg<~. o publicados 
no Boletim da c·mcentraçf1o r epublicana tlo 
Pianhy, e, outros, pel•J corresponrtente do 
jm:n:•l omcial do E~t'l.do, conc\ue pedindo re
levar o r.em pCl bmado áCama.ra em responder 
Ó.S nr~ií;ÕeS lei tu;; SOLl!'C 3. poliiiCit do ~eu &9-
t~tdO, c í.lgra tleceudon. attenç-ão prestitda. pelos 
collegas. 
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Comparecem mais os Srs. Silverio Nery, 
Carlos Marcellino,Albuquerque Serejo, Pedro 
Chermont, Euéas Martins, Luiz Domingues, 
Henrique Valladares, Thomaz Accioly, Torres 
Portugal, Jos~ Avelino, Ildefonso Lima , João 
Lopes, Helvecio Monte, Eloy de souz1, Trin· 
dade, Coelho Lisboa, José Mariano, Coelho 
Cintl'a., Mala.quias Gonçalves,Martins Junior, 
Coi·nelio da Fonseca, Moreira Alves, Juven
cio de Aguiar, Pedro Pernambuco, Artbur 
Peixoto, Rocha Cavalcante, Euclides Malta, 
'Neiva, Jayme ViUas Boas, Castro Rebello, 
~lilton, Paula. Girna.rãas, Vergne de Abreu, 
Amphilophio, Eduardo Ramos, Galdtno Lo
reto, P inheiro Junior, José Murtinho, Xavier 
da Silveira, Irineu Machado, Alcindo Guana · 
ba.ra, Belsario de Souza., Urbano Marcondes, 
Rangel Pestana, Calogara.s, José Bonifacio, 
Gonçalves Ramos, La.mounier Godofredo, La· 
martine, Oliveira B'raga., Lucas de Bat·r·os, 
Francisco Glicerio, Mello Rego. Xavier do 
Valle, Lnmenha Lins, Leoncio Corrêa, Guil
lon, Marçal Escobar, Victorino Monteiro e 
Azevedo Sodr.;. 

O Sr. Presidente- A Mesa, re
considerando seu modo de vêl' com relação á 
questão de que ~e occuparam, na ultimn. 
sessão, os Srs. Coelho Cintra e Paula Ramos, 
resolve não acceita.r os arts. 4° e 7• e seus 
pa.ragraphos do p:rojecto do Orçamento da. 
Receita, visto que as disposições nelles con
tidas são infringentes do art. 133 do Regi
mento. 

QUESTÃO DE ORDE~I 

O Sr. Paula Ramos- Sr . Pre· 
sidente, a solução que V. Ex. aen.ba de dar 
ás reclamações feitas pelo nobre Deputado 
por Pern&mbuco e pelo orador que neste 
momento occupa. a tribuna, relativamente no 
art. 133, paragrapho unico, do Rogimento. 
está de perteito a.ccordo com n. lett1·o. do p l'O
prio Regimento. 

Parece-me, porém, convenieute que V.Ex. 
fo.ça este projccto voltar á Commi ssilo, afim 
de que ella, ou r etire do respectivo pro
jecto essas disposiç.ües de caracter permanente 
que infringem flagrantemente a disposição re
gimental, ou tome uma providencio. de natu
reza a sanar esses defeitos de que se r esente 
o projecto da. receita, ora sujeito a nossa con
sideração. 

Nessas condições, eu requeiro a V. Ex. 
que, si não se sente com a autoridade sutn
ciente par<\ fazer voltar es.;e projecto á Com
miesão do Orçamento, consulte :\ Cama.ra si 
conse}fte que o mesmo volte de novo ãquella. 
Com.missão, pilra que ella. faça. as modifi
cações necessarias. 

E' o que tinha a dizer. 

O Sr. Ser:or.edello Correa- Ve
nho, Sr. Presidente, em nome da Commissão 
de Orçaml!nto suggerir um alvitre que, me 
parece, remove as difficuldades, concilia. o 
artigo do Regimento t,rohibitivo de di~po
sioões permanentes em leis orçamentar1as, 
com as condições especiaes em que se achar o 
Orçamento da Receita. 

V. Ex. acaba de suggerir uma idéa, a de 
separar-se deste projecto duas das disposições 
oelle incluidas e que se afiguram a V. Ex. , 
terem caTactet' permanente. . . . 

V. Ex., Sr.Presidente,me permrttJrá dtzer 
que, em relação a uma. rlas disposições, a o 
art.4°, basta quo se declare que e!la. de":e ter 
vigor riurante oexercicio a que se dest1na a 
lei da Receita. A lei orça.mentaria é uma lei 
de autorização. e uma lei annua e quando 
encerra disposição como essa., a que se refere 
o art. 4•, ~ claro que em rigor da doutrina 
deixa de vigorar quando termina. o exerci~io, 
a não s~r que no orçamento seguinte se m
clua disposição que a mande v igora: no 
novo a:terciclo . Não tem outro fim a dtspo
sição que se eucontra. em tor1as as leis de 
Receita mandando continuar e m vigor as 
disposições de leis orçamentarias não revo
gadas expressamente. 
· Em relacã.tl ao art. 4.", proponho em no?le 

da Commissão que se declare antes do art1g0 
« na. vigeoci<t da presente lei » e nssim os 
escrupulos de V. Ex. nã.o terão mais razão 
de ser. 

Quanto ao a.rt. 7•, elle tem de factoca.racter 
permanente, mas para filzer desapparecer 
esse inconveniente, eu o transformo, por 
emenrla. em lei de autoriza.çã.o. 

E' certo que, u sando o Governo da autori
zaçü.o, os disposiçües passarão a ter ca.ractor 
perman·.-nte. mas isso d:~.-se mesmo com 
outras medidas de nnturezn. diversa dessa. 

Assim, quando se a.utoriz:\ o Governo a 
cfi"ectu;tr um emprestimo quo !leve sot• incOl'
porn.•lo a d i vil] a. pct·petua., qu:m rlo se o auto
r izo. a ulienar estradas de ferro como operu.· 
çil.o do CI'cdito, d{L·Sc o mesmo facto. 

Uma vez uzada :uutorizaoão, o a.cto decor
rente tem caractei' permanente e ningu~m 
dirá. que nã.o possamos em lei orçamentaria 
dar essa.s twtorizações. 

O Regimento que isso vedas3e era simples
mente absardo. 

Com estas medicações que a presento t udo 
concilia-se e não ha. necessidade, ou de truncar 
o projecto destacando-se medidas que for· 
ma m systema, que obedecem a. uma dada. 
orientação, ou de env ial- o á Commis>ão, o 
que trará delongas, perJa de tempo, pois o 
prazo do Regimento teria. de novo de ser con· 
tado, o que é inconveniente, pois precisamos 
vota.r quanto antes a.s leiS orçamentarias. 
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Vou ma.ndar il Mesa as oorrecç1les que' mecz, e si este direito de apresontação, a 
suggiro e espero que o digno Deputado por minha insipiencia. é que autoriza. esta per
Santa. Catba.rina retire o seu requerimento. gunta.. fica facultativa especial e unicamente 
(Muito bem, m~<ito bem-) ã. illustr•l Commissão, ou si compete a q ua.l· 

quer de nós. 
O Sr. Paula Ramos (pela ordem) 

-Sr. Presidente, o nobre relato1· do parecer 
sobre o projecto d<J Orçamento da Receita. 
acaba. de modificar completamente a dispo· 
sição que impugnei e que t'ormou a cauda 
do mesmo Orça.m~nto. Nlío ha duvida que a 
emenda que S. EK. o.caba. ne upresentar, tira, 
a medida impugnada, o caracter de perma
nente e a. consti tue medida. de autorização 
ao Governo. Sendo assim. não ba motivo 
algum para. que este projecto volte á Com
missão de Orçamento. Perde, portanto, a 
raziic de ser o meu requerimento e como 
V. E:o:. ainda. não o submetteu á considera.
ção da casa, requeiro que o torne tle nenhum 
eifeito, ·pois peço a. sua retirada . 

O Sr. ~eiva (pel~ ordem)-Sr. Pre
sideota, na. ultima sessão quando os meus 
illustres collegas Deputados por Pernambuco, 
c Sr . Coelho Cintra, e por Santa Catha.rina, o 
Sr . Paula Ramos, ventilavam a. questão que 
ora, se controvert1l,eu em successivos apartes , 
que infelizmente nã.o foram npanha.:los pela 
excellentl) ta.chygraphi~\ que nos serve, pro· 
testei de accordo com el les contra. isso, em
boro. não propriamonte eon'tra. a :~pre;;enta
çiio da medida Ol'Çarnentaria, mas contra. o 
exclusivismo que parecin. \lella inferir-se 
:p:~.r<\ a Commissão de Ot·ç•'l.rnento ; e nestu 
ponto era. cohercntc com o procedimento que 
sempro tiva nest:~. Camal'll. do entender que 
igu .. tes direitos, a.ru que tenrn os illustJ·es 
mnmhro8 1lo. poderosa Commissã.o de Ort;~l
mento, tem quo.lrruer Deputado. 

Entundia que potiel'ia o. Camo.ra resolmr 
o contrnrio, mas :por meio de uma. modifica
ção. quo ultora;;s!3 a recente rcform:~, V. Ex. 
mesmo polet•i:t pt'opor c a. Cama.ra podnria 
reformar a. reforma vigente, o S;~bem- se quii.o 
pr11di~os somos nosta.s mut!n.u0a.s rapidas de 
reformas. 

UM SR. DEPUT.ADO - Para isto est.'\mos 
aqui. · 

O SR. N:EtVA- Poi5 bem, Sr. Prasinente, 
vem hoje o illustre relator da Commissfto, 
cuja opinião tanto acato, e (e ia. dizendo 
sophisma.ndo) com aq uella habilidade q UP. lhe 
é c:~.racteristica., num traço de penna. deixa 
de pé a mesma medida. 

H o ora seja feita a S. Ex., a medida est:i. 
de pé, s. Ex. apenas modificou ligeiramente 
a redacção e o meu iltustre companheiro 
nesta. questão, o Sr. Paula Ramos, convem 
que S. Ex. tem o direito de assim praticar . 

O que desejo saber. porque fallo pro domo 

0 Sa. PAULA. RA:t>IOS - A todos, a. medida 
e gero.l.. 

O Sa. CoELHo CJNTIU dá. um aparte. 
O SR. NEIVA-EtJtão Roma loct.'t'' est, isto é, 

fallarn.m os mestres do Regimento, meus 
amigos, o Sr. Cintra e o Sr. Paula Ramos. 

Si o.ssim é;· eu, que sou um espírito conci
Ha.dor, eu que, como . dis:;e alguem, sou o 
traço de umão entre os exa.ggerados de um 
lado e os ex~ggerados do outro, bato palmas 
á harmonia qu.e reina mais uma var. neste 
ambiente. 

O SR. PAULA RA:IIOS - E' pr~ciso que se 
note: não sou e1aggera.do nem de um nem 
de outro lado. 

O SR. NElVA - E' brando como êtt. Como 
disse, bato palmas p~h\ decisão, "oto pela 
medida proposta por esta. ou por aquella 
t'ôrma. e aguardo o di reito de propor tambem 
autorizações' ; julgo assim p~del' melhor 
acautelar os interess~s que represento. Aicda 
bem l 

O Sr. President.e - Se a.tigura á 
Mesa. que o alvitre lembt•ado e apresentado 
pela Commissão de Orçamento <lelx:~. comple· 
tamento sanados os inconvenientes do :Pro
jccto. respeitat.la a. disposição regimental que 
prohibe expressamente a inserção de dispo· 
sh.:ões permanentes nas leis annuas. Uma v~l 
que a Commissão declara flUe é seu pensa· 
meoto que taes disposições tenham apenas 
d.uraçã.o annuu. na Lei do orçame!lto, não ba 
mais r nzão para que se deixe de acceíta.r essas 
disposiçVeS. 

0 SR. SERZED:;:Ll:/1 Co.Elnf::\. E OUTROS -
Apoia.do. 

O SR.. PREsmENTE- Devo mais dechlrar o 
seguinte: que a Mesa considerou disposiçõfs 
permanentes, de accordo corn a disposir:ão do 
art. 133 do Regimento as dos arts. 4" e 7• e 
sens p3.r:t.graphos do projecto do orçamento, 
por iSSO que taes disposições não foram CO!l
tecciooadi\S em fcirma de autori?.açã.o ao Go· 
vcrno, o que n.lter a a solução a dar--se a re· 
speito . . 

Incontesta.velmenb, quando na. lei de orça· 
meilto se insere nma disposição em fórma de 
autorização ao Governa, é clD.ro que não 
fazendo o Governo uso de:;sa autorização 
dentro do e:x:erciCio, ella caduca; assi rn como, 
si elle tem feito u so della., elln. d<JSapparece . • 

O mesmo, porem, não se pód& dizer em re· 
lação das dispo3ições dos ar..s. 4' e 7°, que suo 
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disp·sições pe1:mancntes e que teriam de' Não foi concedilla. 
contiouar a v1gorar. a menos que fos5.em Vou submetter a votos o reqtAerimento do 
dep_gis express·t.mente r~vogana:s · Tal e a sr. Hererlia de Sâ., cuja discussão foi hoje 
r~zao .P;?rque a Mesa nao const~.erou C?~~ encerrada, pe•lindo que entt·e na ordem do 
dJspostçoes perr:nan~ntes as do§ 4 do nrt._- dia. independente de parecer, o projecto n. 41 
e do art. 8" e s2msoment.eas f}D arts. 4°.e ,., ! de !899. ' 
porque e;:tas nao foram mser1das em forma . 
de autoriza~o ;10 Governo, e, portanto. são Os ;enhores que o approvam quetram !e-
disposições permanentes que não podem ligu· v<mtar -se (Pausa.) 
rar no orçamento. Não foi approva.do. 

Assim, J;Ois, a 'Mesa. acceitMdo o alvitre 
apresentado peb. Com missão rtc Orçamento, o Sr. I-Ieredia (}e S:á (pela 01·· 
deixa o projccto ficar como ·f.Ji-n.p•·esentado, dem) requer verificilçã.O da. votação. 
continu:tndo o mesmo !'obre a Hesa pua re
ceber ns emendas qus forem oll'erecidas. 

Deixa de su bmett.er it 1lelil:ernção da Casa 
o requerimento rlo SI'. Panla Ra.mo"· porque 
a M1;sa não teve conhecimento olilcía.l dCJlle . 

S. Ex. disse que ia apresenta.l·o e nfí.o o 
apresentou. 

Vou Sitbmf!!ter a votos o requerimento 
apresentado na ultima. s :Jssão pelo Sr. Depu
tarlo Augnsto Clementino, em que S. Ex. 
:pede dispensa do cargo de membro da Com
missão de Marinha e Guerra . 

Os senhores que o approvF.m, queiram l e
vanta.r.se. (Pausa . ) 

Nã.o foi concedida. 

O Sr. i~.u;;u!õli:O Oletnentino 
(pela orclem) - Si·. Pr,~sident~. qunntlo na 
Ees;;iio rle sabliado, depositei n:ts mãos ue 
V. Ex. a miuha renunci:t do twnrosf) car;:o 
de membro da Commissrí.o de l\·!;Lrinlm c 
Guerra., considerei o meu n.cto corno f'eito e 
acabado, porqu:~.nto a renuncia, no meu 
humilde mo:lo ue pensar, ó um neto subje· 
ctivo, indepco,lenno, po!tanto, d<t vot.wão d11 
Camara. 

Niío entendeu. porém. V. Ex. deste mo1\o; 
pelo conti'ario. consídeJ·ou o meu acto como 
um reqner imcnlo de OXhllCl'tlç:'io o nrstc :-<eu
tido di;.:nOU·se de c·m~ult.tr a Camam si me 
conc~?dia exonOI';tção do rl'tiwi<l o cargo, o nã!l 
o tendo elb IJUCI'ido faze1•, ven ho nÓ\"U.Jilente 
e , com ln~istenci;t, pedir ;~ Cau1ar:1. que se 
digne de conceiler·me css:1 exoneração. 

0 SI' .. A LFREDO PINTO- V. Ex. nos merece 
todt\ confiar:ça. (,1paiu'l"s y f!racs .) 

O SR. Ar.cr~Do GuA:"ABA!L·\- :1tercce a. 
confiança. de toda a Ca.rnara .• . 

O S r . Presidente-A l\>lesa S:lguiu 
os pre~cdent< iS Lla Camara, s·:bmettendo o re
qu<·.rimcnto do nobre DeiJUtn.do ú a preciação 
da C:1.sa. 

Vou novament' conmltar ::> Camara, a 
·vista da instaucht de S. l~x. 

Os senhore;; que concedem a dispen~:l. pe
dido. queiram levanta.l'·~e (Pausa.) 

Procerlt>ntlo-se ú, verifica~·ão, reconbece-se 
tc1· ,;ido o reqnerimento 1\o Sr. Heredia de Si~ 
rejeitado por 80 voto::: contra 33. 

E' lido, julg-arlo objecto de delibr;ra.ção e en
viado á Com!Ílissito de Orc;.amento o seguinte 

PROJECTO 

N. 118- !899 

I seut r. de '{J(I.gamr!ttlo r}e sello ou de qualque1· 
ou:ros di!·eit·•s (/$ trans(.JrencÍil~ po;· qualquer 
titulo de apolicfs da dioida pv.!Jlica a ltospi
hcs de caridade~ a.~t ·los de 1Jene(i.cer1cia. 

O Congt•es;;o Nacional decreta : 
Artigo uuico. ·Ficam isen tas ele pagamen

tos 1le seUo ou qnaesquer outros tlirei tos as 
tmns!cren ~i as, por qualrp1er titulo, de apoli
cc . .: •la. dlviün publica a. hospitaes de cal'iuade 
e a.syl(ls <lo bl~ner.cenci:~.. 

1\.•woga.das as dispcsh;õos em contrario. 
Saln tlns SI!SSões, 21 do agosto de 1809. 

L co; •cl Filho. 

E' ~em dcbn.Le approYatl;t a rodn.cção final 
!lu project.o n. 00 A, de 1 8U~. pam ser en
vi<ldu !LO S. ~OO.olo. 

ORDEM DO DIA 

E' :tnnunciatla a votação do proj..!cto n. 9·1, 
de 1899 (a1l<liti v o dc . .;tac;ulo na 3·· d iscussão 
1lo p1•ojecto n. 189 B, de t89i'!), quo autoriza. o 
Go~··~mo a rever a.s aposentadorias concedi
das depois de 24 de r.~vm·eiro •le 1891, pnra o 
rim de decla.ral' sem eiieito as que não t ive
rem sido decretnt!a.s de accordo com o art. i5 
da Con:;tiiuição e leis ao tempo exist~ntes, 
com parecer da maioria d n. Commi.~são de 
Constituição, Legislação e Jus l.iç..1. desse auno 
e voto em separado d<\ mínorin. (discussií.o 
unica); 

Posto n. voto5, é app1•ovado em fliscussiLo 
unica e enviado a Commissão de Redacção o 
seguinte 
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PROJECTO 

N. 94.- 1800 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• E' o Governo autOI'lzarlo ~ l'avet• 

as aposentu<Lorias concedidas depois de 24 de 
feverei ro ~e J89 l, para o fim de decl•trar sem 
offeito as que não tivet·em sit.!o tle<:reta .. Ias 
de a.ccordo com o art. 75 da Comtitui<:iio e 
leis no tempo ex istentes. 

Ar L 2. • R•wogam-se as disposições em c.:m
trar io. 

Como, pois, figura.m na. ordem do dia proje. 
c tos 1J. ue,uatura.lmente te,·iio g1•aode discussão, 
peço a V. l~x. qu.~ consnltc á Cn.mara sobre 
si concede preferencia para este projecto. 

Consultada a Cctnmra, é conceditb a prc· 
fetoncia petliua. 

E1:n s~uida e sem debate enconttllo, em 
2" dt>cus~tt0, o art. o artigo unico do projecto 
n . 107, de 1899, autorizando o P.1der Ex
ecutivo a tra.nsre:·ir p.tr-J. o :.-lini:;terio da Fa· 
zendu o credito de 2:J :7i4$, constante do n. 17 
do art. 2• d,t ld ll. :Sôo, de 31 t.le dezembro 
tlc 1898. 

o S•·· Paula Ran1os-Peço a pa· 
lavra pda ordem. o St·. P•·esidcnte-Vou submotter 

a votos. o pro,jeeto n. 107, de 18!.!9, que acaba 
O SJ•. Presidente-Tem a palavra de ser encerrodo. 

o nobre Det•utado. Posto a voto~. é approvado em 2• discussão 

O Sr. Pau.la I\am.os (pc l.t o•·rkm) 
-Sr. Presidente, peço a. V. Ex. se digne 
proceder á verificação da. votaçi.lo uo projecto 
n. 94, de 18 99. 

Procedend{) á verifi.cação, recoohece·sa te
rem votado a favor 67 Srs. Deputados e con
tra 41. 

O Sr. Presiuente-0 projecto n.94, 
de 1890, toi approva.i.lo e vae se1' euYhldo ú 
Commissõ.o tle Red.acçü.o . 

E' posto a votos e approvado em 1" <1iscus
&"to o seg·uiate 

PROJECTO 

N. 13 .\.- 189') 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• São recouhecidos como de cara

cter oliici;tl, em tono o territur io (l:L União. 
para tlldOS OS em:itos legu.es, O~ cliplomas 
conferidos .pei11 Es :ob1 Polyte~~hnica de Siio 
P.J.ulo. 

Art . 2.' R.eV'ognm·sa as disposiçúes em con· 
tl•arío. 

(} S•·. Buor..o <lc ;'t..ndra.d:• (pd" 
o1·de ... ) !'ec1uer e o~tern ctispettS<l de itltcn•siicio 
para que o p t•o.ieclo que aealm •.lo ~r votado 
eu tre n:t p ruxi IUil scs~lo. 

O S••. ~icrcília de Sátpcf.rt ordem.) 
-Sr. PrE::;iJ ·~ : : t.u, acha-se iuc!uiuo na ordem 
do di:1 de hoje o projccto. n. 107, deste 
anno, :pr.j c:.~to q ue, :t meu ver, é de n:~.tureza 
urgente, pois que, tendo sido transferid:t para 
o Ministcrio dc~ Fazenda. a Sect•e taria da 
Junta. Comotlercía.l, deixou-:se de tran~ f~t·il' a 
YCl·ba ~estiua.da. ao custeio da mesma secre
ta.l·it~ , o que tem traziJo cerLOs embaraços. 

o seguinte nrr.is-o uuico do 

P.P..OJECTO 

N. l07-IS!19 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1." E' o Pod;n· Executivo autorizado 

a transferir para o Ministerio da Fazenda o 
credito de 20:77'1$ , constante do n . 17 
tio art. 2' da lei n. 560, de 31 <1d rle· 
zembro ·de 1808, para dar cumpl'i.mento ao 
art. 5• ria cibda lei que passou para o dito 
.\~iaisterio a Junta. Commcrcia!; revogadas n.s 
dl~posiçiiP.s em contrario. 

O S1·. lliere dia d e ~.-._ (jJel t o1·d.:m) 
r~quer e obtem dí:ipensa de intet·sticiu para. 
que o pro.iecto que ~tca.ba. ele ser votado entre 
na prox i ma. sessão . 

E' :~.nnuncia•Ll ~~ continunç[o Lia (liscussã.o 
uuicu do pa.t·~cer n. 35, 1la 1809, .iulgando 
•tu e \!.O Congresso N~ciona! vu ;\ quulq uer· dos 
seus dous f;J.!IlOS litllece cr.>mpP-t'!ncia parn. CO· 
nhecct• ela ma.teria. .:onstnnte r!a~ m rlica.;ües 
aprtos ·uta.<l<J s pelos Srs. lJ :puta.do.> LUi7. Adol· 
pho c r.Jello l.tcg-o, t•dt\ti vasa ar.:out• .. c;mentos 
fJQ!itícos de M•ltto l.iros,;o, scguhl0 de uma ex
pusi.;ã.o :rpr,,scnt:tdo. 1>elo Sr. Deputado Luiz 
AdolpllO. 

O Sr. Xavie•· da Sih·c it·~\ vem 
prose>ruir nas considc.: t·açi:ies C'(ne fazia na. 
s~ssão de sabbaclu, rcsponde:1do aos discursos 
proferidos pelos dous iliustres l.wputa<los de 
Ma.tto Oros~o, sígo.:~.tarios da iudicJ.=:ão a que 
se refere o parecer- em tl i,;cus;;ii.o. 

Rec.:~rd: t que, a.ssigaa.la.at!o a. falsa. aprc
da~~l.o t l<\S Qccut·re nc ii1s e successos flaquella 
t::st<tdo, L~ i ta. pelo nobre Deputado St•. Luiz 
Adolpllo, concluiu pela injustiça das accu.sa-. 
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ções ao honrado Presidente da. Rerublica. Sa· p1•oject<:s de intervenção. submettidos á sua 
lientou então a. constancia. com que aquelle t~preciação no :pequeno pericdo ue ·nossa. vida. 
Deputa.do la hora s~mpre no erro, t.lesde o ini· política, sob o regimen republicano ; mas, a 
cio desta questão, cleixo.ndo de r,\coohecer os rejeição tle todos esses projectos e pareceres 
motivos de or•1em constitucional. pa.ra defen- nii.o implica d~ nodo algum o reconhecimento 
der os de ordem el~itoral e pa.rtidaria. E fi· da. theoria da. incompetencia do Poder Legts· 
nalmente notava que debalde S. Ex. pro- lativo, pa1·a tomorconhecímento das questões 
curaria nos Aw1.·.tes da Ca.mara. um só a.cto ·que occorrerem nos Estados, attinentes á. ma
em que ella.se tivessemanifesta.docompetente nutenção dá. fórmo. republicana federativa. O 
para tratar de assurnptos deata ord<lm. Votos quo visivelment':l houve em Ma.tto Grosso foi: 
mdividuaes em commissão, pareceras, dis· primeiramente a perturbação da ortl.em ma
cursos, sim . . Pronunciamento da Ca.mar.~, tet·ial, facto que foi levado ao conhecimento do 
porém, nenhum houve ainda. Sr. Presidente da Republica, em Virtude de 

Entre esses votos e as opiniões ir.dividuaes t•equisiçã.o do Presidente cto Estado, primei
figuram os do Sr. Amphllopbio, que é pela mmente, de arm;~s e munições de que o go· 
r egulamentação parcia.l do art. G0 , isto é, en- ver no estadoa.l não dispunha.; segundo, pela. 
tende que deve ser regul3.meotado o n. 2 do r ecusa do Sr. Presidente da Republica, em 
art. 6u, uni.co em que ao Cong1·esso Nacional fornece•· armas e menições, á. requisição da 
cabe a iniciativa da. intervenç,ão. Mas, e;;se for~~'\ federal P"-l'<l dispersa•· os bandos ar
voto approxima-se mais da. conclusão do pa- mados que em attitune hosti.l se organizaram 
recer:relatado pelo orador d\l que da doutrina pa.ra. atacar a capitnl. 

. sustentada pelo Sr. Luiz Anolpbo, porquanto Era, Sr. Presidente, ó caso de iuteira ap-
o Sr. Ampbilophío capitula o caso de Matto plícação do n. 3 t!o art. 6• da Constituição. 
Gt•osso no n. 3 do art. 6•, que, mesmo na O Sr. Presidente da Republica.,emdíscursos 
sua opinião, cabe exclusivamente a.o Poder a que me referi, disse que, sempre que em um 
Executivo, ao passo que v autor das indica- Estado houvesse insurreição contra. os poderes 
ções capitult\ o mesmo caso no u. 2. constituídos, o dever da. UniãO era de interYir 

Depois de mostrar que um julgamento em para garantir os poderes loca.es. 
especie do Poder Judiciario, taxando d) in- Esta é a doutrina que invariavelmente en
constituciona.l essa. ou aquella. lei ordina.ria. contra em todos os tratadistas americanos, 
ou organica. de um Estado, ba.st1t p<t.t'a pro- a rgentinos, e commentadores da nossa Consti
duzir o efl(;lito dosejado, o orador termina al- tuição; é a. theoria. que vejo ta.mbem exposta 
ludindo a.o discurso brilhante com que o Sr. no livro do Sr. Milton; ~ a theori<~. que 
Enéa.s ~fa.rtiol:' sustentou a não regulamer.- igualmente enco:ttro em discur;;os pronun
taçã.o do art . C• e a verda>leira doutrina 1'~- cia.úos nest'l. C•\Sa. por• diversos Deputados. 
publicana, e requer•mdo que os papeis vol· Dizer-se que Clm Ma.tto Grosso o Poder Ex
tem ó. Commis~íio, p.1ra que ella. dê parecer ecutivo podia intervir quando o qui1.esse, é 
sobre a emenda. substitutiva õo mesmo col- não ter lido os factos narrados pelo comman-
lega. ("1Iuito be1a.) flante do Dis~ricto Mil.ilat·. 

Vem á Mesl , ó lido, apois.<lo e entra. con- Não vou insis tir !IC>te as.>umpto; não quero 
juncta.mente em discussã.o, 0 seguinte rcp!:tir aqui todos os dias a lcitur:J. tlos ractos 

Requeiro quo volte it Commissão de Co~: 
stituição, Legislação e Justiça o p:l.l'ecer n. 35, 
de 1899, afim de dizer sobre a emenda. apre
sentada. pelo Sr. DopufoldO Bneas Martins. 

Sala das sessões, 21 de agosto ele 1890. 
Xavier do: Sil~eira. 

deplor.t v e is q ne ali se t1cra m. Pa~suci agora., 
Sr. Presidente. a. mostrar .-orno o Sr. Presi
d~nte da Reptllilíca pro~edeu na. substituição 
do governo rle Matto Gro,;sn. Qno.ndo apre
sentei a minha i:Jtlicação, niio tiuha os ele· 
mento; de que or;\ di-ponho ; as unicas no
ticias er•am tro.mmittid:~s pelo telegrapho, e 
V. Ex. verá pela dttto. d11 minh:L indicação 
que el!a. foi apre3entada após a leitur•• M 
MeS<\, dos telegrnmmas recebidos de Matto
GJ·o~so communican•lo a substituíçã.o do gover-

0 Sr. Luiz ~1....dolpho- Sr. Pre- no, ali operada, em virtmle de ordem do Sr. 
sidente, o discurso do nobre Deputado pela Presidente da Republica. 
C&pital Federal, em defesa. do parecer da O Sr. cot onel Antonio Cesario de Figuei
Commissã.o de Legislação e Justiça., de que foi redo. Presidente do Estado de Matto Grosso, 
relator, não me demoveu de motlo algum da em exercício, des<ic que reconheceu a. impos
convicc;~o em que me acho de que ao Poder sibilidade de manter-se no govemo com 
Legislativo compete a iniciativa d:~. intel'- prestig io e autoridade, em virtude elos factos 
vençã.o no caso referente ao n. 2 <lo art. 6" . deploraveis que ali se deram, patrocinados 

S. Ex. insistin sobre o fac to de llâo ter o I pelo governo federal, dirigiu- se, seguudo a. 
Coogresso approva1o diversos pareceres e Constituição do l!!stado, ao unico sub3tituto 
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legal que existia na. ca.pital, convidando-o o. 
<tssumiL' o governo. Tenho, Sr. Presidente, a 
resposta. desse digno cidadão ao Sr. coronel 
Antonio Cesariu de Figueiredo, e é a seguiute; 
(U.) 

Cuyabá, 4 de julho de 1899. 
«Accuso recebido o vos.:;o officio de hoje, 

convido.ndo-me a. assumir o cargo de Presi
dente do Estado, na. qualidade de presidente 
eleitoda Gam:tra Municipal desta capitaL 

Em r esposta, cabe-me declar:~r-vos que, 
conhecedor dos factos que vos lev~1m a deixa.r 
esse elevado cargo, ncro posso acceilal o p<Jr 
aüo prxle>· confcr tambem com o;; ele,;wntos •rt· 
dispcnsaceis á garantia da ordem publ1ca o1·a 
alterada, e do p restigie da aut01·idáde consti· 
tuida, pela manifesta inter,enção do Sr. p ,·esi
dentc da RepubUca 1ta politica in:crna deste Es· 
tadn. San·le e fraternidade-Ao illustre cid~t
dão Antonio CM3.rio I! e Figueiredo, d:gnissimo 
Vice-Presidente do Estado .-Pedro Cclt:stino 
Corl·êa da Casta.» 

Eis Sr. PJ'e5idente, o que respondeu o uni co 
substituto Legal existente em Cuyabá.. 

Em vista. disso, o Prcsidcllte do Estnélo 
dirigiu-se ao commandante do distriato,com
municando que o goveruo ftcava ac~p4a.lo, e 
peàindo que aquella. autot:idac1a· tomasse a.s 
providencia.s para garantir <t ordem na c,_ 
pita!. 

O commandante uo dbtricto communicou 
immedia.tamen te o occorr ido ao Sr. Presiden&e 
da Republica, em telcgramm:1., rledaro.ndo 
que,acha.ndo-se a.cepha.lo o governo local ,h:vria 
tomado a. providencia de mu.nllar buarnecn 
os estabelecimentos publicas no Est:ulo, <~Hm 
de g<ll'a.lltir a v itla., a pr opriecladc e a. ID<IUU· 
tenção de paz puhlica. 

Vê a. Cama.ra. que o commandunto dv Di:>· 
t rict.o j i\ mandava cmpregnr a força. fede.l'a.l 
na ma nutençã:o •la ordem,qu:mrlo ;1ntcs nunca 
se lembrou 1le prestnr :: uxilio a os poderes 
constituidos. afim de qn.-, c~sn. ordem li>:>se 
ma.ntiua, pois os P<\l'ti· 1a.rios ~io S1·. l'llinistro 
da Fazenda contiuun.Yaln at'llliHlo~ , lil r.elHIO 
rleprcdar,fies n c"mmct tendo todn n. sorte de 
trop~lins. 

Lo:::o que os poderes const1 tnidos a h:> na:l cna.. 
ramo gover·no, as ;; u tori,Ja•lcs l'cuerac~ mud:t· 
vam de prucer!ímento, entcndundoqHc a torça 
federal devia. ser ernprogadn 1)1lra manter a 
ordem! 

O general c~~mara em holelim impr~sso que 
no mesmo dia fez 11istri!Juirpda. cio.l:tde,•:ecia.
ra v;t achar-se acephalo o governo e o proprio 
Sr. Presideute da Republica ünplicitamente 

· reconhece este facto no telegramma exper1ir\o 
áquelle commamlante a 5 dejul h o, dccl~u·ando 
que officiag,;e suc~ssivamente aos membros 
da Camara Municipal da C:l.pi tal, segundo a 

l; I '1: 'I . J \ 

ordem da. votação, até encontrar quem assu
misse o gc;verno do E•tado. 

Dado um facto tão anormal, elo qual re;:ul
ta:va. a p:tra.lysação da ordem constitucional 
no E~tado, o que cumpria ao Sr. Presidente 
da.. Republica fazer~ 

Não eTa. o cnso de sujeitar ao conhecimento 
do Congresso as condições especia!isslmas em 
que se achava um dos Estados «la. União? 

Qual e a. disposiç;"(o da COilStituiçilo que d ei. 
a S. Ex. competeocia para intervir na. sue
cessão do go\·erno de qualquer Estado e de
termina.t• que este ou aquelle individuo póde 
occupar a presirlencia do mesmo ~ 

Sei que os nobres Depu tados a.llegnm que 
o presidente da C'<lmai.'a não qui:t. a.cceitu.r o 
cargo . O Presidente da Republica. estava 
obrigado n. percorrer a escala dos vereado· 
res, tenno sido regular este procedimento. 

Mas ainda ahi o Sr. Presidente da. Repu
blica. andou mal, porque a substituição como 
se detl em Matto Grosso, occup:mdo o logar o 
coronel Leite de FkueireJo, não cotlsultou o 
ordem da votn.cão ~fos vereaúm·es, scmdo es
colhido este cidadão porque pGrtence ao par· 
tirlo <lo Sr. ivlinistro da. Fazen(la.. 

0 SR. RA::-.'GEL PEST..I.:>!A - A illegalidade 
jã. existia desde que os po1ereo constituídos 
niio queriam funccionar; o Goveeno esta.vo. 
em estado aMrmal ; a substituição da.-ya.-se 
como medilln. de ordem. 

O Sn. Luz~ ,\DOLPIIO- A Constituição nã.o 
dá. ao Presidente da Republíc" compateocia 
po.r:;. intei' \'i l:' na succe>silo dos governos 
locaes. 

S. l~ :x, devia enviar uma Mcosagem ao 
Congresso no.r ranrlo as occurroocias do Ma.tto 
Gr•>s~o; m••s S . Ex. não procedeu assim 
porque não qncria que a questã.o r sse deba
tida no Parl~mento c cntà.e~ ordenou quo se 
fizesse a sub;;tituição por individuo da pat·
cialitla.le do 1\tinistro do. Fazenda . 

Tenho aqui a l'elaç;i" dos vel'eatloros, se
!rmulo n ordem da. votação. 
•· Foi realmentl' couvidudo para exercer a. 
JH'C:Si<lcncin. um dos mc:oos votados, o segundo 
não o foi pot• sC l' do nosso pnrtitlo, o terceiro 
c.~lavn :tu~ente e ent.iio o Sr. commanclantc 
do olistrictocon\'iclou o coronel Antonio Leite 
d<l Figuoir·c<!o, flue llgura. no I" tnl'nocorn 292 
Yolo~. ~entlo preteridos nada menos de lO 
cida.dilo::: que fi;;uro.m com vot;~çãu superior 
á da.q tl<•lle coronel. 

O SR. ENÉA5 MARTIX5 - V. Ex . 1lá-me 
licença parn. um ap~Lrte ? 

O SR. Lutz AooLl'liO - Para q-uantos 
V. Ex . qu izer da.r-me. 

O Sa.. ENhs !.Lo\RTINS - Muito obrigado. 
Si qualquer dos vereadores que não roram 
consultados se julgava com <lireito, porque 
não reclamou ~ 
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O SR. Lurz AnoLPHO- Nb:o valia a pena.. I ve claramente os casos em que S. Ex. podiâ 
porque el!es sabiam muito bem que o que e devia. prestar auxilio aos poderes locaes. 
querja o Governo do Sr. Presidente daRe- E não sei, Sr. Presidente, o que está ainda 
publtca e1'a passa:r o. Governo de Matto Grosso I reservado para o meu Estado, no futuro. 
a. d~te~mmado mdtvLd!!o, por ser este õa (Ha di1Je;·sos apartes.) . 
parctr.l;daàe_do Sr. Mmr~tro da. Fazenda: E Nunca impugnámos, quer da primeira, 
tanto c as~Lm, que ao Govemo anter1or ne- quer• da s egunfla ve~. n. eleição do cidadão 
gava o Gover~o Federal qualquer auxi lio que ~e acha hqje a fronte da administração 
pa~a !Jlnnutençao da ~tY1em, o.o pnsso que a do Esta~o; o que sempre impuguámos foi que 
p_r1meua recomme_nua<;,ao fel ta pelo Sr. ·p1:o- o Sr. M1D1~tro dii- Fazenda quiz;csse fazer do 
srdeote da Repubhca ao comm:m1i~nte do dJS· nosso pal'tldo uma escada paracollocar os seus 
tricto foi Jogo oe presh.r torto o auxilio ao amigos. 
Governo intruso que se inaugura. va. o que queria S. Ex . era leYat• as Ul'Ul).S 

. ~ous pt>.;;os e duas metli<las, como tliz o o no:;so parti1lo, esse partido republicano 
r1fao p :>pular. que S. Ex. tinha combatido e procurado hu
. Ao Governo antcl'ior assoberbado por uma mi ih<Lr para f<~.zer soffragar a sua. chapa, e 
sedição, uma yerdadeiPa. commo;;ão intestin<t ist o _!JÓS n iio pod íamo~ a~mittir.. . 
das mais graves, t udo se nega. ; mas ao Nao podtamos ad_m1tttr (esta e que e a. ver
quo ~uccede, que pertence á parcialidade tlll da.de) que S. ~- s1rnulasse_um_ accor:no, esc~
Sr. Mmistro da Fazenda, t odas as conce~sõcs lhendo o .Pre~Idenle e o pnmetro vtce-presl-
são lici tas. dento, de!X<Lndo-nos o segundo e terceiro. 

Esiou ~té informado de que o general com- O i'a.cto, en_tl'et!lnto, está ~c?nsummado; a 
mn.ndantedodistricto telegra.phou ao Governo ot·tlem co_ost:tucJOnal no Estado ue Matt_o 
Federal maudando pedir p.u·a fornecer as G_rosso, _f~1 profundam_ente alterada, as ~ondl· 
armns e munições de que carecia. o Goveruo çoes pohttca;; sub-vert1das e G Sr. Pres1dente 
do Estado. ria !>.e publica au:-i:i!iou, até o ultimo momento, 

Estn. G a vet·dade. a· dolorosa >errlarle. ao Sr. M~n ist1·o da Fazenda, no a.ttentado alli 
Quando eu aqui pela primeira vez f•dloi arnr- com,mettldo. . . _ . 
mando que a força federal s~mpre tinha ::;ido Dentre os ;;uxtlHires g.ue mruores servtços 
empregada nos Estados para auxilia.t· os go- prcstnram n~o:ta. empreitada, desla.ca-s~ _um, 
v urnos locaes na mauutenção dn. ordem e que pela acçao dtrecta sobre a força militar, 
traquilltdatle publicas, diver;;os Sr.::. Depu· roi o br·aço direito do Sr. Ministro tia Fazenda, 
ta1Ios em :~.p:u·te dc;.clara.ram que bto eru e que pelas ord~ns_acertadas ao ~~neral 'c~l!,l
emprcgar a força federal em fa.z<o:r o policia- m~ntlante do dtstrJcto, prestou a ;nsurre1çM 
meato local e muitas outra.s objecçws me o concurso eficaz da sua neutrnl1da.dc abso-
apresentnram. luta.. 

Vou mostrm• a v_ Ex. o qu·! se e~tá ra- ~efiro-me ao Sr. general !liall~t. q}le um 
zendo actualmente em i\latto Grosso. edt t~na.lll? J;mw.l do Br~1l de hoJe <la como 

Tenho aqni a (;a=<;la Otficial <lo Esl.ado c cand:dato :L senatorta ]>Or Matto Grosso. 
ncllu. ti e paro com um otncio do vereador pre- Se de_ um !:>do vemos o3 agen~s do Potle_r 
sh!ente a.o general Ca.mara, p~dindo a e~ta E_xecutlvo tomn.~rlo parte no moVJmeuto sedi
autorirlade que ·continue :~ emprc:-tn.r a força ctoso que se verL~c~m naq uelles E :>tadcs, do 
federal no p:\trulhamento tia cit'lade, visto nutt·o. vemos um Jtllz federal, o Dr. M~noel 
niio tr:r o GovcJ·oo fvJ'ça policial sufficiento . Murtmho, eul pleno regtmen de SC)J&raçao de 

. , . podct•e;:;, arvomr-se em cbcfo político uo Es-
Vejam V\· EEx. 1sto. t!ldO, preva\eccr-so tia. posição do seu irmão 
o Sn.. Fn.A:o>Cisco Tou:r."TJNo _ Isto se. faz tlll ;;ov,Jrno para agitar o Estado, conflagra l-o 

em todn a partL:. o J'uzct• a in versão tla. situação poli tica local ! 

0 Srt. LUIZ ADOl.PHO - :O.!:IS n:lo Se fez em 
Matto Gt·osso quando o Pt•.,sidento r1o Est:Ld,, 
requbi tou a interven•;ão do Pr·e.~iden l<1 • Ir. 
Republica pal'a m:mtCJ' :1 or\:t!lll e a trun
quilliuadc publiras no Esta, lo, uot·:t.ndLI·Se (jUO 
a situac,i[o era naq11cl!a época muito n t:lis 
grave do f)Ue 11:1 actn::tlidude. 

Isto prova o qno tolll feito o Gover·no em 
Matto Brosso, a desol'd.em. a subvi.lrsü.o, por 
processos violentos, ria ordem constitucional 
do Estado; pat-a collocar no poder o pa.rtido 
do Ministro da Fazemla., v iola.udo a dispo
$ição do art. 6° da Constituição, que prescre· 

E' tanto mais estranha.vcl que o Dr·. Manoel 
~rurtinlw, l\Iini.str·o tlo Supremo TriiJuual, 
laço. cs~n. p::1liticn em illatto Grosso, quanto 
S. Ex. tlcvo ta r noção exacta do parJel que aos 
membros du PoJei· judiciario compete, no re· 
gim~u r.J•:ea..}optàmos. 

Ne~te re;:.;imen. um :IIioistro do Supremo 
Tribunal não pó(lc ser homem partidat·io nem 
constituir-se chefe politico. 

O nosso regimen foi pa.ut:l.do pelo ameri
cano, e um membro do Supremo Tribunal 
Federal não pôde de fórma alguma envol
ver-se em pol itica, sem comprometter a io
dependencia das fnncções que e:l:ercita. 
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OSn. MELLOREGo-Apolado. Quecontlaw:a 
:póde inspirar o Sr. Ministro do Supremo Tri· 
.buoa.l1 . 

Q $R. . LUIZ ADOLPII0-0 Dn~ue de Noailles 
na. sua. obra. «Cem a.nnos de republica. nos 
Estados Unidos» livro classico, t:·atando 1la 
organisação do Poder Judiciario nessa ()'rande 
republica, diz o seguinte: "' 

· ~Defensor. n~tural das libe~dades publicas e 
pr1vadas, o JUlZ deve collocar-~e tão alto qua 
nem o favor nem o medo pos;:amattin~it· ~ 
sua. conscienciae perturbar a imoarcialiu::vle 
serena dos seus julgamentos. • 

«A sua. independcncia e o propr io funda
mento das sociedades livres. ~a Republiea. a· 
ma.iori!l póde tudo o que ella quer, o ourn~ro 
tende mcessante~ente a sobrepnjar o di reito ; 
que recurso fica.rH~ ás minorias e aos indiví
duos, sem a integridade da magistratura~ 
~No goverHo partidario,em que cada partido 

dett!ID alternativamente a mnoipotcnci••· que 
. outt•a. barreira se levantaria contra a tvrannia 

do partido Tencedor, demasiado inclinado a 
aproveitar-se duramente de uma victoria. que 
sabe ephemera? 

«Escravisai o }ui:; oos dominad')!'cs do rUa• 
o imperio das Jcis t1n1a-se-ha: wn·t monseruostL 
hypocrisia ; o despotismo e>tard fundado . » 

Eis como naquelle grande paiz se compre· 
hende a pratica do regimen pr·~idencia.l e 
com~ alli se enteorle a separação e indepen
d•' DCla dos tre;; poderes publicas em que se di
vide a sob'erania nacinnal. 

Um juiz do Supremo Tribunal não póde ser 
chefe político: entretanto pelo;; joma.es que 

· recebo d~ ~Ií!-tto Grosso e pela. circular que 
S. E.x. dtrJ~;tu aos seu11 contcrraneos chego ã. 
conclusão do que S. E:~:. ó o chefe do par tido 
que alli se organisou ult.imamentc. 

qutro juiz, que ta.mbem tomou pn.rte pro· 
emmeate na insurreição tbi o juiz seccional 
do Esta..Jo. 

Este juiz, Sl'. · Presidente. a pó;.; a. el~i r·ão, 
estava. tão convenchto tla sun dcwrcta, que ~ ll 
deu pressa em inscrever-so úc novu para o 
Jogar de que se lta.vi:t pouco a.ntu~ dcmit
tido. 

Este !acto só por si hnstn. p:tl':'\ prnv .• r a 
lis<ll'.'l com que foi Jeitn. aqu•·lla eleii;ão ; en· 
treta.nto, 11à.da. 8e pc·1lendo dizet' conlt'll e!Lo, 
allegou-se aqni e no Estado que o motivo do 
movtmento foi aquellu. esc·Lndal ;sa c (i·audu
lent~~ eleição. 

Outro juiz taml.em envo!Yido no movi
mento revoltoso e o de:::embargador da. Re
lação de Cuyabá, genro do Dr. Munoel Mut·· 
tinll~. o qual é um dos candidatos daq uelle 
:parttdo na proxima eleição, segundo já. dc
claf9U um jornal da. tarde. 

Esse rlesembargador, que collocou-se á 
!rente tló movimento contra. os poderes con
stituiclos do E~tado, natnl';t!me.nte vai in
iciar a!lí uma éra. de pronunciamentos, p :)r• 
que, desde que um juiz altamente collocado 
na magistr-atura. local envolvc-so em uma 
luct'l. ar·mada contra os po,leres do Esta.do e 
nito é punido, p~lo eontr:trio () !l'alardoado, 
clar·o !•stâ que um ta.l exemplo não tardani 
a encontrar muitos imitudores. 

De tudo isto, Sr. Pt·esitlenta. resulta. que o 
•rstema que nils adaptamos está completa
mente pervcrticlo na. pratica , e isto desde o 
Presidente da Republica, que deixa de cum· 
pr ir os preceitos constitucionaes, que deixa 
de p-:-oteger os podcr<·s locaes quando a.rnea
çaclos a. te aos juizes, aos mag istrados feller aes 
e lccaes que esquecem os seus deveres pa:ra. 
envolverem-se em uma lucta armada. 

Todos estes t'.lctos estiLo indicando que o 
systema que arloptamos não está. sendo pr:~oti
cado como devera. sel-o e isto a.cooteca não 
por falta de conhecimentos, quer do Sr . Pre· 
sidente da Republica.,qucr desses juizes, mat:, 
l)ela. excessiva ambição de mando e predo
mínio que os faz esquecer o camiuho a 
seguir. 

Lamento que o Sr. l\linistro da, Fazen(la, o . 
doutrin:1-rio que sempre admirei tlestlc os 
bancos acaàcmicos, o homem que cita.va 
Spencer e Stuart Mlll, esteja cm•olvido nestes 
factos, pOl'quetenho a certeza de que S. Ex. 
intiru:ttnente está. en w~rgonbado elo tan to 
vandallsmo ; e a não set· q11e S . Ex . es te,i'l. 
muito modificarlo, c que ~e tenba. esquecido 
inteiramente das idéas que sompr•! expcnrieu 
aos seus discípulo~ . não po~so a ·.lmittiL· quo 
S. Ex., exammando a SUe\ eunscicncia. dea nto 
•los h ctos 1teploravei,; pro.tiro.clos ern seu 
n<lffie, não e:;wja pr<'fnndamcnto arrcpen•lhlo 
olestas vioiencias. 

Si mplesmente S. Ex. é homem quo n:Lo 
r t>cl1a, c s egue imp:w ido o seu c:uninho, d 'lsdo 
quo o Presidente na RO!IUblic~~ cncamp:t 
to1l03 os seus actos. 

E' prcci::o not~tr-so quo o Sr·. Dr . Cnmpos 
Sn.l!Cl~ . lbi avi~ado divcr~ns V!!7.CS 1•or mim o 
pelo Senn.,lor i\zec·odo,llo twlo qun.ntooecorria 
em Matto Gro>so c quanuo gii.I'~mt i arnos ao 
Pr··sidr.nte du E~t;u.l" qn t! o Sr. Presiden te 
da 1'\.opub\icil ni"t" pennitt ir ta. desacato algu m 
ús aut· ,rida.•l~s constituidn,:, e~t ,L vrtmus longe 
de suprúr qne S. l~x. tr;lnsm i tti~se ao com
mandante do distt• icto all 0rdens constantes 
t.l1lS tclegrarnmas dados po; teriormento ::~pu
blicidade. 

Se em torTa esta. mnífa•lada. questão.algu cm 
hou ve que deixou ele cumprir o ~eu dever 
nio foi cer tamente nênhum r epresentante do 
Estado, e isso póde certificar plenamente o 
proprio Sr. Pre;;idente da Republica.. 
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Dito isto, SI'. Pre:ddente, peço ~indo. algun~ 
momentos á Cama:·n., para me occupu.r (la 
emorldu. apresent.ada pelo Sr. Deputn.•lo E11éo.s 
M<\rtins, emenda que vem estab~l cccr 11:1. su:\ 
ult ima parte um lJílt de índ~muidade ~o 
Sr. Presidertte da. Republica, pelos aconteci
meutos que s~ desenrolaram em Matto 
Grosso. 

O Srt. ENÉAS MAttTINs-Nrto apoiado. 
0 SR. LUIZ li.OOLPl!O - Seria melhor que 

S. E:-.:. em vez de oifm·ecel' um bill d·1 inde
mnidade apresentass·~ uma moção de congr·a· 
tulação pol' esses acontecimentos, o que seria 
a gotta de fel que se derramasse sol>re esse 
caso de 1\-latto Grosso. 

A emenda do Sr. Deputado pelo Pa!'á. é a 
ncgacão de tudo quanto tenho aft'lrmado. e 
roostt·a. que S. Ex. ou não leu aquillo que 
consta das duas inolir:.1ções, ou então que nat.la 
vale para S. Ex. o q ue consta l!os lliscursos 
proferidos aqui c no Senado. 

S, Ex. propõe um /Jillde indemnidade, isto 
é, propõe que a Camam a.pprove aquillo de 
que não quiz tomar conhecimento, por incom
petente, qu~r que a. Camara approve factos 
que. embor•a publicos, embora. provados por 
documentos constantes dus inuicações e dos 
Anna,,s desta Casa, ella affi.rma. não conhe
cer~ 

O SR. E!;ÉAs MARTINs-Refiro-me á seguinte 
questã o: liil nesta Casa um partido, o partido 
r~pa blicano, que sempre se bateu pela. 1 egul o.
menta.çã.o do art. 6°, n. 2, i;;toé, pal'a manter 
a fór•roa republicana, e como V. Ex. diz que o 
caso de Matto Gro.sso incide n o n . 2, cu 
quero que a Ca.mara díga se elle incide ou 
não. 

SR. Lui:r. AD<>LPIIO-Sr . Presidente, o caso 
de )fatto Grosso começou por uma insurrei· 
ção, pol' uma cornmQ\:âO intestina, era visi· 
velmento o c-~ do u. 3, tlo art. 5•, ma.:;., 
propositalmente deixei de ·Ja·lo esta parte, 
lJOrque hou ve depois disto coa cção l'eit:l. á 
assem hle.a no exercício do suas funcções . 

E' claro pois que unra coos:L não excluo a 
outra . 

Dize m o.;; nobres Dt'puta.dos, que eu quali· 
fiquei mal, ma.s, niio ba tal ; o que tiz foi 
separar uma questão da outra., porque,qua.nto 
no n. 2, embom se esforcem par:L provar o 
contl'ario, a. verrladc e que a competencia <lo 
Congresso está firmada. in contesta. Ye lme.rue. 

Tenho presente um grande numero de 
exemplos de leis, quer na Rcpublica Ar
gentina, quer nos Estados Uniuos, mandauJo 
repor governadores que foram deposto5 por 
movimentos sedkiosos.São numerosos os casos 
e não os leio para não fn,tiga.r por mais 
tempo a att eução da. Camara. 

São es tas as considerações que tenho a fazer 
sobre est:\ questão que, parece-me, vae firma.r 

um dos precedeutes mais deplora. v eis da no~sa 
hi::tor-ia. politica , já. pelo facto em si, j á pelo 
procedimento da Cam;ti'a si approvar e;;ta 
theoria d~t incomp•.ltt:ncia do Congresso para 
conhecer do3 casos occorridos nos Estados, 
que aJfectam a fórma republicana federativa. 

Tenho concluído. 

DOCUMEI'\'l'OS A. QUE SE REFERE O SR. DEPUTADO 
LUlZ ADOLPHO 

N. 17- Palacio da presidencia do Estado 
de Matto Grosso em Cuyabá, 4 de julho de 
1899- lllm. e EDn. Sr. coronel Pedro Ce· 
Iestino CorrêJ da Costa, presidente eleito da. 
Camara, Municipal desta capital. - Não po· 
denrlo e nem devendo cu, por motivos de 
alta relevancia, permanecer pc.r mais tempo 
no governo do Estallo, ca.be-me convidar a 
V. Ex., como a unico dos meus substitutos 
constitucionaes que se acha presente nest:~ 
capital, para assrtmir hoje a administ ração 
do mesmo Estado. 

Saude e ftaterniuade .. - AntoHio Ccsa?·io de 
Figueiredo . 

Cnyal.rà, 4 de julho de 1899.-Accuso rece
bido o vosso o(Jlcio de hoje, convidando-me a 
a.ss u mír o cargo de prestden te do Estado na. 
qualidade de pre:;idente eleito da Cama,ra Mu· 
nicipal desta capital. 

Em t•esposta cabe-me declarar-vos que, co· 
nhecedor dos fnctos que vos levam a deixar 
esse elevado cargo. não posso a ceei tal-o por 
uão pode.r contar tambem com os elementos 
indtspensn.veis á gamntia. da. ordem publica. 
ora alterada e do prestigio da. a.ntóridade 
constltuitla pela. manifesta in tervenr;.ão do 
Sr . P residente d:~ Rcpublica, na. política in· 
tim:L deste Estado.- Saúde e fraternida.de.
Ao illustrc cidadão coronel Antonio Cesario 
de Figueiredo, dignissimo vice-presidente do 
E$tat.lo. -Pcdro e. C.:orr l:a. da CostH . 

Tclcgro.mma-Gabinete d~t Presidencia do 
Es tado de M;Llto Gro;;so em Cuyubil., 4 de 
junho du lS()'J-Sr . Pre~i rlente da ltepublica 
-Rio-Deanle da m<~nifesta per turbação or
dem publica c amtrchia em que estão muitas 
localicludes do Estado, uas qunes permane
cem fhrças revolucionarias armadas, impe· 
<lindo livre fun·:cion:~mento da~ aut oridades 
comti tuit.la.s e perturbando a J:az e tran· 
'JUill idatle de seus babibntes, e;,tando o l'ro· 
prio g-ovér·no tolhido de orga.nizat' elementos 
de reacção contra esse estado dé ana.rcbia, e 
tendo ·vôs negauo n. este gover·no as gara.u
tias con~titucionaes que r eiterndas vezes vos 
requisitei para r~stabelecimento ordem: tenho 
resolvido abandonar hoje o governo ~este 
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Estado, depondo-o nas voss-\s mãos, uma vez nãoquerer accoital·O o pi•csítlcmto •la Cama.ra. 
que não ostri.o presente> nest a. capital ter- Municipal llosto. C:1.pilal, coronel Pedro Celes· 
ceiro vice-presidente Estado e o presidente da tino Corrê:\ • lo. Costu. . 
.Assernõiea Lcgi~lativa, e não o quiz acceitar Solicita o illuslro cit\:ulão •~ interverçã.o 
oPresinente Ca.mara Municipal Cuyabá que e· deste commantlo, no ~eu t ido tlc manter a or· 
o ultimo dos meus substitutos coustitu :io- dem nesta. co.plt11l, ato f1UO o Governo Fe
nnes, e não prevê a Constituição Est'ldual dera! tomo nl' provltltoncius quo entender 
um caso semelh:mte, :ficando assim. tl.vr-ado o acertadas, ''ioto como n tlirc~çií.o do Estacto sa 
meu prot.esto perante Nação e vós !u>bilitado acha deposihvl:.t. 1111-< miin9 tio Sr. Presidente 
Jl&.ra tomar l)rovidencia.s entenderdes- Sa.u- da. Republ ic;\, ~u~undo •lllch~l'tlÇÜO do mesmo 
dações.- A nton·io Cesa;·io de F'i!Jueirerlo, 2• Sr. vice-prcsitlcnt<J. 
vice-pre.>identa Estado. Achanrlo-so. poi:~, u.eepho.lo o governo deste 

Gabinete dn. presidencia do Estado de ~latto 
Grosso em Cuya.bá., 4 de julho de 1899. 

Cidadão general commantiante do 7° dis
tric!o mmto:r-Dean~e da maniresta pertur
baça.o da ordem: publ1ca e da anarchia em que 
estã.o muita!:! das localidades do Estudo, nas 
quaes permanecem forças revolucionarias 
armadas, impedindo o livre fuuccionamento 
elas autoridades constituidas e perturbando a 
paz e a tranquillidade dos seus habitantes, 
estando o proprio governo tolhido d.e orgaui· 
za.r elementos de reacção contra esse estado 
de_ anarchia ; e ten,io o Presidente da Repu
bhca negado a este governo as garantias 
constitucionaes que por vezes requi~ítei p~u·:\ 
o restabelecimento da Mlem : tenho resol
vido abandonar hoje o governo deste Estado, 
depondo o nas mãos do mesmo Presidente da 
Republica, uma vez que não estão presentes 
nesta capital o 3·• vice-pNsidente e o 'Presi
dente da Assembléa. Legi~lativa do Estado, e 
não o quiz acceita.r o presid~nte da Ca.mara 
Municipal da capital, cot·onel Pedro Celestino 
Corrêa d•~ Costa, que é o ultimo dos meu;; 
substitutos constitucionaes, e não prevê a 
Constituiç:to estadual um caso $emelhaute . 

Fazendo·V03 esta communicação, conto e 
espero do vosso reconhecido patriotismo e 
acendrado amor ã ordem publiC<\, que S;tbe
reis mantel-a nesta capital a.té que o Govet·no 
Federal. a. qu·~m acabo de telegraphar, tome 
a resp~ito as providencias que entenner acer
tadas. 

.Aproveito a occasião para. reiter;J.r-vos os 
meus protestos de estima e consideração.
Aalo;<io Ce$ario de Figueiredo, 2° vice-presi. 
dente. 

(Dn G 1::eta Olficial do Estadt> de Matto 
Grosso.) 

Boletim do comm~n·lodo7• db;trícto mi!ital' 
-O Exm. Sr. coronel Antonio Cosario de 
Figueiredo, ~·' 'Vice-presidente do E>tarlo ern 
exercicio, acaba de communica.r-me que nesta 
data resolvera. abandonar o governo, decht~ 
rando se acharem ausentes o 3" vice-presitlente 
e o presidente da .As.sembléa Legislativa., e 

Estado e ~ou elo ~o! ici !;~dos os serviços deste 
commando 110 .~.mti<lo do mu.nter a ordem, 
appello p:lra o~ huns s\!ntimentos da popula
ça.o desta capital, pn.l':t que todos se man
tenham tra.nquillo~ o conlhtntes nas provi
<lencias quo N!pOl'O sdnm -promptamen~ 
tomadas pelo Govc!rnO dn. Jtepublic:t, de ma~ 
neira a ser rest11bdccida a normalidade das 
funcções publica~. ulo neccs~aria á garantia. 
de Yida o de pi·opricclu(lo, no socego das fa~ 
miHas e à prosperitlil\lo tlc~lo Estado. 

Com a.s pt•ovicJoll(•ius de o1•uem puramente 
militar quo ac:d1o clu tnmnr, afim de evitar 
toda e qualquot• Jllll'lut•IJaçiío n:\ ordem pu
blica, posso ~nrnnl!J· IL m•!ll~ concidadãosque 
a. paz conll:ltllo lll!stl• Cl\j oltu.l e no interior 
será. rigorosnmouto amnli•l:t, a.trecta como se 
acha. ao G•.o'Vttl'no d1L IJ niil.o a se~urança. do 
Est.o'ldo, d t~ con l'uritlhlntlu com a deliooração 
tomada. p(,IO illu~tr, :.!• vico-presidente, cujo 
governo ncHbll tio abl4ntlonar. 

Cu)"abú., •1 !11.) j11lho•lú H\99.~ JolJ.o Pedro 
X. a~~ (.''"''t''·'· go1wml 1!0 llrigatla. · 

Pa.rtt• o!lldn I - C'AmJJla.ndo elo 7• d.i~;tricto 
militar. - f_IUllrh· \ gc,nurn.l PID Cuyabá, 5 de 
jnlbo f lo l8(l'.f- N. 1'!·1- Socrotari:l-Ao cida
düo co1·on<·l Anlou !u Leite de Figueiredo, 
tligno v,;rc•adur 1\1~ l lll<Jllttenci:L ~l.unici:pn.l
Tendo este comruiLlitiO cnmiiiUil icado ~o cida
dão Pro~i·lo11t•• (la l{opuldica que o cidadão 
coronl'l Alltouinl:t·~ILI'lo tla Figueiredo, 2~vice
presidcntedo Estwtn, lu~vla, em data de hon
tem, abamtonat.lo " governo, dedurando acha· 
rem-se n.us•l!l tcs o ;~.. vice-presidente e o 
presidecto du. As.>orniJI•'lit Legishüiva. e uã.o 
querer a.asumil·o o prositten te dt~o Camara 
Municipal ilc:>ta Cllpltal cidndüo Pedro Celes
tino Corrên 1l11 CostQ, con(iJrme preceitúa o 
§ 1.•· do art. 17 chL Constituição Estadual, etn 
vista do quo se nch:~ ILCt\pha.lo o mesmo go
verno do Estndo, o quo deter minou a este 
comm:tndo a occu[r:tçiw milit.ar rlos esta.bele
cimentos puiJiicos e p ;Llrulhnmento da cida.de, 
afim de garantir ;t fazcn ola. est11ctu:ll e n.segu
ranca publica, determin•~ o mesmo cida~ão 
Presidente da Republica. que est~ commando 
oflicie successiva.mente aos membros da Ca
ma.ra. Municipal,segundo a ordem da votação, 
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até encontrar quem as~uma o governo, pre- ~ Sergipe, tive oceasiti.o de manifestar-me leal 
stando-lhe todo o auxilio, para.. manutenção e imparcialmente contra. o parecer que, ao 
da ordem publica.. con trario do que Ol'a se discute, dava. ao Po-

0 ')Ue vos communico }'ara. vosso conheci- 1 der Executivo o direito de intervir naquelle 
mento. na qualidade de membro mais votado, Estado; e fil-o, Sr. Presidente , sob os fund<t· 
:na e!'ca.la de~cenuente, em vista de não tel-o mantos qut~ constam dos .-innae.~ da Camara. 
acceitado o cidadão tenente-coronel Manoel E, pois, agora, que se desdobra novamente 
Escoiastico virginio c nchar-se ausente o à tela. da tliscussão a.ssumpto igual, isto é, 
alferes João Candido Leite Pereira Gome;:. assumpto que, ~;empre que i: t raz.ido ao co-

Saude e fraternidade.- Joao Pedro X. da nhecifl?-ento da Camo.ra,:~sume a maior g:avi-
CmMra general ue bri<rad<L. daúe, l~p~mdo-se á maJS_a.cura?a. attençao de 

' ., todcs nos; sou forçado a. v1r contmuar a defen-
der os princípios -pelos quaes sempre me bati, 
isto é, negando a intervmwão pelo poder 
competente a não ser nos casos cxpr~sos no 
art . 6° e seus nu rne1•os, d:J. Constituição Fe
deral. isto é, nega.ndo a no co.so occurrente, 
e co11seguintemente pr('stando o mr:u fraco 
a]JOiO á palavra honrada., da honrad:t Com
missão, manifesta.d;L sob os mais brilhantes 
e judir.iosos conceitos uessé luminoso parecet· 
que ahi está exigindo todos os nossos cuida dos, 
todo nosso zelo, por isso que respeita elle ;i 
garantia da autonomia dos Est.'ldOS, que e, 
sem contE'staçüo, o :principal escudo da fe. 
deração;que é o sP.u mais fortepetlestal e sobre 
o qual descança a estabilina<1e e a vi;la d:L 
propria Republica (apoiados) ; que ~. por 
assim dizer, o sacrario que encerra. cuid:úlo· 
samente, vil!Ha.ntemcnte, como a sem.inella. 
gu:~rda o seu posto, o m:-tis precio~o de todos 
os direitos, aquelle que, dando aos l~tados 
a f:1culdade constitucional de sun. organi
zação garantiu-lhes vida propria e autonoma, 
:sacrario que, un: a vez violado a não ser por 
qualquer da s excepções delimitadas pela. 
Con8tituição, com a prova immt!dia ta e r o
busta, trará, como consequencia horroro~a ; 
a, que-da dn. federação pela desaggregação e 
separação dos Estados, o que sera o maior 
dos desastres a ferir o coração da Republica, 
roubando-lhe, ou antes, anniquil<~.ndo par a. 
sempre, sob os rudes golpes tia a.narcbia; não 
só as brilhantl?s tradicções d:~sse curto, mas 
honroso passado de sua existencia, corno 3. 
suo. integridade no prc:~ente, e o rtne mais é , 
a.s glor ias e .as bençãos qne a agua.r(lam no 
templo do Futuro, pa ra. o qnal ca.minlH.I ella. 
ova.nte, victoriosa., acchtmana po1• todos e 
cbeb da, mais viva. fé po.tt•iotita.. (Apoiados, 
m ·uito bem.) 

Cuya.bá. s· de julho de 1899.- Exm. Sr. 
general-Accuw o recebimento do officio de 
v. Ex., datado de hoje, oo qual communi
ca-roe ter em data de hontem o Sr. coronel 
Antonio Ce~ario de Figueiredo, 2" vice- pre
sidente do Estado em exercício. abandonado 
o governo, e, na ausencia do3• vice-presidente 
e do presidente õa :\.!'sembl•\:t, Legislativa, 
não querer assumi!-a o presidente da Carnal"<~. 
?lfuuicipal desta capital, Clonforme o esta
tuído no § 1• do art. 17 da Constib ição 
E~tndual. em vista do que se acha a cepha.lo o 
mesmo governo do Estado ; e, para evitar 
essa anomalia, determinou o Sr Presi•!ente 
cln. Republica a V. Ex. para que officias~e 
successivamente aos membros •la Camara 
Municipal, segundo a ordem ela votação. 

Cabe-me em r('sposta declarar a V. Ex. 
que, eomquanto me falleçam os reqnesitos 
indispen~m, veis para. provisoriamente desem
penbar. o alto ca1•go de presidente ~o Estado, 
todavia, não me é licito, na. quadra actual, 
regatear os· serviços qnc por acaso po.ssa 

· _prestar em bem da. ordem e feli cidade do 
meu Estado. 

O que eommunico para conhecimento de 
V. Ex.- Saude e fraterni(1ade-.-Ao Exm. 
Sr. general Joü.o Pedro Xavier da. Ca.mara, 
M. D. commandante deste 7" districto.
Antonio Leite de :Figuci\·cdo, 

( Da. Gazetu, Official do Estado de Matto 
Grosso.) 

O Sr. Franei:"eo Toleutino
Tenho o espírito abatido e atrophiado, devido 
a incommodos p hysicos. 

Faço, pojs, um grande sacrificio vindo agora 
occu par a tribuna. · 

E si nij.o 1ôra o ctlmprimento <lo dever, que 
para. mim constitue verdadeira. religião, cer · 
tu.mentc quedar-me-bia., sem tomnr parte na 
õiscussã.o do parecer da honrada Commissâo 
de Con$tltuiç:'lo, Legisla~.ão e Justiç:a, que 
consubstancia o ruai~ importante dos assum· 
p1os sujeitos ao exame e apreciação da Ca
ma.ra dos Deputados. (Apoiados.) 

Sim, porque fa7,endo então par-te da a llu· 
dida commissão e quando se tratava do 
ex~m~ pm•lamentar dos factos occorridos em 

Pc1' isso, não devia deixnr de vir coparti
cip:~.r, embora como obscuro rcp!'c.•entante da 
N;1ção (nüo apoiados), quer elas gloeins, rruer 
dos infortunios que tenham <le sanccionar a 
so1'te da autonomi:1. dos Eotatlos , na ingrn.ta 
campanha mais urna vez movida contra ella, 
ne~ta Camara .• 

Dupla rnzâo impedia-mede fnzel-o. Sr. Pre· 
l'idente : a minha reconhecida iocompetencia. 
(nüo (tpoiados), e a circumsta.ncia de ter sido 
o ussnmpto discutido nest<~o Camara JlCLos me-
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lhores e mais bellos talentos que ella sedes
-vanece lie pvssu1r em seu seio; talentos que, 
opulentando os A nnaes dos nos~os trabalhos 

no art. 34, n.34, que assim dispõe : decretar 
as leis oJ·gan icas p W<t (! e=çcZo complr:ta da 
Gonstituiç<TO • 

. com as luzes da maior illustraçã.o e apr·üuo
· ·rad.a. eloqucncia., abi neixaram, no cumpri

mento de tii.o elevada, quão melindrosa 
missão, os rastros lnminosos ele uma. imoor
iante uiscussão, alias. elevada. a. sua vertla
deira região, onéte não deve pairar sinão o 
mais viYo e real illteresse publico. (A1JJiados, 
m uito bem .. ) 

Sr. Presidente, as opiniões ernit.tidas pelos 
prei!edentes oradores, divldiram·se em duas 
correntes. 

Uns, negando a. interveoç-:to no cuso de 
Matto Gro~so. entendem, entretanto, que o 
art. G• o seus numetos, lla Constituição, só 
conte~m altribui~'ão exclusiva do Poder Ex
ecutivo, destacando-se uo n:eio de~tes,:tlguus 
que opinam que aquelle ar·tigo não carece (le 
regulttrneal<<ç<"io, mas qu:1.ndo ella fosse neces· 
saria ,essa a.ttrib,ril;;iio ca.bt.l.ria exclusivamente 
ao mesmo Poder Executivo. 

Reconhecer-se c uffirmar-se que essa ,-ega
lamentaçao é da. competencia do Poder Ex
ecllti vo, é niio só ferir de frcute uma. impor· 
ta.ut'l attribnição do Legislativo, delimita<ia 
d •n'amente no cita.do art. 34 da. Constituiçii.o, 
como a.llgmentar as que pertencem ao mesmo 
Po,ler Executivo, (iUe alias. como se vê do 
art. 48, § l •, da mesma. Const itu ição. se res
tringem, nu bypot.hese, a : sa;lccio;;ar, pro
-,;;ulficW e {i'.;;cr p•d,fical· as lei., e ;·esoluçõe$ do 
!_:r,;'!''esso ; ex-pedir dec;·etos, iHstru.cções e· 
;·erJula••Icatos pt:ll'll a su·: {tel e:cectiÇ<7o. 

Outros sostentaram que o caso de ~Ia.tto 
Grosso se adapta :perfeitamente <to alludldo 
art. 6•, n. 3. 

Si, pois, se tl'u.ta. nil. hypo.these, nilo de uma 
lei do Congre~so, ordinaria., mas rte uma Lei 
constitucional, fallece ao Poder Executivo a. 
(l.ltribuiçü.o de rcgulamelllttl-;I , tanto mais si 
se a.ttende<· que (ao C:lso de ncce::sidadc, que 
negamos) aó uma lei o,·gr.nica ou complem•m
ta.?' o poderht lazer, le i que o mesmo Puder 
Exeaut\vo teria o r1ever de sancc:v;>a;·; c não 
nii.o se admit te, que u m poder que sanccio· 
na um~ lei · deS~:a natureza a possa rcguln.-

Outros, a.mda, sustent11·Eun a doutrina de 
que, em face do dispositivo constitucional; 
compete tamuero ao Poder Legislativo inter
vir em certos c:.sos. 

Ve, pois, V. E<7x:., Sr . Presidente, que pro
pondo-me a encarar o assumpto e discutil-o 
a luz dos principias constí.tucionaes, tenho 
necessidade de estudar c apreciar tantas e 
variadas opiniUes, cada qual mais re~peita
vel, para poLier emittír a. minha, que é re· 
conhecidameute dEsautoriz.a.ln. e 5em Yalor. 
(Niío apoíad.1s.) 

Daht, as grandes difficuldades que ora me 
a.ssobe r bam. 

Sr. Presidente, embora respeite muito e 
sincera.meute acate as opiniües a~sim mani
festadas pelos illu3tres e honrados cvllegas, 
com a leald:tde e franqueza que devo ter 
neste debatB, declaro !!es(le ja Ll ue, em abso
luto, não as ucceito, llOr entenner que ferl!ln, 
algumas clellas, os IJrmcipios consagrados na 
Constituição. 

IJemonst1·arei desdtJ j<~ a verdade do meu 
a.sSet•to. 

E' certo, Sr. Pre:;idente, que o.. disposição 
do alludid() art. 6'' não carece de ,·egtthmcn· 
tação (te!'mo aliás, impropriamente empre
ga do) si í·eg!!lar,lcntaç<io s.:-. pórle denominar 
a lei que tivesse por l1m inteJ•pretal' t\'}Llella 
mesma dispo.;;ição coustitucional. 

São, pois, ~xpressas e claras as disposições 
do art . 6° e seus numeros ; mu,s, si assim 
nã.o fossem, o poL1er competente-e mlico paro. 
explicai-as sob fórma legal, seria o Legis· 
lativo, por meio de lei organic<.~. ou com
plemental', como o demonstra a Constituição, 

mentar, m~Jsmo porque a; leis orgn.nicas, na 
bypothese de que se trnt;J., n iio são susceptí
veis de t•egulamentaçã.o do P oder Executivo, 
que ~ó é obrigado ~t executai-as. Demais, 
~erio. proclo.mur-se em pleno regimen 
constitucional n peior das d icta.duras-ccr
ceando-se as n.ttribuiçl1es do Poder Leg-is
latlvo, ou antes proscrevendo-as, pa1·a se 
dal-as a um outro poder-o Executivo, que, 
como d isse, tem pela Constituiçilo delimitadas 
as raias de sua i; a ttri buições, aliás rli ne~ 
t'e11tes das rlaquelle outro poder. (Apoiados.) 

Nii.o po,·so, pois, concordar com a. opinião 
emittida em contl'ario-sustenta.ndo tão '(>er
niciosa t heoria, e teo lw l):n•a escuda!'-me 3S 
ex pressas dispo~ições 11 que yenha de al
luuir . 

Ag-ora., Sl'. President e, entrarei na ques· 
tão e estudo do art. 6·', pedindo a. d~viàa 
venia aos illustres oradores que me p;·ece
deram, si porventura tiver úe discurdar 
ainJa. de S:S. EE::t., quando affirmam que os 
ca~os da inter\·enção referidos nos ns l, 2. 3 
o 4 daquelle artigo só competem ao Pod.er Ex
ecutivo. 

Assim procerlo, forçado -pelo dever, pois 
con::;idero-mc ousado (>~<To a1•o·iados), não só 
por Ffetender impugnar :iS op iniões de tão 
illu,tres mestre>, como por ter de enfr·cnta.r 
umt\ tias mais imp1,rtarrtes dispo,;içõcs d~ 
Con:;titui~>.ão, e úLitar-me õJ. autor·idadc e 
compewncia que tanto fUra p:.m~ desejar. 
(~V,Io opoi(ldos .) 

Sr. Presidente, á adnpção do art. 6•• ,.. seus 
numeros, precisam ente precedeu, por pa.rte 
do legislaàor constituinte, g1·andc cmpenllo e 
me.smoe;crupulo em não estabelecer s. maior 
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desharmonia. no exercício dos poderes da 1 Si semelhantes actos não representam in
Nacão, dando preferencia a um delles, para tervenção directa, actos que. aliás, são reco
certos ca.sos, quando os queria instituir (como 

1 
nhecidamente susceptíveis de facil realizaçi"io 

os instituiu) harmonicos entre si, embora -mesmo sem a grave commoção intestina; 
arrindo cada um delles em esphera. differente, na hypothese que figaro; se ba de reconhecer 
e~pecialmente tratando-se de medidas ex:- indubitavelmente-que em tal caso-o Poder 
cepciona-es, medidas de rigor, quaes as que Executivo, para. agir, intervindo, não o po
se referem á intervenção nos negocias pe- derá fazer sem o concurso dos dons outros 
culiares aos Estados da Uni.'i.o. poueres pela fórma. que venho de enunciar. 

Não se pôde, por isso, su1-por que o legisla- Quanto aos casos dos ns. 1 e 3. é indis-
dor coostituinte quizesse dat' somente a um cntivel a attribuição do Poder Executivo, 
do~> tJ.•es poderes da Nação a att:ribuição de visto referir~m-se a f'actos que demandam 
que resa o art. 5" da Constituição; e tanto prompt-.s, energicas e etflcazes providtncias, 

· assim é que. na especificação dos casos refet·i- ~i bem reconheça que taes casos - sen,lo os 
dos nos ns. 1, 2, 3 e 4 desse artigo, se vê, q1te dizem respeito á in·Dasiio estrangeir•.t e 
apreciando-se calma e cuidndosamente ca(!a. commoç{[o intestiwt, justificam plenamente a. 
uma r1as suas disposiçõe~. a natureza di!- decretaçfio do estado de sitio, acto que, alias, 
ferente, alüi.s notavel, de cada ·um dess:;s e •la competencia do Congresso, art. 3·1, n. 21 
me;mos casos, <la Constituiç5o, só podendo exercei-a o Po-

Sim, porque o I• refere-se d ím;as,7o e.111·an- rler Executivo na ausencia daquelle, con
:;eint ou de um Estatlo em o1ü1·o; o 2", â ma- forme rlispõe o art. 48, § 15-combinado com 
m~tençao da fôrma republicana fede)·atioa; o art. 80, s§ I• e:?.o e ~eu~ numeres, da mes
o 3•, ao restabdecimento rla o1·dem e trrml[uil- ma Const;tuiçã.o-
lidaàe rl.os Estados, á requisiçao dos re~pectinos O Poder Legislativo intervem, pois, pela 
governos, e o 4•. a medidas que asseqw·ern a fór·ma que venl10 de expor, como não ha ne
execllção das leis e sentenças federaes nos gal·O ; e nem mes'l:iO se lhe poderá coarctar 
Estados. essa. a.ttribuição qun.ndo elle a tem,indiscuti-

Assim, :penso que teem direito de intClr·ven- v cimente, para a decret.,zç,To do estaclv de sitio 
ção om taes casos os di versos poddcs da e para a~<tori.::a~- o Go~er;oo a clecla,·.rr guerra e 
Nação, uns directa e outros indirectamente, fo.:.er a pa.:;, etc. 
si assim me posso exprimir, salva. a hypothese Demais, não se póde a.dmittir um erro no 
da manifestação da existencia de actos ma- legislador constituinte com relação á disposi.
teriaes e taes que exigissem desde logo me- do art. 6·• e seus numeras da Conslituição, 
didas extremas, rigorosas e urgentes, em a usando da. locução- Govetao Fedara~ - para 
qual, forNsamente-, a intervenção competiria designar- Poder Executi~o. 
ao Executivo, por ser o poder que nispõe dos Intuitivas são as razões para não se suppor 
elementos de !orça, necessa.riose l'apidos, pam, esse erro, que, alias seria transformado no 
em t:les emergencias, tornar em realidade desconhecimento mais comesinho dos princi
a execltção fiel das disposições constitucionaes pios constitucionaes. 
e leis federaes. O legislador constituinte estabelecendo 

Si, porem, na verificação da. existencia de como orgãos da sobennü\ Nacional-os tres 
íactas que, adaptando-se :ws cn.sos dos ns. 2 potleres da Naçã.o isto é o Legislativo, o Exe
e 4, se reconhecer que não ha alteração de cutivo e o Jllrliciario, a.ssignalou a cada. um 
ordem, mas quCl, cautelosamente sn procura, delles a sua espber:l de acção, c0m a har
jã. por meio de reformas constitucionaes e mania necesso.ria, embor;1 independent~s 
leis or<linarias, cstaduaes,- s•: attentar can- entr.~ sL 
tr., a forma ;-epublicm'a federativa (caso es- São esses orgãos-ou antes css<!S t1·cs pode1•cs 
pecificado no n. 2); jâ. por meio de obsta- -que constituem essa cntidndo moral deoo
culos-desrespeitar-se a exec/IÇ(i'o das leis e minada go~erno; e si a disposição do art. 6" 
se;<tenças federaes (caso especificado no n. 4); se refere clara e expressamente a-goDer;lo 
-o Poder E:x:ecLttivo ~ó podCJrá intervir {eder.t.~,-e indubitavel que a intervenção nos 
quando:-no caso do n. 2 e conforme a by- casos peculiares aos Estados Cilbe aos orgãos 
pothese figurada, o Congresso Lrgis!ati>o ti- da sobenmia N 1cional ou melhor direi- aos 
ver decretado a lei reconhecedora. e puni- pode,·es 'l''e constituem z,~gitima e constitucio
dora desse attentado constitucional; c no nalmente o goce1·no (edetal da Naçilo. 
caso do n. 4-quando officialrnet1tc e conforme ~Ie parece, Sr. Presinente, qua esta argu
a hypothese tambem figurada, o Poder Ju<Li- mentação e logica e deduzida dos p\'incipios 
cía.rio pelo seu primeiro orgão na. Capital >:obre os quaes a~scnta a nossa Constituição. 
Federal-reclamar aquelle outro poder-as Demn.is, si ainda houve;;se <iuvida alguma 
medidas de rigor e necessarias a fazar cum- a respeito, ella se dissiparia em f<~ce da dis
prire :respeitar, no respectivo Estado, as sen- posição do art. 80, § Jo da Constituição, onde 
tenças e leis !ederaes. e~tá emprega110 o vccabulo-Poder E~ecMtiv9 
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Federal-na. attribuição da. decretação do 
estado de sitio 'na ausencia do Congresso. 

çã.o da chapa. para. governador e vice-gover
nador. 

Em conclusão: o vocabulo-Governo F<?-· 
dera~-a qae se refere o art. 5' da. Consti
tuição, não é, nem pôde ser pslas raz.ões ex

. postas-o P ader Executivo Federo,t. (Apoia
dos,) 

Sr. Presidente, fazendo agora a. devida 
applicação elos casos do art. 6", aos factos 
occorridos em Ma.tto Grosso, vê-se que o po· 
der competente federal não tinha. o direito de 
intervir, apezar mesmo da requisição do re
spectivo governo estadual. 

A apreciação dos factos occorridos anterior
mente ao a.cto do congresso legislativo da
quelle Estado que annullou a. eleição de go
vernador, e o3 que se rea.lisaram posterior
mente, até o abandono completo do governo, 
ma convencem que, não sendo caso de inter· 
venção, correcta.mente procedeu o Governo 
Federal. · 

Os SRS. LUIZ ADOLPHO E MELLO REGo-Não 
apoiado. 

O Sn.. Fn.ANC[sco Tot'ENTINo-Nínguem mais 
do que eu lamenta os acontecimentos occo!
ridos em Matto Grogso. Quizera que elles nao 
se tivessem realizado e nem se reprouuza.m, 
(apoiados) deixando assim de darmos o exem
plo pouco edificante de continuas discordias 
que muito tcem ernb<J.ra.çado a vida da. Repu· 
blica.. (Apoiados.) · 

Não faço, não quero e nem devo fazer -
o elogio a eSl!a alteração de ordem que trou
xe coosequencia. fa.t;J.l: 1 o_. o abandono do go
verno de um Estado importante da Repablica. 

E' sempre censuravel esse estado de cousas 
(apoiados) e eu não o applaudo, porque de
sejo a paz e o socego da. fVlpublica. (Apoia-
dJs.) · 

}Ias, nem sempre se pó11e evitar taes acon
tecimentos-dc:~de que sejam desconhecidos 
os direitos do ci1ladão, desde I}Ue a.s normas 
de ndministr:tç<1o de um governo não se 
apoiem nas leis. 

E' certo que, muitas vezes, a desordem e 
a. [l.na.rchia irrompem, uo despeito e rancor 
políticos, sem causa. justa., como se deu em 
meu Estado, quando então o governava 
sabia e patrioticamente o meu distincto 
chefe e amigo Sr-. Dr. Lauro Muller. 

Mas, parece que em Ma tto ·Grosso, outras 
íora.m a.s circumstanciasque dictaram os acon
tecimentos que tOdOS nÓS UCp[OrJmOS, 
Os~ Lmz .ADOLPHO E ::>.-lELLO RuGo-NU.O 

apoiado. 

Os opposicionistas arregimentados :pl'e· 
pararam-se para. dat' combate nas urnas, ao 
Governo do Estado, começando dahi IJOr di· 
ante todos esses actos, quer do governador 
quer dos seus a.dversarios - demonstrativos 
da elevação do gráo de intensidade a que 
pódem attingir a. animosidade e o odio par
tidarios ; mas tudo issil depois de não terem 
obtido de S. Ex. o Sr. Dr. Murtinho,a.ctual 
Ministro da Fazenda., a quem ora cobrem de 
apodos,a. a.pprovaçã.o do accordo que lhe pro
puzeram. os partida.rics do governo do Estado 
sobre a organização da chapa. para. gover
nador. 

O SR. MELLO REGo-Apôdos, não apoiado. 
Tenho sempre tratado cortezmente a. S. Ex:. 

0 SR., FRANCISCO ToLENTDro-Como era de 
pre-ver, á approximação do dia da. eleição 
foram se succedendo os acontecimentos, de 
modo que, terminada ella, veiu a desordem, 
dizendo-se os opposicionistas prejudicados e 
reputando escandalos<t essa eleição. 

Os telegramma.s, porem, enviados pelo Go
vernador de 1Iatto Grosso a. seus amigos, 
para. a. imprensa des~a. Capital, si por um 
lado asseguravam a quebra da ordem publica, 
por outro, escuda.dos na sua força e prestigio 
diziam que-naa sa arreceia:oam dos ad<Jel·· 
sarios ; que o! amigos do Go11erno esta\'am 
soi.Jre as su:ts _trincheiras, onde aguardando os 
mesmos ad11tWsa1·ios, os 1·epellirtam com 1lan• 
tagem. 

Foi depois disso que o governador solicitou 
armo.mento do Governo Federal, que lhe foi 
negado. E' isso verdade ou nã.o ~ 

0 SR. MELLO REGO-A reda.cção está. agei
ta.da. 

0 SR. FRANCISCO ToLENTll'iO-Não esta e OS 
telegrammas o comprovam. 

Em taes condições, e apeza.r da. requisição 
do governador, como agir o Governo F e· 
dera!~ 

Intervindo por meio da. forca, mnndan<lo 
fuzilar .os adversarios do governador, que, 
como a.nnuncio.va. esse telegramma, est<t1.1a 
{o r te e wro se Q.rreceia-oa. dos in imi gosl 

Sr. PresidE~nte, si o honrado Presidente da 
Republica tivesse agido, intervindo logo, 
conforme a. requisição do governador de 
Ma.tto Grosso, teria certamente commettido a 
maior das violencms. 

O S.a. FRA.Ncrsco ToLENTI~o- Em ~Ia tto 
Grosso havia. um só partido politico, por 
assim dizer; e como não ha paz duradoura, 
o que é certo bque, por circumstancias que 
ignoro,-ma.s que deviam ser ponderosas, scin
diu-se esse· partido por occasião da. organiza.-

Felizmente o elevado criterio de S. Ex. 
dictou-lhe as medida.s mais consentaneas e 
efficazes que o caso exigia, sem o estrepito 
da.s armas, sendo -voz publiea que entre essas 
medidas-salientava-se a ordem expressa que 
S. Ex:; dera., por telegramma, ao general 
comma.ndante do districto-para. não consentir 

Cnm:m1 Y. IV 3~ 
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em deposição do governador, que desde logo 
devia ser reposto, caso fosse deposto. 

Era esse o "Principal dev~r da suprema au
toridade da H.epublica e não o da intervenção 
extemporn.nea e estrepitosa e quando ainda 
se :wha va fi)rte. segundo seus te!egra.mmas, o 
governador do E~tado. 

Si, '{lOiS, a autoridade e o prestigio do Go
verno de Matto Grosso estavam asi'im ampa
rados, pJr que fugiu,deix.ando acephala a ad
ministração 1 

SI'. Presidente. o governador de Matto 
Grosso e logo após á chegada do general Ca
mara., teve ensejo de reconhecer as boas in
tenções deste bravo militar, que allí represen
ta v a o elemento militar armado. 

Ao chegar e assumir o commando do dis
tricto, aquel!e gcner::~.l, pondo em contribui
ção todos os meios coudignos a. um accordo 
entre 03 partidarios no governo do Estado e 
os dissident~s, depois de conferenciar com 
ambos os gr-upos, obteve destes a nullificação 
da eleição de govcrn:.tdor, ponsamlo assim que, 
uma vez removida a causa originaria. da dis
cordia, cessariam naturalmente os seus effei
tos. 

Por ess:.~. occasião. r~lem do, nullificação da 
eleição de governador pelo Congresso esta· 
doal. que con:>tituia a unica clausula. do ac
cordo, o mesmo governado[' q ueri:L ceder mais, 
isto é, o govenlo do Estado e as demai> posi· 
çües officiaes, com o que não concol.'dou o com
mandante do districto, dizendo-lhe que só 
basto.va a nu!lifica~ão d:L eleição e que conti· 
nuasse 110 governo para presidir a nov:1 elei
ção . 

E o governador de Matto Grosso continllou 
ainda no governo, mesmo depois da celebre 
actrL do Congresso, nnllific;tndo a eleição! ! 

Os factos postl:riores, lJorêm. vieram de
monstrar que o prestigio do go1•crno rlaquelle 
Estado, sensivelmente uiminuia.; e vendo que 
muitos dos seus amigos o auandon[l.'VJ.l.ffi, o 
receioso da derrot:J. da eleição, deixou o go
verno acephalo por um modo censur::~.vel, te· 
legraphando ao Governo Federal. 

O que se pnsEou depois' todos nós sabemos. 
O honrado P t·esidente da. Ropu\Jlica., natu

ra.Jmente, por exces~o de zelo muito louva
vel, tendo communicaçilo orncial do com:nan
dante do districto, a. est"J ordenou que nã.o 
.assumisse o go~·orno; que guardasse todas as 
repartir;ões e mantivesse a ord~m. Jlrocurando 
::1. succllssão do governo alJandonado nn. Jônna 
das leis cstaduaes. 

Assim, quiz ain•J<L o honrado Presidento da 
Republica deixa.r que recahbse a substitui
ção no elemento popular tlo Estado, na. !ürmu 
de suas leis, quaudo, como e sabido. outro 
qualquer, teria tlesde logo providenciado no 
sentido de tomar conta do governo com a des· 

ignução immedia.te. do command.ante do dis
tricto pn.ra exercei-o. 

Este facto, por si só, constitue a melhor 
defesa do honrarlo Presidente da Republica, 
que sempre e. sempre deu as melhot•es e mais 
inequiYocas lJrovas de imparcialidade e jus
tiça no caso de !viatto :Grosso. 

O Sa. MELLO REGo-Não apoiado. 
0 SR. FRANCISCO TOLEKTINo-Sr. Presidente, 

da mesma fórma, isto é, com inteil·a. impa.r
cinlidade, agiu o i!lustre commandante do 
districto; os seus telegrammas ahi estão pu
blicados e por e!les se vê que, só mesmo um 
espírito ordeiro e respeitador da lei, como é 
o desse distincto milita.r, é que poderi:J. ter 
procedido como procedeu, -promovendo, por 
meios dignos, todas as providencias no sen
tido de alcançar o restabelecimento da or
dem, qu::~.ndo é sabldo que o fi.m principal da. 
sua alteração cr:J. essa eleiçã.o considerada 
ese<oldalosa. •• • 

0 SR. MELLO REGO-O Sr. comma.ndant• 
do d istricto nlto podia. dizer isso. 

0 Sa. FRNCISCO TOLENTINO-Nem elle o 
disse ; eu e que o digo, repetindo o que dizem 
todos os ad versarias políticos do ex-gover
nador de Matto Grosso. 

Sr. Pr.1sidente, por mais que se esfor
cem os nobres Deputados que me honram 
com seus apartes não poderão ,justificar aos 
olhos do ~aiz o IJrocedimento do ex-gover
nador tle Mat~~ Grosso, abandonando o go
verno,qoando Ja estavam removidas todas ns 
difficuldades, e o que ID().is é, fazendo-o por 
modo difi'erent~ dos demais govern::~.dores na 
triste e St!mpre !amentavel época das depo· 
sições ..• 

O Srt. MELLO REGO- Como procetlcram? 
O Sn.. FI~ANCISCo Toi.E:->TI:->o- Procederam 

nlguns delles de moJo contt·ario, isto c- não 
deixando acepllala e completamente nb:mdo
nada a cadeil•a da a.tlminish·açiio tio Estwlo. 

O Sn. M ELr.o Rgao- Cite exemplos disso. 
O SR. FnAXCJsco Tor.ENn;o;o - Ha muito3 

exemplos. Eu os cital'ei a seu tempo, o que 
ora. não fuço pat•a não ontrar IJ<I. ingrata ta
rGfo. do discutir e~S!L triste epoca d~LS dtlpO-
siçües. · 

Sr. Presidente, foi ussim que, acerta.· 
!lamente, ag•u o honrado Px·esidente da 
Republic;t, QUe ora é o alvo das censuras do 
nourc DBputado que so •lig-na tlc ~arlCllt"· 
me, COIIID o seria .. r. .• rtamcntc, si Oittra fosse 
a solução d:1 ~ubsti tnidlo do governo a\Jan
tlon~do, isto c, si o Poder Fetleral ioterviesso 
uomcp.ndo Sttbstitnto do mt•.smo governo
Ilessoa. de sua inteira confiança. Entil.o seria 
e:;se acto considerado :pelo nobre Deputado 
como a maior dus Yiolencia.s ••• 
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··o Srt. Mli:r.Lo RE<>o-Está construindo cas
tellos para os de~uba;-_. . 

l<;u; ao contra.no, Ja d1sse que admittia 
· e:sa. ultima. hypothese. 

O Srt. Fn.A~Cisco TOLEO'iTINO- Esta dech
re.~ã.o do nobre Detlutado é í~ortantissiroa. 
e eu a acceito como mais uma pro-va. de 
asserto. 

De facto, desde que se verificou o abandono 
completo do Governo, a necessidade de sua 
substituição immediata impunha-se como 
uma necessidade inadia.vel e urgentíssima, 
:para não dar lagar a que a anarchia. se ma
nifestasse. 

O Marechal Flor iano, de tão saudo~a quão 
gloriosa memoria, em casos analogos, inter· 
veiu dircctamente, nomeando substitutos aos 
governos a b01odonados. 

O honrado Presidente da Republica., po
rem, QUG guardava a. maior jmparcialidade, 
conforme tenho demonstrado, não quiz inter
vir e em tal co.so procedeu correctamente, 
deixando que n successã.o do governo ~e ro:l
lil(asse pelo modo que se sabe, isto ú, pelo 
elemento popular repre~ent:tdo, em ''i r tu1le 

· de lei, pelos vereadores da respectiva Camara 
Municipal, 

Sr. Presidente, ha aind;\ um facto que bem 
carn.ctcrisa a imparcialidado do Chefe da 
Nação com relação aos factos de Matto Gto~o . 

Logo que teve Iogar a successão do go
verno, o novo governador r equisitou arma
mento ao Governo Federal, e este, qne em 
igualdade de circumsta.ncias havia negado 
pedido identico do go'lrernador primitivo, o 
fez tambezn ao governador substituto. 

V~·se, pois, que S. Ex ., ao coutrario do 
q ue affirmam os nobres Deputadus de Matto
lirosso, mantinha e manteve sempre em toda 
linha o mais ~crupuloso cumprimento do 
dever. 

Sr. l'rcsi~lente, por todos estes f11ct()s chaga
se rigorosamente a esta. conclusão :-o hon
rado Presidente d :t Republic3 não interveio 
n o E~tado rle Ma.tto Grosso, porque não era. 
caso disso, c >empre observou a maior impar
cialidade, cercando elo prestigio a primeira 
autorido.llo claquclle Estado. (Apoiado,: e "''o 
trpfJiados.) 

Agora, Sr. Presidcmte, ~'ermitla V. E:oc . 
que ou e1ttro na. apreciação do outroassumpto 
quo, :posto tenha. intima. Ugaçáo com os ftLctos 
occorrídos em Ma l to Grosw, com t udo tem um 
outro carn.cter. por isso que ~ refere pro. 
p:-iamente á possoa. do distincto mi!Ita.z·, a 
quem, em boa. hor<l. o hotW!\Ito Presidente ria 
H.eputlicn. ::Jotneou cornma.ndnnte do 7• dis
trictro militar, o s~· . general Jo&o Pedro 
X::rvíer da C:~mara. . 

Dirigindo-me ao íllustre e nobre Deputa.do 
por Matto Orosso, cujo nome peço licença 

para. declinar. o Sr. general Mello Rego, ~enbo 
a dizer-lhe que, corno S. Ex. sabe, mmto o 
prezo e venero, muito o acato e admiro, e, 
si sou obrigado a ;<ir agora. detender o illustre 
general commandante do 7• districto militar 
das ceusums ma.is que injustas-acres-infi i
giõas por S. Ex., o devo à circumst:tnchl de 
ter daó.o apu.rtes !1. S. Ex. quando, censur;tndo 
o procedilllento daquelle comrna.nrlante de 
djstricto, comprometti·me a demonstrar a 
iojustiçu. de taes: e tão vehementes censuras . 

Não veja, portanto, o nobre e illustre cal
lega no meu procedimento-um ataque à sua 
pessoa, aliás digna da maior con~ideração e 
respeito. 

Sr. Presidente, a mn.neira. por que fallou o 
nobre Deputado com relação a.o general 
camara e as cen3uras que lhe di:rigiu,davam
me o direito d e suppor que. apez;tr u~ cama
rada, o nobre dt~put:l.do desconbOOII1·0 ao 
ponto de considerai-o como ind i$cip.linado, e 
isto porque aquelle general (que alms estava 
em constant'3 con·espanrlencia o!tlcial tr.le
graphica com o honrado Presidente d <t Repu· 
blic::l) n n final de um dos seus telegrammo.s 
apresentava 1elicitações ao Ch efe tia_ Nação 
pelas merlidas acerta1las, com relaçao aos 
a.contecitneutos de 1ratto Grosso . 

Sim, é preciso que se nli.o c~mbeça a~uel~& 
militar para chr-se-lhe o ~p!theto. de •mlls
ciptín ·ulo ; e p-reciso ll'?-6 na.o $e sn.tba. o que 
é indisciplina, pa.ra se d1zer ~ a~rmar que o 
facto que fica ex.IJosto a J ustltlca e cara.
cterisa . 

Convenci-me afinal que e!Yecti'l':l.ffiente o 
nobre Deputado, não st> desconhece o se~ 
velho camarada. de arma.'>. como o que e 
ma.li:- com um zelo verdadeiramente l·igo
r osl>- tleu a. um acto, digno da lcuvore->, u ma. 
interpretação tão ferrenha. e a.canbad;L (!be 
n em a disciplina crea.t.h~ }leio Conde de LIJ-1lC 
a poderio. su pport:tr. 

o que é indisciplina, Sr. Pre~iden te~ 
O que significa esse acto que tr:at c9mo ~a· 

sequeoci:~o o desr espeit o uo :mpcr1or, as lc1s c 
ordenanças míli t<~ores? 

Como se verifica. essa indisci11liua.-scm um 
acto gue a reconlleccnúo-prenda ,, illdisci
plino.do, rcbJ~ixc-u do p·1s!n, sufmtcHo.· ? et coasc. 
l11o de inre;;eigaç@ 011 de guerra ou a ccnsw·a 
em ordent do dia? 

Sr. Presidente, não houve indiscipli11a no 
ca>o occurrente ; nii.o houve desrtJspeito a 
superio1· hier,c; cMco, ne~ a qt((t/quer lei ou 
Ol'd~t1rança 1nrWar; por lS:SO , o p:eue~~l Ca.· 
m:1ra pelo facto lom·aveJ de .~audnr o hon
rarto Presidente da. Republit!o., em um dos 
seus telegrammas, não foi censurado nem 
teve ortlem de responde!' a conselho de 
guerra. 

Ao oontra.río, o honr u.d.o P residente d~ Re· 
publica, naturalmente, acceitou as saudações, 
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11em descobrir nellas um âcto de indisci
plina.. 

Indisciplinado um general, um comman· 
da.nte de districto que s~ corresponde diaria 
e directamente com o honrado Presidente da. 
Republica, pelo facto de ter dirighlo a este 
amistosas saudações!!! 

E ai esse general, em vez de saudar o hon
r::l.do Presidente da Republica., o censurasse? 

O SR. MELLO REGO (com e»e:rgia)-E' iSto o 
que quero evitar. Quem tem o direito de ap· 
plaudil' tem o de censurar. Não é indisci" 
plina, é uma oft'ensa dos principias da disci
plina.. 

0 Sa. FRANCISCO TOLENl'I~o-Então é in· 
disciplina. por ma.is que agora a negue o no
bre Deputado, porque segundo a sua. theoría 
-tudo a. que olfende os princípios da disci
plina-e' indisciplina. 

· Sr. Presidente, o nobre D(lputa.do que me 
honra com os seus ap:~rtes não deixou que 
eu concluísse o meu ra.ciocioio. Eu dizia. 
que si era indisciplinu o acto de um general 
saudar em telegra.mma o honrado Presidente 
da Republica., o que seria. si, em vez de sau
dação, fosse uma. censura 1 

Naturalmente, esse general seria. logo arca-
buza.do. (Risadas.) · 

s~. Presidente, são taes o zelo e cuidados 
que o nobre Deputado por Ma.tto-Grosso tem 
pela disciplina. milíta.r, descobrindo actos de 
indisciplina até nas amistosas saudações da 
generaes cornmandantes de distrito ao Chefe 
da. Nação, como a de que orà nos oecmpà.mos, 
que S. Ex. se me affigurou o avarento da. 
lenda. allemii, que receioso de que os la.driíes 
lbe roubassem o ouro depositado em seu 
catre abraçou·se com este sem mais o la.rgat·, 
até que á. falta. de a.limentação,morreu. 

Não h ou v e, pois, no .:aso occurt•ente i»dis
cipHna ~r parte do general commandante 
do 7• d1atricto militar, nem tllo pouco a of
fer~.~~ dos p)·incipios de di$Ciplir~tt, que é uma 
o a. mesma causo.. 

Sr. Presidente, o general Camara seria e 
será lncapaz de commettcr um acto de indis
ciplina., porque desde moço a. observa e a 
prega. a seus subordinado~. 

No commando de vo.rios corpos elle deu 
as mais exuberantes provas do seu amor á 
disciplina, merecendo sempre de seus supe
riores os melhores elogios. 

Modesto e honra. do como aquelle que mais 
o possa se!' (e assim elle honra. a veneranda. 
memoria ~a .seu flna.do e honrado pae), o ge
neral O:::a.mara tem alcançado a posição que 
hoje tem, pelo seu real merecimento, com
provado pelas nomeações de importantes 
commissões em as quaes revelou, a par da
quelles bellos a.tt:ributos, Incida intelligencia. 

e os mais bellos e va.riarlos conhecimentos 
militares. (Apoiados.) ·· 

Desde estudante ooniecou elle a prestar cs 
seus serviços á Nação, fa.zenrlo parte das -
forças que operara.m na c:1mpa.uha. de Uru
gua.y. seguindo depois para a do Pa.ragua.y. 
onde a fez completa., regressanào ao Bra.zil 
oo posto de capitão, oom as melhores a.ttes
tações de seus bons e leaes ser viços.( Apoiarlas.) 

Com o arlvento da. Republíca. foram neces
sa.rios os seu5 serviços, e elle os tem prestado 
com a. maxima honradez, sendo nomeado para. 
commandante da brigada pohcia.l desta. Ca
pital, intendente da Guerra. e outras commis
sões, merecendo sempre os applausos e os 
melhores elogios. (Apoiad?s.) . 

A fé de officio <lesse distincto o:tll.cial e a 
mais digna que se póde imaginar, não ha
vendo nella, ainda mesmo longinquamente, 
qualquer vislumbre que. assignale um acto ele 
indisciplina militar. 

Tal e, Sr. Presidente, o actual comman
da.nte do 7• distrícto, que é, sem contestação, 
uma. das nossas glorias militares. (Apoiados.) 

O SR. MELLo REGo-Mas a que vem isto ~ 
0 SR. FRANCISCO ToLENTINo-Vem para 

provar que um ofncial general nas condições 
do commandant<l do 7u districto militar, Jtão 
póde ser acoimado de indisciplinado, como o 
foi por V. Ex., a não se commettar a maior 
de todas as injustiças. 

Sr. Presidente, preciso terminar e vou 
fa.zel-o. 

Encarei a questão de Matto Grosso sob os 
seus diversos aspectos: 

Fil-o como republicano e :patriota. e estou 
satisfeito. 

. Neguei, em a.bsolllto, a. intervenção do Go
'Verno Federal no caso de .Matto Grosso, por
que o art. 6•, n. · 3, da. Constituição, não a 
justiftca.ria. em face das considerações que 
ficam expostas. 

Apartei-me de a.lgumas das theorias pre
gadas e sustentadas pelos dislinctos oradores 
que me precederam na tribuna. e que tanto 
illustraram o debate, porque os principias 
constituciona.es a. ta.nto me autorizavam. 

Dafendi, em summa., pallida. e fracamente, 
é verdade (mio apoiados), não só o Governo, 
mas o seu representante como comma.ndante 
do districto militar, porque a justiça a isac 
me impe!Hu, afim de ser a!)urada a verdade, 
de modo a pairar ella em altiva. região, se· 
rena e trh1mphante sempre. 

E de tudo se apura e se conclue que, assim 
procedendo, só tive por unico escopo, defen
der a autonomia dos Estados, que, ·mesmo 
em caso duvidoso, não deve ser anniquilada 
em satisfação a q uaesquer interesses que não 
sejam, escuda.dos no bem publico; (Apoiados. ) 
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Compra· se a. Constituiçã:o, e a Ret>ublica, 
irá.,certamer:ite, s1,1a. vemente, d9minando esses 
estorvos que a tem feito estacar-contemplan
do a multiplicidade de diffi.culdades, cada qual 
mais grave e assustadora, interrompendo
lhe os passos, a acção de sua vid:~. poli tica, 
eccnomica. e finnnceira.(Jluílobem; apoiadas.) 

Pudessemos nós, Sr. Presidsute, ter a mais 
séria, escrupulosa. e brilhante realidade no 
respeito â. execução ás no35as leis, especial
mente á.quella. que esta.belece11 os princípios 
basicos da. nossa actual fôrma de governo, 
eomprehendendo os patrioticos intuitos que 
a. .dictaram, e, sabidamente, nã.o teríamos 
tido, nem jams.is teremos,dias tão sombrios e 
aziagos ..• e rructos tão amargos .•. 

Respeite-se a. autonomia. dos Estados. 
Dê·Se·lhe as garantias n. qu(l ella. tem di

reito. · 
Reconheça..se-lbe o prestigio de que :1. cer

cou o nosso Estatuto Politico,porque ell11. vale 
mais, muito mais, do que quaesquer machina.
ções (eitass~b infiu::x:o de fementido.s interessES 
politicos. . 

Sr. Presidente, a autonomia. dos Estados 
constitue um verdadeiro Mylo, guardando as 
mais bellas regalias. 

Violal-o, a não ser pelo dominio e força da 
lei, é violar a nossa. Constituição, quebrando 
esses fortes êlos que, unidos irmãmente pela 
ma.i.s santa. communhão de idéas, princípios e 
intere~ses, constituem a. federação em nossa 
Patria, symboliuwdo ao mesmo tempo, de 
modo brilhante e patriotico, a segurança. e a 
vida. da prop?ia Republica. 

Tenho concluído. {;lluito bem; muito õem. 
O omdor é 11i-oamente feUcit-;.do e abraçado por 
seus coUegas.) 

•• ·Niguem mais pedio.do a palavra., e encer~ 
~ada. a. djscmsão e adiada. a. votação. 

·. Vão a imprimir os seguintes 

PROJECI'OS. 

N. 117- 1899 

.Autori:a. o lJodcr Executi,o a. abri•· ao Minis· 
teri,, da Gue1·r.1 o crr:dilo e.rtram·dinario de 
S:350$pat•apa.g~tt' ao capit/I•J rc{(lrmado do 
exercito Cudos .·\uqusto Ferreira. de ~isSUiil· 
pç((Q a tlia.ri~:~ I)Ue lhe competia de 1. de j11lho 
de 1894 a 30 de abril de 1896, como i!upe
ctor de 1• classe ria Repartiçao G~o.raZ dos 
T clegr.tphos, na commis~ao encm·regarla à'.!. 
construcçiL? das Unhas de Ct1yabâ a Co· 
r«mbá. 

Em mensagem de 28 do mez proximo pas
sado o Sr. Presidente da Republlca submetteu 
á apreciação do Congresso Nacional & e::x:po
sição do Ministerio da. Guerra, aba.ixo trans· 

cripta, sobre a necessídade de um credito de 
3:350$, para occorrer ao pagamento de dia
rias a que tem direito o inspector de 1' 
classe da Repartição Geral dos Telegrapbos, 
ca.pitii.o reformado do exercito, Carlos Au
gusto Ferreira de Assumpcão por ter ser
vido de l de julho de 1894 a. 30 de abril de 1896 
na commissão encarregada da construcção de 
linhas telegra.phicas de CuyaM a.. Corumha; 
e considerando que o Governo, apos o e::x:ame 
das informações ·e documentos respectivos, 
veridcoll que o peticionaria tem effectiva
menté direito a tal pagamento; 

A Commissão de Orçamento é de parecer que 
seja concedido ·O credito e apres(lnta. o se
guinte projecto de lei ; 

O Congresso Nacional resolve; 
Artigo unico. E' o Poder Ex:ecutivo auto· 

riz.:tdo a abrir ao Ministerio da. Guerra. o cre
dito extra.ordinario de 3:350$ para. pagar ao 
capitão r3formado do exercito C<lrlos AUgu!:· 
to Ferreira. de Assumpção a diaria que lbe 
competia de 1 de julho de 189! a 30 de abril 
de 1896 como inspector de 1• classe da Re
partição Geral dos Telegrapl1os na. commissão 
encarregada da. construcção das linhas de 
Cuyabà a Corumbá, fazendo as oecesSS;rias 
operaç5es e revogadas as disposiç~e~ em con~ 
tra.rio. 

Sala. d.:~s Commissões, 7 de a.gosto de 1899. 
-Lauro .ll-li'Uer, presidente interino.- May
riak, relator .-GaEogera.s .-Augv.sto Severa. 
-Marçal E$cobar .-A'I/.f}!tsto Montcnegro.-A. 
Guanabara. 

Sr. Presidente da. Republica.-0 capitlio 
reformado do exercito Carlos Augusto Fer
reira de Assumpção, inspector de 1<> classe 
da, Repartiçã,o Geral dos Telcgraphos, re()uer 
pagamento da qua.nt.ia de 3:350$, proveniet;~te 
da. dia.ria. de 5$ rela.t1 va ao perlodo decorridO 
de 1 de julho de ·1894 a. 30 de abril de 1800 
em que serviu na. commissão encar~dn da 
construcçiio de linhas tclegro.plucas. de 
Cuya.bá a, Corumbá, pagamento a que SGJU!ga 
com direito em vista. do disposto no art. 6• 
das tnstruo;ões de 12 do.qualle mez e anno . 

Do.s íniormo.ções a documento! a prc!r.ntado.~. 
se verifica ctue o peticionaria tem ecrectlnt 
mente direito n. tal pagamento. . 

Esta divido., porém,. nii? pôde ser. satls· 
f(lita pelo processo or.lmarlo de oxorcJOS ftn· 
dos, visto não se achn.rcontempladtL a. despeza 
nos orçamentos dos a.nnos a q~e P.ertet~~ e 
por isso venho perlir que vos d!goe~e sohcttar 
do Congresso Nacional autor1zaçao par~ a. 
abertura. ao Ministerio d11. Gue_rra do cred1 to 
e3pecíal da referida quantia.. 

Capital Federal, 28 de julho de 1899.-J. 
N. de McdtMIJ> Mallet. 
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N. 88 A- 1899 

Par·ecer sobre a emenda offereclda tn 3• 
discussão do projecto n. 88, do ClJrl"lmte 
am111, que ·autot"i.:a o Poder Executivo a 
fa::er <ts necessarias operaçücs, afi-m de abrir 
1t0 11linisterio da Indust~·ia, Viaçrio c Obras 
P«bticas tla!·ios crerlitos especiaes, sendo: rle 
13.162:961$027 pa;-a 1!J[]ulari:mr contas da 
Es~rada de Ferro Central do Bra::it ; de 
$6.442,6ô p~ra pagamento d. The BrDohs L?
comotitJe \lTorks Company; e de:!: 5.507,12,0 
pa!"ct pagamento á 7'/uJ \Veslern cmd Bra
::ili<C11 Telegraph Company ; e annulla (lS 

sobras d1tt consignaçõe.• correspondent .ss ds 
cinco .fivisõll$ daguell~ Es11·ada de Ferro, no 
exercicio de 1.898, na impor&ancia de 
7.253:591$102. 

Presente á Commissão de Orçamento a 
emenda do Sr. Joii.o de Siqueira ao projecto 
n. 88 A, de 1899, para. serem remettidos pelo 
Governo ao Procurador da Republica os 
documentos justifica.tivos do credito de que 
trata este p!ojecto para. proceder como 
fUr de direito contra. os infractores das leis 
que regem a ma. teria.; e considerando que em 
seu parecer já a Commissão declarou sob a 
lettra-C- que ao Executivo cabia apreciar 
o excesso do mandato que porventura hou
vesse sido comwettido ; e, certa de que o 
farà como jnlgar mais acertado ; é de pa
recer que nii.o seja acceita. 

Sala da.s sessões, de agosto de 1899.-
Law·o M«lle,·, presidente-interino.- lrlay
rinh, relator.- Augusta &vero.- Marçal 
Escobar.- Augusto Montenegro.- Alcinrl.o 
Guan.tbara .- Caloger1ts. 

EMENDA A QUE SE REFERE O PARECER. SUPRA 

Accresce o. te-se: 
Art. O Governo remetterú. os documen-

tos justitl.catívos dr, credito de que trata este 
pr·oject.o ao Procumdor da. Republica :para 
proceder como ffir de (lireito contra os in· 
l"ractores das leis que regem a. ma teria. 

Sa.ln. das sessões da Camara. dos Deputados, 
em 1 de agosto de 1800.- Jorro de Siguei1·a. 

Ao projecto n, llO, de 1899, orçando a 
Receita Geral da. Republica, foram apreson· 
tadas, na sessão de 21 do corrente, as se
guintes 

E~IENDAS 

Onde convier: 
Fica o Poder Executivo autorizado a con

ceder, na. vigencie. da. presente lei, isenção 

de direitos de importa~-ão a 5.500 metros de 
canos de ferro, galvanizados, importados pela 
Camara. Municipal de S. Gooçalo de Sapu
ca.hy, Estado de Minas Geraes, para o a baste
cimento de aguada. mesma cidade. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1899.
Leonel Filho. 

Ao n. SO do art.l •, a.ccrescante-se: 
Exceptuam·se os vencimentos dos juizes 

federn.e:;, cornprehendidos neste numero os 
ministros do Supremo Tribunal Militar. 

S. R.-Sala das sessões, 21 de agosto Íle 
1899. - Ada!berto Guimarães.- Paranhos 
J.1lonte"JO.egro. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Ficará sujeito á. taxa. fixa de 

!:2.0.0 todo e qualquer vapor ounavio á 
vela, seja qual fôr a sua. tonelagem ou seu 
carregamento, que demandar qualquer dos 
portos da União com o .fim exclusivo de re
ceber ordens e seguir o seu destino, podendo 
demorar-se 1<) dias, debaixo da fiscalização 
das Alfandegas e respeitados os regulamen
tos de saude e policia do porto e receber :pro
visões, agua e combustivel. 

§ 1.0 Na. referida taxa. serão comprehendi· 
dos todos os emolumentos aduaneiros, carta 
de sa.ude e Capitania do Porto. 

§ 2.0 O prazo de 10· dias poderiL ser pro
rogado até mais cinco pelo inspector da Alfa.n
dega, em caso de força. ruaior,que deverâ ser 
justificado. 

§ 3.0 Terminado o prazo improrogavel de 
15 dias, ficará o vapor ou navio submettido 
ao mesmo regimen dos que dii.o entrada por 
inteiro, franquia ou a.rrilia.da. 

Sa.la. das sessões, 21 de agosto· da 1800.
Tei:;ceir·a de ScL-Ermirio Coutiaho. 

No. vigcncia da presente lei ns caixn.s 
economicaa pnrticulnres existtJntes ~~ cuia 
organização fur o.nteriot• no decreto n. 57fi, 
de 1849, sem capital dtlflnitlo reprcsento.•lo 
em acções, não comprchontlidas M~ !lisposi· 
ções desse decreto; na lei n. I. 0H3 e decreto 
n. 2.711, tudo de l8GO, po.ra o cJI'eilo das 
obrigações e multa.s impostas ús sociedades 
anonymas banca.e.s. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1890.- · 
MavriHh. 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Na vigencia desta. lei o imposto 

aduaneiro que recahe sobre a manteiga de 
vacca (n. 60, classe 4• da tarifa, vigente) 
será elevado ao dobro sempre que se veri-
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iica.r tratar-se de um producto artifieia!,como 
a. margarina ou substa.ncias analogas. 

Art. Na. vigencia. desta lei os machinis· 
mos e materiaes de custeio importados dire
ctamente ~las empreza.s de mineração para. 
consumo proprio, pagarão sómente uma. taxa 
de registro de 5 • f o do nlor official dos o b
jectos introduzidos. fie3.1ldo ~entos de quaes
quer direitos alfandegados. 

acima, e na. falta. destes será. completada_ 
pelos primeiros escripturarios, escolhidos 
dentre os qoe maior pratica e aptidão ti
-verem re"Vcla.do no serviço de conferencias. 

N. XVIll: 
Na. vigencia desta l~i . serão observadas a.s 

disposições seguintes: 

Pa.ragrapho unico. Ficarão sujeitas á multa. 
do dobro dos direitos que deveriam ter pago 
a.s emprezas que t iverem importado machi
nismos e materiaes para uso alheio. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1899.-
0alogeras,-Gonçalves Ramos.-Urb:.r.;w ~Mar
condes. 

Ao art. 1•, n. 12, accrescente-se:-e limi
ta.ndo aos telegra.mmas de 50 palavras a taxa. 
actualmente cobrada. para. os telegnmmas 
multiplos; 'da.hi em deonte pagar-se-á taxa. 
igual por grupo de 50 palavras excedentes. 

Ao art. lO, n. 31: 
Eleve-se a. cifra de 2:300$ incluindo a 

renda pPoveni<:ute do consumo de agua pelos 
diversos ministerios. 

Accrescente-se: Taxa de aferição do hydro
metros a razão U.e 5$ por apparclho, 
20:000$000. 

Ao u.rt. I•, n. 45: 
Accreseente-se a. razão de 10 réis por kilo

gramma.. 
Ao art. 1, n:J.S taxas de consumo, inter

cale-se o seguinte: 
To.xo. sobre vinhos artificiaes, a. razão de 

2$ pot· litro para os de gra.duaç;1o alcoolica 
inferior a 14•. 

:3$ por litro par3. os de graduação de mais 
de 14• até 24.". 

4$ por litro para .os de mais de 24e 
200 : 000$000. 

Sal4 das sessões, 2l de agosto de 1899.
Catoycr . .ts . 

Accrescentc -se o.o o.rt. 7• : 
N. XVII: 
Na vigeneía dcst."' lei na Alfandega. do 

Rio de Ja.neiro. · u. commiesü.o de tarifa. 
se comporá. de oito membro~. presidida pelo 
inspeetor, que terá. voto deliberativo. Os 
memhros desta commissão ser-J.o t irados da 
classe doa conferentes. 

_Nas Alra.ndegaa do Recife. Santos, Bahia. e 
R.to Grande do Sul se comporá de seis mem
b~os da. mesma classe e nas fa.lta.s ou impe
dlm~nto serão substituídos IJelos chefes àe 
seccao. 

Nas ~emais repartições aduaneiras se 
compara de quatro membros nas condições 

I•, nas questões de qualificação c classi· 
ficação de mercadorias, levantadas no acto 
de primeira. conferencia ou de sabida, ou de 
exame prév"iamcnte requerido, para. confl!· 
c~-ão da nota ou despacho, nos termos rla le
gislação em vigor, será. ouvida a commissão 
de ta.rit'&, cabendo à parte interessada a in· 
terpretução de recurso IJa.ra a. commiSI!ii.o ou 
juízo arbitral de que trata a. lei n.; 

2•. das decisões da. oomtniSl:ão ou juízo 
arbitral não ba.verã. recurso. conforme pre
ceitua. a ordem de 12 de junho de 1886. pre· 
valecendo ·para. todos os etfei tos ta.es decisões, 
exceptua.dos p:tra. os casos previstos pelo 
art . 579, do regula mento de 19 de setembro 
de 1860; 

3•, as -~lt'andega.s enviarão ao Th('souro 
mensalmente exposição ou rela.torio cir
cumstanciado rla.s questões suscitadas e deci
sões proferidas sobre as cla.ssifica~ões e quali
ficações rlas mcrca.dorias. occorrida.s na. repar
tição acompanhado das respectivas amostras; 

4•, si dos estudos e deligencius a. que o 
Thesouro houver procedido se rceonhecer 
que houve erronea. interpretação dtJ. tarifa, 
o Ministro da. Fazenda providencia.l'á. lle 
modo a corrigil-a expedindo ás Alfandegas 
circul(l,r sobre o caso para. completa. unifor· 
midade das classilic:J.ções, nas repartições 
arluaoeiras da União; 

s·. dos actos e decisões :proferidas dentro 
de privada. alçada pelas · Alfa.ndegas, taes 
como os de multa. por infracçiio de leis e re· 
gula.meotos, prohioições de ~ntrada. n~s Al
!andegas e suas dependencJas, questoes o~ 
assumptos de exclusiva jurisdicção não sera. 
a.dmittido recurso. 

Paragra:pho unico. E' licito aos interessa-
dos dirigir, por intermedio da. A(fandega c 
com informaçfw da Delegacia F iscat respecti
va, sua. recla.maçiio sobre o caso ao Ministro 
da. Fazenda, quaotlo porventura. o inspector 
da Alfandega não haJa fe lto, dentro do pm:zo 
rle 30 dias, contados da. dat:~. da decisão, a 
devida. commuoicacio, que ser-.i. pela Delega
cia encaminhada com a indispemavel inCor· 
mação; 

63 , dos recursos de revista., interpostos dos 
aeto::; das alfondeg-as nos casos d& incompe
teneia, !lXcesso de poder e violencl:~. da lei ou 
de fo.rmula.s· essenciaes, só ao Ministro da 
Fazenda. cabe resolver, ouvido o Conselho de 
Fazen la, quando sobre taes recursos jâ se 
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"nt\o houverem manifestado as respectivas 
directorias do Thesouro. 

§ !. • As Del~ga.ci:ts Fiscaes encaminharão 
ao Thcsouro ta.es processos com as devidas 
inrormações. procedidas as deligencias indis
pensaveís, afim da que ta.es processos sejam 
suhmettidos â. resolução superior, iseml,ltos de 
vicias ou lacunas que possam prejudicar o 
pr,)mpto estudo da questão. 

§ 2.• O encaminhamento ou remessa. de 
taes processos será feita. dentro do prazo de 
30 dias, sob pena de responsabilidade da 
autoridade que houver preterido a. sua 
conclusão, cumprindo-lhe assignalar no acto 
da remessa, os incidentes ou deligencia.s 
que não forem satisfeitas na fórma dos des
pachos e ordens expedidas; 

7", Si na repartição recorrida houver 
sido lavrado o re.specti v o termo de perempção, 
observados os preceitos estatuídos da legis· 
lação vigente, o qual deverá ser o.nnexo, por 
cópia autbenticada. pelo chefe da. 1" secção da 
Alfandega ou quem suas vezes fizer, ao pro· 
cessa inicial, precedid;J. de intimação da pm1e 
e publicação da decisiio ou despacho no jor
nal officíal t!a séde da Alfandega. não terá 
Jogar o encaminhamento de tal recurso, o 
qual deverá :ficar archivado, lançando·se o 
competente despacho de remessa ao cat•torio 
ou arcbivo de repartição, para todos os e:ffei· 
tos da decisão proferida. ; 

8', do mesmo modo se procederá, com 
l'e ferencia aos a c tos das de legacia'il fisca.es 
e dos administradores de mesas de rendas e 
delegado;; especiaes de privada j urisdicção e 
nos casos de recu!'!!os de revista.; 

9>, cumpre aos inspectores das alfandc· 
ga.s, delegacias fiscaes e administradores de 
mesas de rendas remetterem á Directorio. 
de Rendas Publicas do Theseuro, men
salmente, relatorio circumstanciado das 
qu·~stões suscitadas e decisões proferirias em 
favor tias partes, .de alçada ou não priva
ti ve.s, nftrn do que, nos termos dos arts. 29 
e :;o tlo decreto de ~9 elo janeiro de 1859 
e mais legisl11ção em Vi,((or o Ministro 
dn. Fa.zend!\ tomo as lJrovidencias que jul· 
gar conveniente {'ID oom dn administração 
tlscal. 

Pa.ragrapho unico. Apreciados estes rela
tarias p~la Directoria das Rendas Publicas, 
serão em seguida. sujeitos ao estudo da Dire
ctoria do Con-tencioso, que os submetlerá á 
resolução do Ministro da Faz<Jnda; 

IOa, das decisões proferidas pelas al
fandegas, delegacias fiscaes e mesas de ren
das, que houverem passado em julgado, ne· 
nhum recurso ou reclamação será mais ad
mittido,cumprindo aos chefes das repartições, 
que os houverem proferidos por occasíão de 
encaminhar taes recursos ou reclamações, 
juntar as cópias autenticas das decisões pro· 

feridas e termos finaes da. respectiva. acçã.o 
ou processo e das in ti mações realizadas ; 

ll>, em bem de legitima. defesa de direitos 
ou inte-resses particulares ventilado perante 
os tribunaes ou autoridades judiciarias, não 
é licito negar certidão de documentos, pare· 
ceres ou informações prestadas sobre as 
as questões ventiladas no contencioso admi· 
nistrativo, ou processos findos ou em anda· 
mento, como prescrevem os arts. 14, § 4• do 
Regulamento n. 254, de 21 de agosto de 1850, 
circular n. 358, de setembro de 1857, aviso 
n. 26, de 6 de setembro de 1858. 

Paragrapho unico. Só nos casos preceitua. 
dos nas ordens do The;;ouro n. 1!7, de outu
bro de 1878, a 22 de outubro de 1885, art. 10, 
do Regulamento annexo ao decreto n. 5.245, 
de 5 de abril de !873,é que l!e negará. certidão 
de taes documentos ; 

12 .. , o Poder Executivo fica autorizado a 
fa.zer organizar um regulamento das alfan
degas, de accordo com o systema. estabelecido 
na presentll lei e disposições do decreto nu· 
mero 2.647, d'3 19 de setembro de 1860, atten· 
dendo às condições do commercio, industrias 
e navegação da. U11ião em suas di.fferentes 
regiões.- S. R.- Coelho Ointra. 

Supprima-se o n. Xli do art. 7'. 
S11pprima-se on. IV do art:.. 2", nos termo!! 

do para.grapho unieo do a.rt. 133 do Regi-
mento. · 

Accrescente-se onde convier: 
Art. Fica. o Governo autorizado a man-

dar cunhar, onde mais conveniente rôr, vinte 
mil contos de réis (20.000:000$) de moeda di
visor-ia de nickel do valor de 400, 200 e 100 
réis. 

Pa.ragropho unico. O Govern() farã distl'i
buição desse nickel Jlelos Estados da União 
uentro do exercício desta lei. 

S. R. -Coelho Cintra. 

Ao n. 29 do art. 1° accrescente·Sc : -ecem 
réis por fracção de bilhete de loteria. exposto 
a venda, cobrado por estampilha. 

Accrll.'!cênte·se onde convier : 
Art. Nenhum bilhete de loteria esh-

dua.l ou federal será ex_posto á vend<~. sem que 
esteja convenientemente se!1ado - na razão 
de cum réis por vigesimo. 0.3 bilhetes expostos 
á -venda sem o competente sello serão appre
hendidos. 

S. R. - Coelho Ciatrct • 

.A.ccrescE!nte-se onde convier = 

Art. Na. -vigencia. desta. lei serão cobra-
das :pelo dobro todas as multas que tiverem 
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de ser a.pplicadas nas repartições adtlaneiras 
da União,nos termos da Consolidc,çf.io das L eis 
das Al(a.ndegas. 

S. ·R. - C~elho Cintra. 

Ao art. · 9°, § I• substitua-se pelo seguinte : 
§ 1. o As quotas 'J. que se refere a. Iettra. a 

do art. 24 da. lei n. 428, de 10 de dezembro 
de 1896, de 39:500.), serão entregues (),OS Es
tados e Distl'icto Federal para o fim especial 

. de serem applico.das ao custeio dcs Asy1os da 
Infaneia Desamparada., pertencentes as muni
cipalitlades das respectivas capitaes ou por 
ellas subvencionadas . 

Pangrapho u nico. Na falta de tae3 insti
tuições, reverterão essas quot:l.s em beneficio 
dos · estabelecimentos de instrucção publica. 
dos mesmos Eshdos. 

S. R. - Coelho Cinlr<J.. 

Ao n. IZ tlo art.: 
Supprima-se no final deste artigo o r eriO!lo 

que co~ça : e uniformizadas as ta.xas, etc . , 
até o fim.- S. a.- Coelho Cintra. 

Ao n. 38 do art. 1•: 
Supprimam-sc deste arLigo as palavras : 

e dos Estados.-S. R.- Coelho Cialra. 

Ao § 29 do arl. 2• das disposições preliml
u~nes da. ta.rif<t em vigor: 

Em vez de -que mantiverem serviçús ru
nera.rios -, diga-se : que mantiverem ou 
não serviços funerarios . 

Sala. das sessões, 22 de agosto de 1899.
Ermirio Coutinlto. -Malaguia.s .- Teixeira de 
&i.-JuUo de Mello.- Pedro ·Pe~-nambuco.
Cornelio da Fonseca.-!. 11. Neira. 

Ao art. 7. 0 : 

Onde se diz : - Serlo incorpot·a.<la.s, etc.
dig<~-se: Na. '7igencia da presente lei. ê o Go
verno a.uto;·izatlo a incorporar a Cunsotid •rao 
dcr.sLeis das Alfa;tdegas a.s seguintes disposi
ções, etc. 

Sala das sessões, 21 do agosto de 1899.
Ser .:.adcllo Cut"rêa . 

Ao art. 4>: 
Onde se diz: - as tlivitlas, etc.-, diga-se: 

na vigcncia da pre~ente lei as dividas, etc; 
etc. 

So.la das se;-sões, 21 de agosto do 1899. -
Ser::edello Co;Têa. ' 

Nacional de Medicina, quer pa.ra. o interior; 
quer par(!. o ext~rior do pe1iz. 

S:~.la. das sessões, 21 de (),gosto de 1899.
Edttal·d~ Ramos. -Tolentino do.> Santos. 

Ao !'i 7° do art. 9• accrescente-se:-13xc~pto 
nos Estados, cujas constituições e leis pro
hiba.m o jogo de loterias. 

Sala das sessõet:, 21 de agosto de 1899.
Alb·urzue;·gtle &rcjo,-Amn·ún Figu~i,·a. 

Ao art. 8.0 Em vez de 1 .30i:OOO$,diga:..~e: 
1.332:000$ e nccresceute-se nas quotas para 
as ins&itUil;õeS dos !':stados: 

Na. elo Lyccu de Art.es c Officios da Ba.b1a, 
10:000$000 ; 

Paro. o Cent l'o Operario do Estado da Ba.hia., 
10:000$000 ; 

Assoeiaçii.o Beneficente dos Funccionarios 
PUIJ!icos, 5:000.$000. 

Satn. das sessões, 21 de agosto de 1890.
J . A. Neíva .-Paula Guimarücs . 

Vem á mesa a. seguinte 

DECLARAÇÃO 

_ Dec~aro que votei contra. o projecto que 
autoriza o Governo a. rever as apo~entadoria.s 
concedidas depois ue 24 de fevereiro dCl 
1891; 

Sa.ln. das sessõe~, 21 dLJ a.~osto de 1809.
Jlartins Jwdo1·. 

O !!§r. Presidente- Tendo dado a 
hora, designo para amanhã a. seguinte crtlem 
do dia: 

Votação do pa.rcccr n. :35, de 1S9D, julga.ndo 
que ao Congresso Nacional ou a qualquer dos 
seus dous ramos r~~.nece competencia para 
conhecer da. materi:l constante das indicações 
apresentadas pelos Srs. Deputarl(1s Luiz Adol
p ho e Mello Rego, re!a t.ivas a <Wllltccimeutos 
politicos de l'•la.tto Grosso, seguido de umíJ. 
exposiç:ií.o a·rr,!scnt<Lil<t pelo Sr. Deputu.do 
Luiz Adolpho (di;;cus$[io Ullica) ; 

2" discussão d(') pt•ojecto n. 103, de J8\J9, 
autoriz::tn<lo o Pot!er Executivo a abrir ao 
11inisterio da. Justiça. e Negocias Intet·iores 
o credito r\e l: G I L'r$035, supplemen ta. r á verliíJ. 
n. !l-Justiça Feueral-do art. 2·•, da lei 
n . 5GO, de 31 de dezembro de 18!)8, para. 
pa.gu.mento dos vencimentos ao escrivão sec
cional tlo Estado de S. Pal!lo, Anthero Gomes 
Barbos:L ; 

Nn. vigencia da presente lei fica. isent;t de 
selio t oda. a correspondencia. da Academia. 

:l" discussão do projecto n. 122, de 1896. 
rerormr~.n<lo a lei eleitoral (com o ;;ubstitutivo 
da. Commissão Especial); 

3a úücussão do projecto n. 102, de IS!J() 
autorizando o GoYerno a abrir .os procil:os 

:l:1 Camnra ' '· lY 
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creditos para oecorrer as despezas da repre
sentação com a recepçlio do Sr. Presidente 
da Republica Argentina. ; 

3• discussão do pro.iecto n. 107, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a transrorlr 
para. o Minislerio da. Fazenda o credito de 
29~774$. constante do n. 17 do art. 2; da 
leí n. 560, de 3l d.e dez~mbro dll 1898·; 

3" discussão lia projecto o. 80 A, de 1899, 
autorizando o Governo a mandat• demolir os 
dous a.rmazens da. Alrandega. de Santos, oon· 
struidos em terrenos mtmicipa.es da mesma 
cidade, na :Praça Antonio Telles; 

2• discussão do projecto n. 101, de 1899, 
:reorganizando o quadro dos officiaes da al'
mada., com pareceres das Commí~sões de Ma
rinha. e Guerra e de Orçamento ; 

1• discussão do projecto n. 108, de 1899, 
approva.ndo o Codi;;o Penal da Armada que 
acompanhou o decreto n. 18, de 7 de março 
de 1891, com pareceres das Commissões de 
Constituição L~ gísla.ção e Justiça e de ::\fa
rinha e Guerra ; 

2.• discu~são do :projecto n. 93, de 1899, 
autorizando o Governo a contractar com Je
ronymo More\ra da Rocha Brito, ou com quem 
m.elb.ores vantagens ofl'trcecer, a. construcção 
de uma penitenciaria em que sejam cumpridas 
as penas impostas aos delioquentes em geral 
pelas justiças do Dístric'to Federal, segundo 
as bases que estabelece; 

2" discussão do pt'ojecto u. 13 A, de 1899, 
reconhecendo como de caracter official em 
todo o territorio da. União, para todos os 
eifeitos legaes, os di:Plomas couferidos pela 
Escola Polytechnica de S. Paulo. 

Levanta-se a sessão às 4 horas da tarde. 

7(;·• ~E.:iSÀO 1m 22 ·DE A.GOSl'O LJE 18[}9 

Pn:side11cia do.<. Srs. y,l~ ele: 1líello (PJ·csi
dcnte), Carlos de Nallaes (f0 &cretario), 
Julio r.le M~Uo (2" V"ice-Prc5idcnte), Ya.; de 
Mello (Presidcmc) c Angelo Neto (4•• Secre
tt.triQ) 

Ao mein dio. Jll'OCGde-se â chamada, a qual 
respondem os Srs. Va.z de Mello, Carlos de 
Novaea, Heredia de Sá, Angelo Neto, Eugenio 
Tourit>ho, Silverio Nery, Albuquerque Serejo, 
Augusto Montenegro, Theotanio de Brito, 
Luiz Domingues, Guedelha Mourão, Eduardo 
de J3arrêdo, Cunha Martins, Anizio de Abreu, 
:tlfarcos de Araujo, Pedro Borges, Thoma.z 
Accioly, Helveei o Mottte, Frederico Borges, 
Fl'ancisoo GU!'gel, Trinrlade, A Fpolonio Zena.y
t.les, Teixeira. de Sã, COelllo Ciutra, Malaquias 

Gonçn.lves, Cornelío da Fonseca., João de Si· 
quei ra, Pe.dro Pernambuco.Rocba Ca.valcantc, 
Euclides Malta,Rodrigues Doria,Jayme Villo.s 
Boas, Manoel Caetano, Galdíno Loreto, Oscar 
Godoy, R \ ul Bm·roso,Belisario de Souza., Silva. 
Castr o, Ernesto Brazilio, Rangel Pestana, 
C~rva.lho Mourão, I!defonso AI vim, Jacob da. 
Paíxií.o, Heul'ique V<tz, Antero Botelho, Al· 
írcdo Piuto, Leouel E'ilho, Antonio Zv.cha.rias, 
Telles de Menezes, Matta Machauo, Arthur 
Torres, Edua.rdo Pimentel, Otegario Maciel, 
Oliveira Braga, Bueno de Andrada., Elias · 
Fausto , Hetmenegildo de Moraes, Leoncio 
Corr~a. Lauro Müller, Paula. Ramos, Fra.n· 
cisco Tolentino, Pedro Ferreira., G uillon, Mar· 
çal Escobar, Diogo Fortuna, Ve:Jpasiauo de 
Albuquerque e Aze-vedo Sodre. . 

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

pada os SL's, Silva Mariz, Pedro Chermont, 
Mat~a. Bacellar, Rodrigues Fernandes, Elias 
Martins, Torres Portugal, Jose A velino, Ta
vareg de Lyra, José Peregrlno, Coelho Lisboa, 
Herculano Bandeira., João Vieira, Pereira. de. 
Lyra, Araujo Góes, Olympio Campos~Seabra, 
Francisco Soth·é, AdalbeL·to Guimarães, Leo
vigildo Filgueiras, Marcolino Moura, Jero
nymo Monteiro, Torquatl) Moreira, Xavier da. 
Silveira, Timotheo d<.~ Costa, Pereira. dos 
Sa.utos, Fonseca. Portella, Erico Coelho, Julio 
<los Santos, Ba.r1•os Franco Junior, Paulíno 
rle Souza. Junior, Campolina, AlmeiJa. Gomes, 
J!onteiro de Be.rros, Francisco Veiga., Octa
;·iano de Brito, Alvaro Botelho, Ferreira 
Pires, Theotonio de Magalhães, Nogueira Ju. 
nior, Manoel Fulge!!cio, Lindolpho Caetano, 
Luir. Flacquer, Domingues de castro, Dino 
Bueno, Adolpho Gordo, Alfredo Ellis, Paulioo 
Carlos, Arthur Diêõerichsen, Rodolpho Mi· 
ra.nda, Leopoldo .Jardim, Xavier do Valle, 
Alencar Guimarães, Brn.zilio da. Luz, Plínio 
Casn.tlo, Possidonio tl;~ Cnnlla, Ameliano Bal.'
bosn. Py Crespo c Cassia.no do )lascimento. 

1-': sem causa os Srs. Carlos Marcellino, 
Ar-thur p,jxoto, A rroxvllas Ga.lvfto, Felis
bel )o Frcii·c, Aristides d<~ Queiroz, Jo:io Dan· 
tas Filho, Alves tl e l lríto, D(,;ocleciano de 
Souza, B1~rna.rdcs Día.s, Costa Junior, Cinci· 
nato Braga, Alves de Castro, Frnnci~co Alen
castro e campos ca.rtier. 

E' lida c sem Jell:Lte approva.da a. a.cta da 
ses~ii.o u.n teceden te. 

O §r. to Scc ... etario procede á lei
tur<J, do seguinte 

EXPEDIENTE 

Officios: 
Do Sr. !• Secretario do Senado, de 21 do 

corrente, transmittirJdo com. emendas a pro-
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posição des~ Ca.ma.ra., fu:ando as forças de 
tens. ·para. o exercício de 1900, etc.-A' 
Commis-aiío de ~Iarinlla. e Guerra. 

Do mesmo senhor, de iguallia.ta., t r ausmit
ti.ndo um. dos aulographos, uevidamenle 
s:J.nccionado, da rcsoluçito do Congresso Na
cional, autorizando o Poder Executivo a 
abrir c.o \Iinistel·io da Justiça. e Negocias ltl· 
t eriores o credito de 21:250$ supplementar ás 
verbas ns. 20, 21 e 22 <lo art. 2n da lei 
n . 560, de 31 de dezembro de 1898. -Intei
rada.. 

O Sr. I-Ieredia de Sá- Per
mitta. V. Ex . , St·. Presidente, que o mais 
ob:>curo dos repre:;enta.ntes do Districto Fe
deral 1\l.ça.-se ouvir ueste momento p ara pedir 
á. Camara dos Deputados que consigne na. 
actt~ da. sessão de hoje um voto de pez.tr pelo 
infausto pass..1.mento do Dr. Domingos Freire, 
gloria da. corporaçã-o medica brt1.zUeira.. 

Pronuncio.t· neste momento, Sr. Presidente, 

Do mesmo senhor, da igual data, commu
nicando que o Senado (\doptou nessa data e 
enviou ásancção do Sr. Presirlente da Re· 
publica. a ,proposiçiio dest..1. camarn, autori· 
zando as necessarh.s operaçues de credito 
paradar execução ás sentenças da. Justiça 
P'edern.l, passadas emjulgado.-Inteiratla. 

o nome de Uto illustt·e chladão, 0 pronu nciar 
a.o mesmo tempo o nome de um grllnda apos
to~o tit1. scíenci;1.• o no~e de um homem que 
fot um verdadoJt·o sabw, e que, pelo muito 
que fez em fa vol' da sciencia. e d<L humanidade, 
ímpoz-se, não sõmeote i estima de todos os 
seus concidadãos, como á. admira~o de todas 
as na~'uas cultas do mundo . 

Do mesmn senhor, de igual dn.ta, commu
nican•lo que o Sena.do, nesta. data., enviou á. 
sa.ocção do Presitlente da Republica. a. resolu
ção do Congresso Nacional, autorizando a 
aberlura. do credito tle 25:810$ para inde.m· 
nizar a." Felippo Maxwelt, elo gado consum1do 
pelas fo1•ças legaes no Rio Gra.n9-c do Sul.
InteirJ.da. 

Do Sr. José Pinto da Luz, de 21 elo cor
rente, commuoicando que em 19 do corrente 
assumiu o cargo de )Iinistro de Estado da 
Marinha, l)aTi\ o qual foi nomeado na mesma 
data.-Inteirada. 

Requel'imentos: 
De José Carlos de Abreu e Silva., solici

tando concessão para a, constr·ucçlo ue uma 
estr11de. de Cerro de Sepetiba, no E:>ta.tlo do 
IUo de Janeiro, tel'minando em Jaguarão no 
Rio Grande uo Sul.-A' Commis~ão de Obras 
PuiJUcas. 

Da Virginio de Rezende, õ.l.rrenda.tario tla 
fabrica de Formicida Paulista., represen
tando contro a actua.l ta.ri{;\ que isenta de 
imposto o sulphureto de carbono, etc.-A' 
Cmmnissã.o de Ta. rifas. 

Vom â. MCSil, e lida c enviatla. á Comnüosão 
tle Policia '" seguinte 

I:iDIC!I.ÇÃ.O 

Art. 1 • '' Fica. crea.do o ca.rgo de bi h!ioth(l
cario da Ca.m~ra. dos Deout.ados . 

Mt. 2. o O biblivt.bec:irio obse1·vari•. a.s in
s•,,·ncçiíe~ que ll\ll forem d;t•J~<: 1'el" norn tn !,. 
são (t() Pollcifl c teJ), o ••.uxi J;;, r (].'.' e ~st"' Un:: 
de~ig11ar e perceb:~r:i . 0 venr.!,nc'1t•~ ::-.:1 nrni 
de 8: ·1UO$, n:~ r3.z1í.0 de <l~>us t.cr-<;e-; ,1~ ordr.
n:Wo lixo e um t.··l'co <I e g-rnJi fic::t.•;,:i.o•. 

Sa.b das sessões, 2:! •I<\ :\~f!s•." <.:I c 1 ~l9.
Viçtot ino 3Iontd,·o. 

Sr. Presidente, nü.o me cabe, certamente, 
fazer neste momento a biograpbia. de tão il· 
lustre morto; apenas cumpro um tlever, 
comogrande]atlmira<lor e amigo particular de 
Domingos Frd re, rendentlo·lhe uma ultim~ 
llomenugem, que consiste em pedir á C::tmara. 
Llos Dep1 tt..1. rlos que consinta que na act.:'l. da 
sessão de hojo se insiro um voto de peza.r 
pelo in(tmsto pMsamento deste grande bra· 
.zileiro. 

Neste sentido, mand.o á Mesa. o meu reque· 
rimento ( il[uito bem ; muito bem.) 

Vem à Mesa, é lido e appt·ova~lo por una
nimidade de votos o seguinte 

P.EQUEU!~IEN'l'O 

Requeiro que na acta da sessão de hoje se 
insira um Yoto de pezur pelo infausto passa
monto c!o Dr. Domingos Fl'eire. 

Sf\la das sessões, 22 de agosto de 1899.
!Icrcrlia de Sà . 

O Sa·. Oliveira B.rag:l.- Ao 
<'hegar á Co.ms.m recebeu a doloros:J. noticia 
do infausto llilSsamento de um dos mais dis
tincios filhos da terr" pn.ulista, o qual no 
curto pcriotio rle sua. cxístencia sempre teve 
as melhores opportunida.J.es pa.rtt manifestar 
as ex:cellcntes quatitlaues Llc que era. dot11do 
o seu espiri to. 

Refere-se ao Sr. Dr. Granadeiro Guimarães. 
o SR. HI':RF:DH DE S.í.-Era. mui to uÍS· 

t incto. 
O StL Or.tVEIRA. BRAGA - ••. no período 

lf'g ii~l o.t.i \'" p:1.&<;;1.cto rC\pre~entou Mst~~ Casa 
<:.ç ;n t.('·l;,, 1\"mhr;dolle c C0!!1 !'Cpot.irln.s ma.ni
fe~taçõ9s r1c t\lcnto c de dcdícn.çiio no intc
re~se puh! ico, o 2' districto do E;;ta.do de 
S . Paulo. 

:\lguem «lisse, rcrerindo-sc a um nob.vi!l 
homem de espirito, e alludindo ãs suas quo.
lida.dcs pessoaes, que se lhe dessom uma vir" 
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tude :Privada. e elle della. deduziria. muitas 
outras virtudes cívicas. 

A ninguem melhor do que ao fina.do Dr. 
Granadeiro Guimarães npplica-se esta pbl'l)se; 
porque o il!ustre. paulista. q úe aca ba de 
morrer era um dos ma1s fervorosos apos
tolos das ídéas democra.ticas . 

0 SR. . BUENO DE Ã.NDRA.DA-De~de muito 
moço foi dedicado a Republica.. 

O SR. O!..!VEIRA B&AGA-Para elle o tra
'ba.lllo era uma. verdadeira. religião, e em 
todos os seus actos de sua vida publica e 
privada manifestava e3Sa virtude, que 
disse o no ta fel orador {l<!Uiisb: o tra b&lho é 
a virtude na. ordem economicn, do mesmo 
modo que é a. virtude e o trabalho na ordem 
natural. 

Desde muito moço, no tirocínio de sua. vida 
acn.demica, começott a revelar os emloentei' 
dotes de sell espírito; desde muito moço, 
como muito bem observou em n.pu.r te um 
dos illustres membros da. bancaila paulista. 
elle dedioou·se á propaganda dos princípios 
republicanos, sempre coherente em todos os. 
seus actos e revelando·se capaz da maior de· 
dicaçiio a sacrificios pela e1feetividade des~a 
bella. doutrina, que felizmente a. r evolução de 
15 de novembro implantou no seio de no;sa 
Patria. 

Politico sem macula, advogado qoe fa;;ia 
da profissão "Verdadairo sacerdocio, auctori
d:lde policial nobre e superiot· its paixões, que 
o foi na.Gapibl de S. Paulo, e representante 
~o Brazil, que tanto se de.Jicon ao serviço de 
immigração p ara nossa Patria , elle, o iJius· 
tre morto, te'Ve sempre oceasiões de revelar 
a pujança, a nobreza e elevação ile seus sen· 
timentos (apoiados) e sua dedicação . â.s boas 
causas, aos ~ãos princípios e a.os grantles 
icle:tes. {Apoiados.) 

Durante o cm·io tempo em que teve as~ 
sento nesta Casa., representando o 2<' districto 
do Estado de s. Paulo, pr.l•~ ~;ua. a.ltive7. de 
caracter, pelo esforço que m11nifesta va e pelo 
interesse qoc tomava pelos negocio::; publicos, 
o illustre paulista. mostrcu que o eleitorado 
tinha proced ido com acerto e ole,·:lção dando
lhe esta demcnstrn.çã.o de apreço. (.Apoiados.) 

Nestas condições, desde que elle ainu(l. estú 
pr~so á C~\mnra po1• uma adiJliraçã.o <l sym
p..'1.thia sinceras, crê que nã.o abusa. da bon
dade e benevolencia dos seus coUegas e da. 
Mesa., ~dindo que se CQnsigne na. aota um 
voto de profundo pezar pela perda. írrepa· 
ravel desse e!Di nente paulista, desse notil.vel 
brazileiro, desse ornamento ll.e no~53. clo.sse, 
desse verda(lei ro <~ postolo da. democracio , o 
Sr. Dl" . Gra.nadciro Guimarães. (1\Iuito bem ; 
'nt~ito bem.) · 

Posto a votos, é unanimemente ap!Jrova~o 
o requerimento do Sr . Oliveira. Braga. 

O Sr. Presiden-te-Ninguem mais 
querendo usar da pa.la.vra, vae-~e pãsAr a 
ordem do dia. (Pa1.1Sa.) 

ORDEM 00 DIA 

O Sr. President.e- Não havendo 
numero legal pMa. se proceder á votação 
das matarias, passa-se á ma.teria. em dis
cussão. 

E' annnnciada. a 2~ <lísc_ussão do pl'ojecto · 
n. 103, de 1899, autorizan<'lo o Poder Ex
ecutivo a abr ir ao Minísterio da. Justiça e 
Negocios Interiores o credito de 1:616$935. 
supplement<~.r á. verba. n . ll-Just iça Federal 
-do art. 2° da lei n. 560, de 31 de dezembro 
de 1898, pa.m pagamento dos vencimentos·do 
escrivão seccional do Estado de S. Paulo An~ 
tero Gomes Barbosa. 

O Sr. Presiden"te-A este projecto 
foram apresenta.dns emendas, que, na. fórma 
úo Regimento, vou submetter em primeiro 
Iogar a apoiamento. 

São lidas, apoiadns e enviada::; á Commíssã.o 
de orçamento as seguintes 

EMENDAS 

Ao p1·ojecto n. 103, àe 1899 

Accrescente-se onde convier: 
Ar t. · Fiea o Governo autorizado a abrir 

os crcditos necessa.rio:. para ;). conclusão do 
la.zarcto defl.nitiva.mente de Tama.uda.rú, no 
Estado de Perua.mbuco . 

Esta autorização é considerada perroanGnte 
l\te a. inauguração completa do mesmo laza· 
reto. 

A'l"t. Revog!\m·st: as disposiçõ~s em con
trario. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.
Bwbosa Lima.- Coetho Cint-ra . 

Artigo unioo. Em vez de n omeado por de
creto n. 3. 084, de 5 de novembro de 1898, de 
accordo com o decreto n. 818, de ll de outu· 
oro de 1890, diga-se: nomeado U.e nccordo 
com o a.rt. 93 do decreto n. 3.084, ele 5 de 
novembro de 1898. 

Sala dns sessões, 22 de agosto de lS99.
;liay,·ính. 

Adclitivo- Accrescente·sa onde convier: 
Art. l . • Fica o Governo autorizado a. a.brir 

ao Minister io da. Justiça e Negocias Int~riol'es 
o credito e:xtraordinario lia quantia necessa· 
ria para ser immedia.tamente aberto o la.za-
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reto provieo.rio de Tamandaré. no Estado de 
~ernambuco, e ~ra do~l-o do que tôr "Pre
mso ].)ara que seJam rigorosamente empre
gadas as mertidall prophylaticas aconselhadas 
-pela scieocia. e ordena.rla.s nos regulamentos 
sanitarios para. impedir a invasão das moles
tias infecto-con tagioBas. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.
Ermirio Coutinho.-JfalalJuitts Gonçalves.
Tei:ceirt~ de Sá.-J«lio de MeUo.-Pcdro Per· 
nambuco. 

O Sr. OoelhoCintr:-a(")-sr.Pre· 
sideate, apresentando com os meus honrados 
amii!?B, Deputados po1· Pernambuco,a emenda. 
que v. Ex . acabou de ler, tive em vista se
cundar os esforços dos meus i!lustres cooter
ra.neos que apresentaram urn projecto conce
dendo ao Governo o creuito necessario para a 
conclusão das obras do la.zareto de Taman
daré. 

O projecto apresentado, como a Ctunara 
não ignora., teria que seguir os t ramites regí
mentaes e só com alguns dias de demora. 
podia ser tomado elu considera.ç,\o :pela Ca
mara dos Srs. Deputados, ao passo que, pre
valecendo na do projecto orJ. em discussão e 
apresentando a emenda que V. Ex. acaba de 
ler, temos s~tisfeito uma grande necessiúade, 
qual a de. com a maxlma urgencia., habilitar 
o Governo com os fundos necessarios afim de 
O!lcorrer ás despezas com as obras daquelle 
lazareto, tão urgentemente reclamadas, em 
virtude das condições em que se acha. o loga.r. 

O Governo tomou, como sabe a Camata, 
um eompromiss() com a.s principae.<~ naçõ?.s da. 
Europa., de estabelecer tres laza.retos . Ence
tadas as ol>ras . •• 

0 SR. AUGUSTO MONTENEGRO..:. Só encetou 
a de um. 

0 Sn.. COELHO CtNTR.A- ••• do I:tza.reto de 
Ta.mandar~ e. quando os edificios estavam 
qua.si no seu termo, o Governo entendeu, 
em sua sabedoria, mandar sustar as respe
ctivas obras, e a Camara. nã.o consignou nem 
ao menos os fundos necessa.rios para con~er
val-os l 

O Sn.. MA.LA.QUIAS Go~çALVE5- Apezar 1la 
convenção saníta.ria.. 

O Sn.. BA:a.BOSA LIM.\- Como muito bem 
aCla.ba. de dizer o honrado Deputado, meu 
collega de representação, a Camar:1. assim 
procedeu, a.peza.r da convenção sa.nita.ria., 
gue se havia. celeb'rado com os pa.izes princi
paes da Europa. 

Accrescc, Sr. Presidente, que o la.zareto em 
questão poderá (\e vrompto twe~t.a.r-se ao ser
viço quarentenario. si o Governo se det· 

pre~a em dotal-o com oortos melhoramentos 
lndispensa.veis aotl.m a que é destinado. 

Não tem, entretanto, o Goveroo· meios ba.s
tant~s para acudir a. cs~a. despeza, embora. a. 
-v.erba.-Soccorros publicas-não esteja._esgo
tada. 

0 S~; AUGUSTO MONTENEG:R.O - · E, sobre 
ella., o Governo póde abrir !lredito sup:ple
menta.r. 

O Sa. CoELno ClNTRA- Ainda. que não 
sirva de pretexto este facto para a demo·ra 
na instaJlação desse la.:o:areto, pareee-me que 
a. Ca.mara deve adaptar esta. emenda, com a. 
maxima urgeneia., a.fhn lll! que o Governo 
aatistaça os compromissos em que esta em
penhado ... 

O Sa. AuGusTo Moro.:TENEGRO- A emenda. 
devia abranger todos esses compromissos. 

o sa. CoELHo CINTRA- • • • :porqua, si o 
Governo não .se der pressa em satisfaze!~, 
tera a Crunara. de, ainda uma vez, votar ore
ditos t>ara pagar indemnizações, em virtude 
de raclama.ções, que serão dirigida.s ao Go
verno, pela. rillt.a. de cumprimento de obriga
ções, que contra.hira. 

Assim, pois, espero que a. honrad;t Com·, 
missão de Orçamento, tom:J.ndo em C()D&ide· 
:ração as medidas que propomos, se dê pressa. 
em aceeitar esta emenda, que outro fim não 
t em siniío habilitar o Governo com os meios 
neces$arios pa.rn. acudir a uma. necessidade 
urgentemente reclam&da. (Muito bem). 

Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
rada. a díscus:;ão. 

O ~r. Presidente-. Fica. a.diad3. a 
votação e volta o pNjf:lcto conjuncta.meate 
com as emendas â commissão de Orçamento. 

E' annunciada l\ discussão do · projeeto 
n. 122, d(l 1896, reformando a. lei eleitoral 
(com o substitutivo da. commissli.o Espeaia.l). 

Veem a. Mesn. são lidas, o:poia.da.s e envia
da$ il. Commissií.O Especia.l as seguintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 12~ -1896 

Ontle convier : 
Art. Cada. eleitor, ao ser chamado, npre

sen.ta.ra duas listas identicas, abertas e a.s
signadas, contendo ambas os nomes dos can
didatos em. quem tenha de votar. 

Paragrapllo. Eshs listas sel"ão rubricadas 
pelo pr~idente da mesa. eleitoral, e em s~ 
guida entrega.r-se·ha. _uma ao eleitor e _da 
outra far se-ha. lmmedJa.tament.e a. apuraçao. 

Salfl. das sessões, 2.2 de n.gosto de 1899.
Augt,seo Seccro.-An,:~io de Abre". 
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Accrescente-se onde eonvier : 
Art. o eleitor, que apresentar seu titulo 

devidamente assignado e com a respectiva 
fuma reconhecida. em caso algnm, poderá 
ser seu voto recusado pela mesa, não compe
tindo a. esta entrar no conheoimento da iden
tidade de pessoa do eleitor em qualquer 
llypothese. 

uma eleição, tem sido sempre a. cor~upçíio 
sob as diversas fórmas que a. reveStem, a sa
gacidade dos e leitores que a a.cceitam dos 
candidatos, que a. animam e dos governos, que 
a exploram. 

Portanto, desde que se procura corrigir 
esse vicio , que se estende por todo o systema, 
uma reforma que visa este beneficio deve ter 
em vista o circulo dentro do qual se desen
volve a. fraude, a corrupção, que tanto pre
jur1icam o suffragio. 

Sala. das sessões, 22 de a.gosto de 1899.
. Coelha Cintra. 

O S1·. Jayme Villas Boas
Antes de iniciar o debate do projecto de lei 
eleitoral, deve á Camara uma explicação. 

Por occasião da discussão do caso de :VIatto 
Grosso o nobre Deputado pelo Pará., que oc
cupou <L tribuna, julgou conveniente á sua 
argumentação fazer obra com as opiniões que 
o orador emittiu no parecer, que submetteu 
à considero.ção da Camara o a.nno passado, a 
proposito do caso do Amn,zonas. 

Cita o. opinião de Spencer a. respeito, e sem 
a.l>rac;a.r in l imine o pensamento deete notável 
philosopho, acredita o orador gue não existe 
reforma. politica qne não deva ser sempre 
radical. 

Não obstante as assev~r.1ções do nobre De
putada, não se julgou obrig-ado a se immiscuir 
naquelle debate, não sõ pai'qne o seu parecer 
não es tava em discussão, mas aindn. pela. 

..convicção -que tem adquirido, por experien
cia, de que a. Camara se tem desviado da dou-
trina oxacta do art. 6° da Constituição. 

A verdad~ e que o a.ssumpto deste artigo 
tem sempre sido discutido em relação a. um 
caso concreto, .e os interesses de momento, as 
conveniencias pa.rtidarias influem predomi· 
namen.te na deliberação da. Cama.ra., 

Foi o que se deu nos casos de Sergipe, da 
Bahia, do Amazonas e uar-se·ha. fatalmente 
no ca.so em discussito. 

Comprehende a Camara. o desgosto que teve 
de experimentar, como relator da Cr.mmissão 
no caso do Amazonas. o anno passado, por isso 
que viu ficar sem solução aquelle importante 
assumpto. 

E' a resposta que lhe compete dar ás refe
ren~ins do nobre Deputado pelo _ Pal'á em 
rela«;;ão ao caso de Matto Grosso e não se 
constrange em reconhecer com justica a pri
mazia da. competencia e do merecimento. 

Passando á mataria em debate, diz que as 
modificações propostas á lei eleitoral vigente 
Jlelo illustre r elator da Commi:>são Especial, 
longe de satisfazerem a verdade e a justiça, 
veem ainda. mais, si e possível, augmentar, 
desenvolver a esphera em que tem medrado 
a. fraude c a corrupção eleitoral. 

Nota. que taes modificações parecem ter 
sido inspiradas ou suggestionadas por cir
cumstl\ncia.s muito partlcularist...'ls, que não 
podem deixar de comprometter o pen,;a
meuto geral, que deve desenvolver uma. lei, 
uma. reforma destn. naturClza.. 

O honmdo Sr . Presidente da. Republic&, 
em sua mensagem ao Congresso, não se esque· 
ceu, como estadista, de delinear a. esphera. em 
que deve ser desenvolvh1a a reforma. eleitoral. 

O orador pede licença á ca.rnara par:1 ler 
esse tl'echo da mensagem de S. Ex. que deixa 
cimsignaclos estes princípios geraes que lhe 
parece dever sempre acompanhar t·Jda.s as 
reformas eleitorae~, isto e, accentúa o ra.dfc:t· 
lismo destas reformas no sentido em que 
devem ser feitas, sem preoccupação das lei.;; 
anteriores, ao contrario, procurando retirar 
destas tudo que póde concorrer para a imper· 
feição do syst ema.. 

Ora., é justamente o contrario deste princi
pio radical que deve presidir a reforma elei
toral,o conjuncto de disposi ções que o illustre 
relator (la. Commissão Especia.! organizou, ex
tensivas ao proximo piei to, que se deve rea.
liza.r para a eleição do Congresso Naciono.l. 

Salienta a proposito esta. circumstancia. da 
proximidade do pleito eleitoral, para. argu
mentar conlra. mais esta incon'Venienci.a na. 
modificação da. proposta por S. Ex. 

O acto da autoridade publica. deve ser isem
pto dapreoccupação de que obedece a um ftm 
particular, inspirando-se unicn.mente no inte
resse publico, nó interesso nacional pa.ra. que 
produza os fins a que é destinado. 

Seja qual fôr o ponto ele vista. em qne se cn· 
care o fim desta l'aforma. S. Ex. ha. de con
col\lar que aconclusiio do voto do ora.doréno 
sentido de que é inopportuna qualquer re-
forma. eleitoral nesta momento. 

o escolho em que tem naufragado em todos 
os paizes o suffragio, a verdade, a justiça de 

Dei:xando de parte o a rt. 1• do projecto 
que determina o adiamento das eleições ·para 
o ultimo domingo de dezembro, o orador 
analyza os a.r~. 2•. e 32 que off'erecem um 
vasto campo de observação, no sentido de se 
verificar o attentado a os principias geraes, 
que presidem ao su.ll'ra.gio e ao mesmo temro 
a precipif.ttção com que fui elaborado o pr o
jacto, revela ndo contradicçõcs palpo.veis, in· 
congruencias de tal ordem que é i nconcebi· 
-vel que tenham esca.p:tdo a um espír ito. obser
vador e pratico, pl'incipalmente em assumpto 
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eleitoral, como e o illustre relator da Com-
missão Especial. -

Impugna ainda a disposição do art. 38 que 
só a.dmitte o voto do ftscal de uma rnesa, 
quando pertença elle ao mesmo districto 
eleitoral,porque restringe o direito da ftmali.-
zação. -

N""ao vê t::l.mbem 'i'a.ntagem no que dis-põe o 
art. 4•,que confere aos tabeHiães o direito de 
rubricarem e datarem os títulos que [iles fo
rem a.presentados. 

No 1J!'Ojecto não ha disposição alguma que 
lhe dê jurisdieção para conbecer àa idonei
dade do eleitor. A fnncç'to que elle tem aqui 
é IJUramente mecauica. Nada mais incon-
gruente. . 

A unica vanbgem desta disposiQ<'ío, pensa 
o orador, é crear mais um obstaeulo positivo 
para diminuir o numero dos eleitores, que 
devem concorrer ao proximo pleito. E" mais 
um a.ttentado ao direito de voto esse cons
trangimento material. 

No mesmo caso esta o dispositivo sobre a 
expedição de segundas vias de títulos. 

Depois de ter demonstrado que o processo 
de :fiscalização do alistamento é nullo em seus 
e:ffeitos, o orador passa a provar que o pro· 
cesso eleitoral e absurdo, tal como o projecto 
o estabelece. 

O Sr. Presidente-Havendo nu
mero na Casa, peço ao nobre Depnta.co para 
interromper o sau discurso, afim da se pro· 
ceder á votaç.ão das materias· encerra.da.s. 

Comparecem mais os Srs. Urbano Santos, 
Julio de Mello, Amorim Figuoira. Enéas 
Martins, Serzedello Corrêa. Viveiros, Hen· 
rique Valladares, Ildefonso Lima,Joíí.o Lopes, 
Franciseo Sà, Mgrinho d"' Andrade, Augusto 
Severo, Eloy de Souza., Ermirio Cou.tiuho, 
José Ma.ria.no, Affonso C<>sta, Barbosa Lima, 
Martins Junior. Moreira .Alves, Juvencio de 
Aguiar, Geminiano Brazil, Neivo., Castro Re· 
bello, Milton, Tosta, Paula G11ima.rães, 
Vergne de Abreu, Amphilophio, Rodrigues 
Lima, Tolenlino dos Santos, Eduardç Ramos, 
Paranbos Montenegro. Diooysio Cerqueira., 
Pinheiro Junior. José Murtinho, !l"ioeu Ma· 
chado, Alcindo Guanabara. Augus!() de Vo.s
concel!os, Sá Freire, Nilo Peçanha, Agostinho 
Vidal, Leonel Loreti, Urbano Marcondes, 
Mayrinck, Calogeras, João Luiz, José Eoní
facio, Gonçalves Rà.mos, Lamounier Godo· 
frcdo, Rodolpho Abreu,Cupertino de Siqueira, 
Augusto Clementino,Rodolpllo Paixão, Padua 
Rezende. Lamartine, Moreira da. Silva, 
Galeão Cal·valha.l, Alvares Rubião. Casemiro 
da Rocha, Gustavo Gor1oy, Ce,;ario de Freitas, 
Luca.s de Barros, Edmundo da. Fonseca. 
Francis~o Glicerio, Ovidio Abrontes, Lui~ 
Adolpho, Cnrn.cciolo, 'Mello l~.ogo, Lamenhn. 

263 

' Lins, Apparioio Ma.rjense, Victorino Mon-
teit·o, Rivadav!a Corrêa e Pinto da Rocha. 

E' lido, julgado objecfo de deliberaç-;io é 
en v lado á Com missílo de Orçamento o OO• 
guinte · 

PROJECTO 

N. 121~1899 

Autorüa a ~Poder EII;8C1<ti'l)o a restituir d Ca· 
rna;·a ,l{unicipc~l de lt<i:: de Fora as qu<mtias 
de 35:313$540 e 33 ;103$070, c?lwad;ts 
pela At(and~Jga elo Rio de Janei1·o em pa!la
mento ,[e rlireitos de iatpnrtaçlfa do material 
destinado ao abastecimento de ag"Ua e mais 
obra: da sarumrnento tkquall<t cidade, <mtes 
e na ,igencia da lei ?>. -128, de :10 de dc
de.::embro de i89G 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a re

stituir á Cama.ra llluuicipa.l de Juiz de Fôra.: 
1t) a quantia de tri11ta e cinco contos tre

zentos e treze mll quiohentos c quarenta. :réis 
(35:3111$5:!0), q_ue á Alfandegado Rio de Ja
neiro pagou de clireitos a mesma ca.ma.ra, 
pela importação de rn.a.terial destioado ao 
a.llastecimento de agoa. e mais obras de sa
neamento daq uella cidade, na vigencia da lei 
n. 428, de lO de deze~nbro de 1896, que os 
isempta.va dos mesmo~ direitos; 

/,) a quantia de trinta e cinco contos cento 
e tres mil e setenta réis (35~103$070), paga 
á. mesma alfandegae para. o mesmo fim, antes 
da promulgação da. citada. lei. 

Art. 2, 0 Revogam-se as disposições em 
cantrario. 

Sab das sessões, ~ de agosto de 1899.
Jicnrique Va::,-Leonel Filho. 

O S1·. Presiden~e- Havendo nu· 
mero legal. vae-se proceder á. votaçao da. 
ma teria indicada na. o1•de.m do dia. 

E' ann unciada a votação do parecer n. 35, 
de 1899, julgando que ao Congresso Nacional 
ou a qua.lq uer dos seus d ous ramos Callece 
competencio. :para conhecer da materia con· 
sta.nte das indicações apresentadas pelos Srs. 
.Deputados Luiz A<lolpho e Mello Rego. rela· 
tivas a acontecimentos politicos de Ma.tto 
Grosso, seguido de uma exposição apresentada 
pelo Sr. Deputado Luiz Adolpho (discussão 
unic-1 ). 

O Sr. J.>residente - Decla-r-a. que 
antes de submettcr a votos o !;)rtrecel" n. 35, 
de Hl90, vac pôr a v o tos o req ucrimen to <lo 
Sr. Xavier <1a Silveira. o1Ierecido na ses~iio 
dl' hont('.m, cujo kClr êt o seguinte: 
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, 
o: Requeiro que volte â Commissão de Con

stituição, Legislação e Justiça o parecer 
~n. 35, de !899, afim de dizer sobre a emenda 
apre5entada p~lo Sr. Deputa,do Enéas Mar
tins.» 

Procedendo·se ú. votação do referid<;> reque· 
rimento do Sr. Xavier da Silveira, J'eco· 
nbece-se que vobrum a favor 87 Srs. Depu
tados e contra 13. 

TotallOO votos. 

O Sr. Presiden~e- Não ha nu
mero. Vae-se proceder á. chamada.. 

Procedendo-se á. chamada, verifica-se te
r em-se ausentado os Srs. Silverio Nery, Al
buquerque Serejo, Amorím Figueira, Enéas 
:Martins, Guedelha. Mourão, E<Jua.rdo de B~r
r êdo, Aug~sto Sl}vero, Trindade, Coelho Cin
tra, Martins Junior, Tosta, Ampllilbphio, Ro
drigues Lima. Oscar Godoy, Raul Barroso, 
Agostinho Vida!, Rangel Pestana, Carvalho 
Mourão, Jost"~ Bonifacio, Antonio Zacharias, 
Ma.tta Machado, Arthm Torres, Padua Re
zende, Casemiro da Rocha, Oliveira Brnga, 
Gustavo GoJoy Lucas de Barros, Lo.menba 
Lins e Leoncio Corrêa. 

O~~·. Presidente- R.esponderam 
á chamada 99 Srs. Deputados. 

Não ha, portanto, numero para se prose
guir nas votar;ões. 

Continúa a 3• discussão do projecto n. 12:?., 
de 1896, reformando a lei eleitor.tl (com 
substi tut ivo da. Commissão Especial. ) 

Tem a palavra o Sr. Jayme Villas·Bt>as. 

O Sr. .Tavme ' 7illu,.-Don!l 
(c<mti:111cmdo) estuêía t<Jdos o~ detalhes o to1los 
as subtile7.as de IJUe o projecto cer·ca :~ or~
n ir.nçfí.o da:s mezas eleitoraes, D.Jlresentanrlo, 
entretanto, cluas excep.;ões que dest.rôcm to· 
ela.'! as precan(,'ües qu0 a lei :1ccumulou po1ra 
a.legitimiuatle da.quclle proccs,;o nleitor3.l. 

E' assim qne a eleic:li.o se poclerit. fazer pe
ra.nte mesas accla.muda.s, em qualquer p;•rto 
e a. qualquer hol'a, si o edificio publico de
signado para. ella j:\ não existir no dia da. 
eleição, ou si estiver fechado ás 10 horas · da. 
manhã . quando, .entl"etanto, Grn outro artigo 
alei determina que não será motivo de nul · 
lidado de uma eleição o facto de ter começado 
o proces;o eleitoral depois àas 10 horas. 

O mesmo se da. quanto ás form:Llidadcs da 
neta, as quaes o proj r-cto c.elermina em cerca 
de 20 artigo;;. Ella.s da n:~Ja. valerão ante a 
vontade, o interesse ou o capricho de um 
mesa.rio. Basta a. sua a.llegação de que a 

vontade, assignado ta.mbem, ou não, pelos 
eleitores que o quizerem! E não é. só. 

O projeeto dá a este boletim prererencia 
imperativa. sobre a acta para a. apuração ! 

Combate o art. 30 pJr inconveniente e 
mostra que o art. 31 inaugura um novoays
temo. eleitoral, consignando o voto accumu
lativo, que, em parte alguma elo mundo é 
adaptado pa.ra as eleições garaes da. represen
tação nacional e que constitue um regimen 
de surpresas, pelo qual é impossível prever
se o resultado, podendo o. maioria ser . sup
plantada pela minoria ou esta. desappa.rooer 
completamente, conforme o coefficiente ob
tido. 

Combinando a disposição do art. 33 com o.s 
dos arts. 75 e 83 mostra ainda o orador que o 
pensamento de garantir as rp.inoria.s está. no 
pro,iecto deturpa,lo, porquanto o que dessas 
medidas resulta é o direito da Cam;~.ra eleger
os seus representan tes, annullando diplomas, 
t r·a.nsferlntlo diploma.s, suspeit..1.ndode fraude 
as actas, etc. 

Finalmente, combate o orador a. disposição 
do at-t . 93, que ma11da que trinta dia s antes 
e trinta dias depois da. eleição não seja per
mittido movimento de força, mesmo para 
captura de desert?res, para diligencias po~i
ciaes, sendo considerado como mtervençao 
ele i tora! até as execuções por parte da fa.· 
zenda publica. · 
Est~ artigo 93 susta., pois, todas as garan

tias intlividuaes e estabelece um regimeo. de 
nxcepçã.o desde t rinta dias antes do designado 
para a eleição, o que é um verdadeiro ab· 
surdo. 

Termina o orador reconhecendo que est<l.
mos ainda distanciados da idade do ouro em 
mat3ria. eleitoral e que ba males n reparar, 
mas que o que se d~ve fazer não é o que 
está no projecto e sim decretar medida.s sii.s 
e que sin-am para conduzir melhor o movi
mento político <lo paiz. (Jliitit.o bc?n.) 

O Sa· . • J'oão de Si«(neh•n nito 
(j uor dll.l' o t om de discurso á simple~ pales
tra que vem fazer com seus collegas subre o 
que :>rjam a.s elciç~es uo interior elos Estados, 
no sertilo dn. sua terra, onde sempre predo
mina. a vontade dos governadores, previa· 
mente manifestada, como ora acontece, pois 
que reCerem os jornaes que M candido.tnras 
jà estão assentadas. sabendo-se para. que 
lado penderá. a victoria, separados em gru· 
pos do norte e do sul. 

Nar•ra :i CS.!D<Ira as transac~:ões que se ope
ram ent re os chefes -politicos das localidades 
e pn.ssa a. justilicar as SLI:l.S emendas suppres
sivas dos urts . 31, 3Z e 33, a primeira quanto 
ao voto accumulativo, a segunrta sobre o di
roito de voto perante as legações de eleito-
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res no paiz em nação estrangeil'11. e a ultima 
mesa. não lhe quiz fornecer boletim da elei
oão para dar-lhe O direito de fazel-o . à. Slla 
sobre a. annullaçií.o das eleições quando a nul
lldade de algumas seccoes Jetermine a. a u
uullação da representação das minorio,s. 

Acredi ta que nas proxima.s sleíções o Go
verno Federal não intervirá e que os P!).rti
dos disp11tarão até á ba.la. os seus dLreitos: 

Defende e appla.ude a doutl'ina consagrada 
no art. 75 do projecto, doutrina. que já. foi 
adoptada pela. Camal'a em 1897 com r elação 
ás eleições da. Babia. 

Conclue. enviando á }lesa. as emenda.s.pa.i'a. 
as quaes pede o voto da Cam<~.ra. 

(M~~o llem; muito úem.) 

E ' lida, a poiada e enviada á Commissão de 
Orçamento <t seguinte emenda do Sr. João de 
Siqueira: ' 

Sejam supp rimidos os arts. 31, 32 e 33. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1899. 

Jo,to de .Siqueim . 

Fica. a discussão adiada. pela. hora. 

Vae a imprimir a seguinte 

REDACÇÃ.O 

N. 94 A-1899 

RetT.acçiio 1inaE do p1·ojecto n . 189 F, ele 1899, 
additi~o destacado na 3• discttssão do pro
j ecto n. 189 B . do mesmo anno. qtte aueo
ri~;t o Go-cerno a re~er a.~ aposenead~rias 
concedidas dez>Ois de 2-1 de [el!ereiro de 1891 
para o pm de d<Jclar''' ' sem efTcitn as IJ!fC 

nao tioerem sido decre~das de acccl'do com 
o art. 75 da Constilu iç<'io e leis ao tempo 
ca:istentes 

(\'itl•• projocto• n•. 1~~ 11, •lo t S\<S u Dl ,) .. 1 S\l\1) 

O Congresso Na.ciono.l resol ve : 
Art . 1." B' o Governo autorizu.do a. rever 

ns aposentu.dol'in.s concedidas depois de 24. de 
fevereiro tle JS(Jl, para. o fim de declrlrar sem 
efi'eito as que não tiverem sido dect•etadus de 
accordo com o a rt. 75 da. Constituição e leis 
ao ·tempo existentes. 

Ar t. 2.• Revogam-se as disposições em 
contrario. 

Sala das Commissúe:;, 22 de o.gosto de 1809. 
- F . Tolcnlino-E. J!.zUa . 

Vão a. imprimir os seguintes 
C:~tn:~.ra V . lV 

265 

PR01EC'l'OS 

N. 114 A- 1899. 

I sen ta rlo pagameHto de quaesqller dixl!itos 111Z 
Al(..~ncleg:t da C<~.pita~ Federal , d?us ~ol1l
me.• ünp?rtarlos pelo pintor Vic~or IJ.Ieirelles 
ele Lima, contendo o. tela e as tir.tas para. a 
pintura do panorama, r epresentando odes-
cobrimento do Bra:;il · 

A Commissão de Orçamento, estudando o 
projecto n. 114 do corrente anno, apresen
t ado pelo hon t'ado Deputado Pa.u la Ramos e 
outros, determinando que sejam despachados 
livres do pagamento de Qnaesquer direitos 
na .HC!mdcga d:~. Capital F~erat o~ dous vo_
lumes import~os pelo pmtor V1ctor 1-<let
relles, contendo um a. tela em que tea1 de 
ser pict ado o panorama., representando o 
descobrimen to do Brazil e o outro as tintas 
in<lispensaveis a o mesmo trabalho-ê de opi
nião que seja acceito. pelo Gov_e~o o mesmo 
projecto. Em regra, e a. Comm1~sno de Orça
mento contraria a. concessão de isenções de 
rlíl'eitos, pois isso importa em. desfalcar a.s 
rendas da. União, mas trata-se de ulllll obra 
de arte que deve ser extcuta.da. por 9essoa. 
que tem dado as mais elevadas provas de · 
seu talento .e a purada compet~ncia ; ~r~ta-se 
de um artista que e uma. glorw. brazJleJra, e 
que se impoz a ta.refa de preparar uma. tela. 
de grand~ valor historico, ~ por is~ é de 
patecer a. Comroissão que seJa _concedJdr~ a 
dispensa. de d ireitos, tanto ma.1s quando o 
art. 2", § 21, da. disposiçoes preliminarus d a. 
Tarifa concede isenções de direitos em casos 
que nii.o teem o a lcance mora.! que sa deve 
tta.r a commemoração, como esta que vne !az.er .. 
o pintot· Victor .Meirelles. 

Sala das Commissões, 2Z de ngosto de 1899. 
- La•wo Mullc,-, prooidonte interino.-Serze
delto C!JrrGa, x·elator .-Alcindo (}wwabara.
,l-JrlyriMt. - JiarçaZ Esco~nr.-A.uguslo .Mon.
tcnc!JTO.-C.tlogcras . 

O Congresso Nacional resolve : 
·Artigo uni co. Sl.)riio despachados lívres do 

pagam~nto de q ua.esquer direitos, no. Alf~ndega. 
da Capital Federal, os dous _volumes Illl:POr
ta.dcs pelo pintor Victor Me1relles de Lu~a., 
contendo u m a tela em que tem de !er ptn,:
tado o panorama. representa.n~o o .des.cobrl
mento do Bra.zil e uutro as t1ntus lndispen· 
savcis ao mesmo trabalho. 

Sa[a das sessões I9 de agosto de 1899.
Paulo~ RJ.mos.-J~yma VíUas Boas.- F. 1'~· 
Eentitw .-Leoncio C01-rêa.-& ch:t C.aMlct~ntJ. 

3' 
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266 ANNAES DA CAM.utA 

. . 
-Leonel Filh6.-JWlo Peçanha,-I. A~im.
Al{redo EUis, -Gustavo Godoy.- OUtJeira 
Braga.-João Dantas Fitho.-Eugenio Tou
rinho. -Pedro Fer,·eira.-I[]r!acio Tosta.
Paranhos Mon,enegro. - Cast!'o RebeUo. -
Vergne de Abreu.-Anizio de Aln·eH. 

N. 119-1899 

Atttoriza o Poder E,y;er;utivo n concede!'" a Jose 
Joaquim de Miranda, conferente d<t Alfan
deg:t de Santos licença pelo prazo de de;; 
rne;;es, com o respectivo ordeaado, afim de 
t1·atar de sua saude onde lhe con't)ier 

A Gommissão de Petições e Poderes da Ga
ma.ra. dos Deputados, tendo presente o reque
rimento em que o citlndão Jo~é Joaquim de 
Miranda, conferente da Alfaodega de Santos, 
pede uma licença pelo prazo de dez mezes 
pa.ra. tratar de sua. saude gravemente com
promettiua, o que comprova. com attestação 
de profi~sional, G de parecer que seja. atten
dida a solicitação e por isso submette a con
sideração do Congresso o seguinte projecto 
de lei: 

O Congresso Ne.cionalrcsolvc: 

Art. I.• E' o Poder Executivo autorizãdo 
a conceder ao cidadão José Joaquim de Mi
randa, conferente da Alfandega. de Santos, 
licença pelo prazo de dez mezes. com o respe
ctivo ordenado, afim de tratar de sua. saude 
onde lhe convier. 

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

Sala das Commissões, 21 de agosto de 1899. 
-Alvaro Botelllo, presideote.-CasemiJ'O dLt 
Racha, relator.-João Lttiz.-Raul Ba't'roso. 

N. 120-1899 

Autori.::o o Governo a conceder licença de um 
anno, eom o respecci,o ordenado 11ara ~ra-
1ar· de sua saude onde lhe com.lief", •r o gu ·~rd,[ 
da Alfandega de Pern<~mbuco SerDulo do 
Nascimento Beda. 

A Comroissão de Petições e Poderes, a que 
foi submettido o requerimento do guarda da 
Alfandega. de Pernambuco Servulo do Nasci
mento I3eda. solicitando licença de um anno 
para tratar de sua saude, gravemente com
promettida, como provou com attestado 
medico, é de parecer que seja concedida a 
refel'ida. licen~.a. 

Para isso, submette á consideração da Ca
mara o seguinte projectQ ; 

O Congresso Nacional resolve: 
Artjgo unico. Fica o Governo autorizado a 

conceder licença. de um anno, com o respe-
ctí v o oi•denado ,pn.ra. tr~tar de sua. s3.ude, onde 
lhe convier, ao guarda da Alfa.ndega. de Per
nambuco Ser•vu1o do Nascimento Beda.; re
vogadas as diSIJoSições em contrario. 

Sala das Com missões, 20 de agosto de 1899. 
-Alvaro Botelho, presidente-Jor:zo Lui.:.
Casamiro da RoclvJ..-Ra.ul Barroso, 

OB.ÇAMENTO DA. RECEITA 

Ao pro,iecto n. 110, de 1899, orçando a Re
ceita Geral da Republica., foram apresenta
das, na sessão de 22 do corrente as seguintes 
emendas: 

Supprima-se o art. 3°. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.

Paula Ramos. 

Supprima.-se o art. 5~. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.

Paula Ramos. 

supprima-se o n. IV do art. 2•, que auto
riza o Poder Executivo a a:rrenda:r ou vender 
as estra:las de ferro i!a União. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.
P!.I-ula Ramos. 

Accrescen te-se: 
Serão isentos dos dil.'ilitos ·de importaçii.o, 

na vigencia da presente lei, os machinisrnos 
e material importados pelas em prezas de mi
neração estabelecidas no pa.í.z, para o serviço 
das minas; bem :l.Bsim os ma.cbinísmos e ma
terial importa.dos palas em prezas de Estradas 
da Ferro e de Engenhos centraes, pi1r& s. 
sua: coostruccão (n. xr ll.o art. ~ de. lei 
n. 559, do 31 do dezembro de 1898}. 

Sa.la. das sessões, 21 de agosto de 1899.
Fr<wci.tco Sd, 

Depois das pa.lu.vra.s-Consumo, nos termos 
da lei e dos regulamentos em vigor- accres· 
cente-se: 

supprimido o imposto de registro das :tll
bricas, casas de negocios e mercadores ambu
lantes. 

Sa.!a. das sessões, 21 de agosto de 1899.
Francisco .Sà. 

Ao n. 43 do art. 1~ , accrescente-se: 
Elevadas ao duplo ns taxas aatuaes sobre 

aguas mineraes artiliciaes. 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1899.

Franci.·co Sd. 
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SESSÃO EM 22.DE 'AGosTO D:E: 1899 . 

Do n. IV do aJ't. 2• supprimam-se as pa:h· 
vras:.-ou alienar·. · 
. Sala. das sessões, 21 de agosto de 1899.
Francisco Sd. 

Ao n. 4• do art. 2"-Supprima-se. 
Sala. das sessões, 22 de agosto de 1899.

J..ui;; Adolpho. 

Ao§ 5° do art. 6•, depois das palavras
dez vezes o valor do sello-supprima-se o 
resto do periodo e o periodo tlnal seguinte. 

So.la das sessões, 22 de agosto de 1899.
Luiz Adolpho. 

Ao a.rt. 7•-supprima-se. 
Saia das sessões, 22 de agosto de 1899.-

Lui~ Adolplw. . 

Ao art. s•-Substitua.-se o seguinte: 
Findo o Jlrazo do actual contracto das lo

terias, este serviço será. adjud.ica(lo, mediante: 
concurrencia publica, que ver~a.rã. sobre os 
seguintes pontos: 

1°. quota de contribuição annual para. o 
Thesouro; 

2", }lrazo de duração do contracto; 
3•, importancia da ca.ução no Thesouro para. 

garantia. da execução do contracto. 
Sala uas sessões, 22 de agosto de 1899.

Lu.i,;; Adolpho. 

Ao art. 9•-Suppr•ima-se. 
Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.

L«i:: Arlolpho. 

Accrescente-se oude convier: 
E' vedado ao Governo receber por conta tl:J. 

divida do Banco da. Repnblica qna.esquer 
outros bens alem dos quo houver recebitlo 
até a data da presente lei, ficando sem ell'eito 
as clausulas 8• e 20• do accordo de 18 de maio 
de l89i, celebrado entre o Thesouro Fedeml e 
o mesmo Banco. 

Sala. das sessões, 22 de agosto de IR99.
Ltti:: Adolpho, 

Ao n. _51 do art. !•, depois da palavra
procedencia-accrescente-se-na. razão de 50 
reis atê 500 grammas e proporcionalmente 
dahi para cima, na razão de 50 réis por .500 
grarnmas. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.
Lui:;: Adolpho. 

das dos diversos Ba.neos para com o Theoonro 
e uma. exposição detalhada. do modo pelo qua.l 
teem · io reduzidas taes dividas . 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.
Lui:; Adolpho. 

Ao n. 38 do al't. lo, onde se diz:-imposto 
de 2 l/2 • j ., etc. ~diga-se: 

Imposto de 2 1/2 •;, sobre a. renda do ca.pi· 
tal empregado: 

a) em acções, debentures e quaesquer ti· 
tulos de companhias ou sociedades anonymas 
com séU.e no Distrlcto Federal e nos Es· 
tadcs ; 

b) em titules tla divida publica interna da 
União (<\llOlices); · 

c) em letras bancarias, hypothecaría.s e 
quaesquer outras llroduzindo jnros. 

Sa.la das sessões, 22 de agosto de 1899.
Lv.i;; .ttdolplio.-.-iu.i;·io de Ab1·eu, 

Na vigencia. tlesta. lei tlcam isentos rle pa
g-amento de quaesquer impostos de importa.· 
ção, expcfliente e consumo, os livros, mode· 
los, moveis, ma.chinas e em geral todos os 
objecto8 de mat"9rial escolar de;;tinados ao 
ensino publico gratuito em estabelecimentos 
de instrucção popular gratuita, mantidos ou 
niio pelo Governo Federa.i ou dos Estados ou 
por associações, que possuam edificio desti· 
nado para aq uella. instrucção. 

Sab das sessões, 22 de agosto de de !899.
'Victorino Monteiro.-J, A. Neiva. 

Ao art. s•, accrescen tem-se de})ois das pa.· 
la. vras-destinadas á. ma.ternidade-35: OOQ:S, 
estas outras: 

Hospita.l dos La.zaros, 10:000$000. 
S.R. Sa.la. das sessões, 22 de agosto de 1899, 

-.A.. Mil toa. -Jose Murti11ho.-Raul Bcu·roso. 
-A ~tgusto rle ·v~.<c•mcel~os. :-11Iano~l Timo;l!eo 
da Costa.-X. r.v:et da Sllve:ra Jur~t<Jr,-IrsHeH 
l•Iacl•ado. -J. A. Nei~-~. 

Ao art. 8", accrescentem-se depois das pa.· 
la.vra.s-clestinado á maternidade-31->:000$, 
estas ·outras: 

Asylo de :Nossa. Senhora. da Piedade, 
10:000$000. 

S.R. Sala das sessães, 22 de agosto de 1899. 
-.A. j}fitto:~.-Josli Murti:nho,- Ratt~ Bar
?·oso .-Augusto de Va~concell~:.-!J!anoel_Ti7 
ml'thco d<~ Costa.-X<tvter da S!lDe!l'<! Jumor. 
-Irincu Mrclwrlo.-J. A. Neilx;:. 

Accresc<mte-se onde convier: Emenda. ao art. 1 ,., § 42-Tnxa. sobro o 
O Governo, na fntu.ra sessão do Poder Le- fumo. Na lei e regulamento em -vigor façam~ 

gislativo, n.present<l.l':.i. uma. relação das di vi· se as seguintes alterações: 
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. .. a) Em vez de-~mo _nacional desfiado; po'r 
25 gr8JI!mas 40 réis, d1ga~se-Fumo nacional 
deslia.do, por 25 grammas 25 réis. 
· b) Charu tos nacionaes. Em vez do 8 réis 

por cada charuto· de preço inferior a 80$ 
cada milheiro, e 20 réis por cada. charuto de 
prc~ superior a 80$, cada milheiro-diga-se: 
5 réis por ca.da eharnto de preço de fabrica. 
illferior a. 80$, cacla milheiro. e 20 réis por 
cada charuto de preço de fabrica superior a. 
80$, cada milheí ro. 

.. . 

Continuação · da 3• discussão do pro,ieeto 
n. 122; de 1895, reformando a lei eleitoral 
(com o substitutivo da Commissão Especial); 

3 • discussão do projecto n. 102, de 1899, 
autorizando o Governo a. abrir os preeisos 
creditas para oecorrer ás despezas de repre· 
sentação.com a l'ecepção do Sr. Presidente 
da Republica Argentina. ; _ 

3' discussão do projecto n . 80 A, de 1899, 
autorizando o Governo a. mandar demolir os 
dous armazens da. Alfandega de Santos, con

s. R.-Ignacio Tost-~.-Alfredo Pinto.-J. struidos em terrenos munici:paes da. mesma 
Neiva.-A.ntero Botell!o.-Heredi~ de Sà. - cidade. na. praça Antonio Telles; 
Padu.;t Re:.end!l.-Lccmel Fillw.-Vergne de 2~ discussão do projecto n. 13 A, de 1899, 
Abt·fm.-l. Vtll ts Boas.- Castro Rebello.- reconhecendo como de caracter official em 
Eugenio Tourinho .-Pat"anhos Uonteneqro.- tod~ o territorio da_· União, ·p::tra. . t odos os 
Francisco Sodre.- Seabra.-Pinto d<~ Rocha. e.tfe1tos legaes, ~s dtploma.s confer ldos pela 
- Tole"f!tino dos Santos.-Paula Gui'm/J.rile$.-· Escola ?olyt~hmca. de: S. Paulo; 
Helvecto ll1onte.-3Iarinho de Andrade.-Ovi- 3• d1scussao do proJecto D. 107, de 1899, 
dio Abrantes.-il.lves de c~strJ .-Ainuida a.utorizan~o .o P~der Execut ivo a tl'an.sferir 
Gomes .-.Alrnro Botellw.-Antoaio ZackLrW.s. para. o MtD.JstetlO da Fazenda o cred1to d~ 
-Lamartine.- Telles de Menezes. - Rorlolpho 29:774$,constante do n. 17 do art . 2• da lel 
Abreu.-A.ugusto Ctementino. -A. Peixoto. !1. 56~, de 3j de deze~brode 1898; 
-_Jaaob da Paixao.-M. Oa.etano.-Ildef<mso 2" d1s~ussao do prOJecto n. 101, ~e 1899, 
Lzma.- Lamounier Godf) fredo.-Hermelleg ildo reorganizando o quadro dos ofiiciaes da 
de Moraes. - Oleg:wio ~lfaciel.-2'orres PDT· Arm_ada, com pareceres das Commissões de 
tugal.-VictoTino llfontei,·o. -Jfa1-iense.-Ca- Mano~a e <tuerra e d_e Orçamento; · 
racciolo.-Guilo!l.-Cunlta l!fa,·tins.-Oliveir.t 1" dtscussao do P!:'OJecto n . 108. de 1899, 
Braga. ·7"'Fo:ulllio Otrlos.-Cesario de Fre1tcu. approvando o Cod1go Penal da. Armada que 
-Alfredo EUis . -Euclides lf.~lta.-Goleão acompanhou o decreto n. 18, de 7· de março 
Cm·oolhal.- Ca3emiro da Rocha . - Oocu 1., de 1 8~1, . c_om pa;-ecer~s das ~mmissões de 
Cintra .-.Paula Ramos.-A. llfilton.-J{en- Coostitulçao. Legtslnçao e Justu;a e de Ma· 
rique Yaz-.-.4. G•Lil!do.- 'Vi-çeiros.-Adalberto rinha e Guerra ; 
Guima.J•Iles.-Roclrigues Linta . -.EdHarclo Ra· 2' ~iscussão do projneto n. 93, de 1899, 
mos,- G. Jlfourcio .-R. Pccirx;tto.- Jlltrcos de au tor1zanrlo o Governo a contracta.r com Je
Araujo,-Francisco Sá.-Rivad<l'llia cor1·í1 1 • ronymo Moreira da. Rocha Brito, ou com que_m 
-F•·ancisco Gwy;el.-1'1-ancisc J AlencaJt,·o.- melhores v~nta.~es . o.ll'erecei', a . const rucca._o 
:Diogo Fo,·ttma.-Rod!'i!Jues Doria .-,i. Ze· de uma pen1tt;ncHU'Hl. em que ~eJam cumpl'l· 
IH!ides.-il[a,-tius Jttnior.-Gonçal"e$ Ra71zos. das as pcma~ IID:postas v.o~ d!Jhnquentes em 
-X. do Valle. - Az-evedo S•Jdri. - Jose Jlon i- gero.! pelas JUStiças do DlSt l ' ICto Fcdera.l1 se
facio .-Coelho Lisboa, - Joav Lui:;. _ Joao gun~o as ~ases 9ue estabol~e ; 
Dantas Filfto.-Lui:: Adolpho 01scussao umca. cio proJecto n. 11 A, de 

• 1899, do Senado, concedendo a pensão a.nnua.l 

Seja elevado a mais 30 % o imposto actua.l 
de consumo o do chlorureto de sodio impor
tado do estrangeiro. 

S. R.- Agosto de 1899.- J. A •• Yeiva. 

O Sr. President.e- Estando ade· 
antada a hora, designo para a.:inanbii. a se
guinte ordem do dia~ 
· . Votação do parecer n . 35, de 1899, jul
gando que ao Congresso Nacional ou a qual
quer dos seus dous ramos fallece competencia 
para conhecer da materia constante da.a in
âicações apresen'adas pelos srs. Deputado3 
Luiz Adol pbo e Mello Rego, relativas a. acon
tecimentos po1~t~cos de Matto Grosso, seguido 

· de uma ex:pos1çao v,presentada pelo Sr. De
putado Luiz Adolpho (discussão unica) ; 

da 2 :000$000. a. contar do. data. da. presente 
lei, a D. Mar ia. Virgínia de Souza. coelho. 

Levanta-se a sessão ás 3 horas e 50 minu
tos da. tarde. 

77° SESSÃO EM 23 DE .~GOSTO DE 1899 

Presidertcia do.~ Srs . Vez!' de Mello, (Pr-e&i
de;tte), Carlos de Novezes (1.0 Secretario) e 
Vaz- de Mello (P;·esidente. ) 

Ao meio~ dia procede-se ó. chamada, á qual 
respondem os Srs . Va.z de Mello, Julio de 
Mello, Carlos de Novaes, Heredia de Sá., An
gelo Neto, Eugenio Tourinho, SilveriQ Ner ;yc, 
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SerzedeUo Corrêa, Eduardo de Berrêdo, Mar· 
eos de Araujo, Pedro Borges. Thomaz Ac
cioly. Ma1'inho de Andrade, Helveeio Monte, 
FredericoBorges,Francisco Gurgel, Trindade, 
Etmil'io Cou tinbo, José Ma PiaM, Tei:z:ei~ de 
Sá., Atronso Costa., Barbosa. Lima, Martins 
Junior, Cornelio. da Fonseca, Pedro Pernam· 
buco, Arthur Pei:toto, Rocha C-avalcante, Eu
clides Malta, Arro:x:ellas Galvão, Neiva, Ma
noel Caetano, .A.mphilGphio, Ada.l'berto Gui

. marã.es, Rodrigues Lima, Pa.ranhos Monte
negro, Dionysio Cerqlleira, Galdino L<lreto, 
Pinheiro Junior, Xavier da Sil-veira, Augusto 
de Vasconcellos, Carvalho Mourã.o, José Boni
facio, lldefonso .Al vim, Ja.cob da Paixão, Hen
rique Vaz, Antero Botelho, Leonel Fjlbo, An
tonio Zacha:ri~, Rodolpho Abreu, 'l'elles de 
Menezes, Eduardo Pimentel, Olegario Maciel, 
Moreira da Silva., Galeão carvalhal, Alvares 
Rubião, Case miro da. Rocha., Gustavo Godoy, 
Costa. Junior, Elia!! Fawto, Cesario de Freitas, 
Francisco Glicerio, Hermenegildo de Moraes. 
Alves de CMtro, Luiz Adolpbo,La.uro Müller', 
Paula. R.a.mos, Francisco Tolentino, GuUlon, 
.Marça.l Esoobar, Diogo Fortuna.. Vespasiano 
de .Albuquerque e Azeved.o, Sodré. · 

Abre-se a sessã.o. 

Deixam de cornparecel', com causa partici
pada., os Srs. Silva Mariz, Pedl'_o Chermont, 
Matta Ba.cella.r, Rodrigues Femandes, Elias 
Ma.rtins. Torres Portugal, Tavares de Lyra, 
José Peregrino, Coelho Lisbo:1, Herculano 
Bandeira., João Vieira, Pereira de Lyra., 
Araujo Góes, Olym-pio Campos, Seabra, F.-an
cisco Sodré, Leovigildo Fílgueiras, Jerooymo 
Monteil'O, Torquato Moreira, PerE:ira. dos 
Santos, Fonseca Portella, E:rico Coelho, Er
nesto Bra.zilio, Julio dos Santos,Ba.rros Franco 
Junior, Pau\ino de Souza Junior, Cn.mpolinn, 
Monteiro de Barros, Francisco Veign. Octa
viano de Brito, Alvaro Botelho. Ferreira 
Pires. Theotonio de Mag:alllãe;;. Nngueira Ju
nior, Manoel Fnlgencío, Lindolpho Caetano, 
Luiz Flacquer, Domíngues de C.Utro, Dino 
Bueno, Adolpho Gordo, Alrredo Ellis, P:mlino 
Ca.Tlos,ArthurDiederichsen. Rodo! phoMirandl\, 
Leopoldo Jardim, Xavier do Valle, Alencar 
Guimarães, Brazi lio d:~. Luz, Plínio Casado, 
Possidonio da Cunàa., Aureliano Ba.rboBn., 
Py Crespo e cassiano do Nascimento. 

E sem causa os Srs. Carlos Marcellíno, 
Albuquerque Serejo,I!defonso Lima, Augusto 
Severo. E1oy de Souza, João de Siqueira, Ge
míoiano Brozil, Felis1Jello Freire, Jayme 
Villas-Boas, Aristides de Queiroz, Eduardo 
Ramos, O~car Godoy, Alves de Brito, Deo
cleciano de Souza, Bernardes Dias, Arthur 
Tot'têS, Rodolpho P:Li:do, Cincin:~.to Br'llgu, 
A-ppa.ricio Mariense, Victorino Monteiro e 
Campos C3.rtier. 

' 269 

E' lida e sem debate approvada a. acta 
da se~ são antecedente.- · 

Passa-se a.o expedíen te. 

{)Sr. 1° ~ecre•arJo procede á lei
tura. do seguinte 

EXPEDIENTE 

Requerimento: 
Do almira.nt.e Jeron:ymo Francisco Gon~a.l

ves, Ped!ndo interpretação da lei n. 199, de 
30 d~ JUlho de 1894.-A's Commissõas.de 
Constituição, Legíala.ção eJnstiça e de Marinha. 
e Guerra. · 

O Sr. Neiva dá as razões pelas 
qu:.es é ()brigado a ser po:rta.!lor de peti- · 
çües ou de cidadãos ou de instituições, o 
que ê facil de com prehender-se, desde que 
sabe-sé ser o orador Deputado por tún 
distrícto de capital; e prevalece·se da oppor· 
tuniclade para tambem explicar a razão de . 
não ter aproveitado algum· desses reque
rimentos, l)Orque não ha. julgB-110 owortuno, . 
ante o proposito em que se acha a Commissio 
de Orçamento e a Camara e o Governo de 
onde baix;t a. vontade-a opinião a seguir-se, 
de não attender a assumptos que importem 
em q-ualquer despeza., por mínima. que seja~ 

Entra em considerações de ordem a provar 
que o Deputado no a~tual regi.men pouco -v:~.le 
principalmente junto aos governos ; e em 
resposta ao aparte q_ue nã.o e defeito de regi
men, e:rpende sua opinmo .sobre as inva
sões do Poder Executi-vo; julga que este 
se provalece bezn da superioridade quo al· 
cançou, desde que ~ o Legislativo quem abre 
mão dos seus direitos. · 

Prevaleae-se de não ~r ba.villo expediente 
par~ fallar, não tleíxando ainda desta. YCt, 
de atteorler a qualquer collc_oga seu que de
!l(>je oacupar a tribuna, n. que qu11lquer tem 
mais di-reito, por liUilS luzes (tt17o apoiados): 
mas 1lesdo quo noollum queiJ'll. vem aprcsen
t,•r á Oanw.r11 e cnvi:1r :i Mosa, par1t quo 
tenham devido destino duas petiçõetl- o. 
tio Sl'. Cllerubino Paes-distincto servidor da 
patrla., p!ldindo a. contagem do tempo ue ser-o 
vico, e o da. AssochLçã.o Beneficente dos Func· 
cionarios Pub!icos, pedindo um subsidio. Elll 
ra.pida synthese, faz o elogio dessa instituiçüo 
e pugna. -pelo direito daquelle cida.dlo. 
. Como homem pratico, con!cio de qué a il· 

lustre Commissão de Orçamento ba. de atten· 
der ã justica. dessa pre'teo~ão, já apresentou 
uma emenda ern que, sem prejuízo dos cofres 
pnblicos, póde aquella \!til insti\uí<;ão ser de~ 
vidamente aquinhoada. 

Ha. dias pretendia. fallar no ~pedient.e, ma.& 
como o assumpto julga que perdeu a. oppor. 
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tunidade, nã.o .ora a. respeito ; dema.is seria. 
mr.is uma reforma ao Regimento, e isto im
porta.ri::t uma. falta. de amor :i. economia., pois 
redundar ia, quiçá, em· uma. nova impressão. 

Reconhece que nesse codigo parlamentar 
hn urnas tantas causas-verdadeiras lettras 
mortas-e cogitou de as faze1' de~apparecer; 
entrJ ellas 11gum <~ medida que dã. ao Depu
tallo o direito de pedir qne os pr~jectos. que 
não tive:cem pnrecer de Commissiio, depois de 
15 tlias. ~jam dados para ordem do dia. 

Jlllga, que a Camara, aqu iescendo a. tacs 
pedidos, não desautor:t as Commissões; US'a 
de um direitú; e, si tal direito niio parecera.
zoa.vel, supprim.am o artigo do Regimento que 
o asse!!'ura. Continua o protestar contra esse 
!a.cto,'que se póde dar , de cinco deputados, 
isto e, a. tnaioria da Commissão de Orça
mento, por exemplo, fazer valer sua vontade 
sobre n. de centena de seus collegas? 

Ainda antigamente havia <t appellação 
para. os orçamentos, hoje snpprimído esse 
direit.o, não resta m~.is do que a vontade 
da CommiEsão, ou antes, de sun. ma.ioria., e 
sobre ella pairando a. suprema vontade. 

Bem sabe que muitas vezes,em regra. geral, 
· não ha proposito da Commissã.o, nem desidia., 
nem inercia., basta lembrar que figuram 
nelias homens de trabalhos, a. elles aifeitos, 
bastando recordar o inca.nsavel e heroico t ra· 
ba.lbador, o iUustre relator da. receitQ., e que 
ta.ntc admira p elos talentos, quanto prez.'l.. 

Não manda. a indicação, mas Ia.vra o lJro· 
testo . 

Acha que não se Lleve andar nem tanto ao 
mar, nem muito á terra ; uem devemos 
o.corepanbar a oulmnce um poder, em desac
COI'UO com interesses que nos sii.o immediatos, 
bem assim não nos devemos entregar de 
mã.os o.tadas' à.s Commissões, já de si omnlpo
tentes. 

Assim como os partidos quando se canso· 
lidarem, quando se affil'mo;rem, devem com
binar PM'a que nem surjam as rlictaduras, as 
olygarchias, assim tambem as Camm·as 
devem tra-balhar p<~.ra que nii.o ha.ja. um poder 
s11prcmo; porq.ue :~.'[ui, uí'.m o sabe c se!ltc, 
Deputados podem exceder a. outros om me
recimentos e talentos, illustra.l;.üo e prestigio, 
mas todos estão nivelados ante o poder que 
os elege; e .este suppõe que elles veem p_ara 
este parlamento com o fim de colloca.r ac•mn 
de tudo e de todos o.s interesses da Uniã.o e 
particularmente, pensa o ora.dor, dos Estados 
que represent..·un. (Nv.ito be;n .) 

Veem ã. Mesa. as petiçõ:,s lle Laurentino 
Che~·ubino Ferreil'a Paes, pecli.ndo contagem 
de tempo, que é enviada ;i. Commissão de Fa 
zenda; e n:~. directoPia do. A:;sociacã.o n~neft
cento tlos Funccionarios Pnblicos, pedindo 
l!er contemplada na relação das instituições 
1\l.vorecida.s do § 2o do art. 24 da lei n . 228, 

de 10 de dezembro de 1896, que é enviada. á 
Commissão de Orçamento. 

O Sr. Lauro ~Iuller.- A. Ca.mara 
tem hoje um<J. occasiã.o, que lhe deve ser 
grata, de render justo preito d e homenagem 
a. uma memorla sagrada para todos quantos 
neste paiz sabem prezar as nossas institui
ções e as liberdades publicas. 

Refere-se ao ma.r eehal Deodoro da Fonseca, 
cujo passamento hoje se com me mora . 

Quantos tiveram no movimento que mudou 
as instituições do :paü: u.lguma parte, quan
tos acompanbaram a bistorla. deste movi· 
monto, se lembram do papel preponderante 
que teve nos acontecimentos de 15 ~e no
vembro, do papel decisivo que então desen· 
volveu o illustre morto, cujo nome o orador 
recorda. 

Não só então, como antes deste feliz evento 
politico, o marechal Deodoro se recommen~ 
dava á estima e gratidão de sua patria, j5. 
pelos serviços mil itares a ella prestados e já., 
sobretudo, pelos serviços prestados à causa 
publica. e notadamente á causa. da abolição 
do elemento servil do Brazil. · · 

OSR. HER.EDIA. DE SA.- Muito bem. 
0 SR.. MA.URO MULLli:R-Si depois dos acon

tecimentos de 15 de novembro, momentos 
houve em que as divergencies políticas che~ 
gara.m a afastar os republicanos desse il~ 
lustre homem publico, não é menos -verdade 
que , em todo o paiz, no col'll.Ciio de todos os 
brazileiros, seunom.e se conservou immaculado 
digno do mai.or respeito, estima e veneração. 
(Apoiados.} . 

E e por isso que, recordando hoje o seu 
passamento, vem p edir á Camara. a vo~1o 
de um requeritnento, qtte conaider& dever 
ser recebido com o.gra.;lo, pois que é uma 
prov;L da recordação que El!'tà, sem duvida, 
na consciencio. de todos os St•s. Deputados. 
(1Lpoiw.tos.) 

Faz t\ leitura do requerimento. 
Vem ú. Mesa, () lido, o.poia.do c una.nimo· 

mente approi':Ldo o seguinte 

ltEQUEitD lEN1'0 

«Requeiro que se consigne na acta. das :>llS• 
sões que a. Cmn••ra dos Deputo.dos da. Repu
blica, recorda no d ia. de hoje, com saudade e 
respeito, o nome e -013 l'eitos gloriosos do ma~ 
rccnul Deodoro d;:., Fon:~ec.,. 

Sala. das se~ões, 23 de agosto de 1899.
La.t~ro Mulleí'. 

. O Sr. J.>••()siiden~e-Devo ftlZel.' sen
t ir á Camara. que figura. na ordem do dia. de 
hoje a votação do projecto n. 88, de 1895, 



c â"nara dos OepLtados- tmrr-esso em 2510512015 14:04- Página4 de 9 

SESSÍO EM 23 ))E AGOSTO D~ 1899 2n 

que esca.pou n~ publica.çâ.o no ]) klri11 do C~Jn..
gre.\'so,assitn como na. Ol'{lem do dia em a. vulso 
que foi distribuído pelos nobres Deputados. 

ORDEM DO DIA 

Quer prestar á sua patria. o ultimo serviç!> 
na. ultima. quadra. politica de sua vida., vindo 
aqui se bater pela veroade da eleição, do 
systema. representativo, de que depende, ma.is 
do que de sua prosperidade, a sorte· da. Repu
blica.. 

o Sr. Presidente-Não havendo 
numero pa.ra SlJ proceder à. votação das ma
terias, passa-se á. ma teria em discussão. 

E' annunciada a. continuação à(!. 3<> U.is
cussão do :projecto n. 122, de 1896, refor
mn.ndo a lei eleitora.l (com o substitutivo da. 
Comm.issão Especial). 

O tempo nã.o ô mn.is paro. illusões. A mas· 
horea. que substituiu a eleição fez succumbir 
o Imperio, que aliás havia consagrado o. li
berdade eleitoral com a lei Saraiva ; ella. Iw. 
de fazer desmoi"aliza;r n. Republica., que não 
póne ser verdadeira, genuioa. filha. do ideal 
da democracia, sem que tenha a. sua. legitima 
representação do yoto popular. 

o Sr. Presidente-Tem a palu.vra. 
o Sr. José Mariano. 

O Sr. José Mariano-Na quali
dade de relator da Commissão Especial, no· 
mead<t pa.ra rever a legislação eleitoral, vem 
defender o substitutivo apresentado :por 
aquell<l. commissão contra. as aecusações 
.feitas pelo nobre Deputado pela Bahia.. 

A necessidade de uma reforma. eleitoral 
impõe-se, nã.o só pelo clamor publico contra os 
defeitos que a. lei vigente tem revelado na. 
pr~üica, como tn.mbem pelas patrioticas pa.· 
lavras do Sr. Presidente daRepublica, que 
em mensagem pediu essa reforma. 

Mostl'a pela. leitura de documentos que o 
pensamento da Commissão Especial nã.o foi 
outro si não o de condensar em dispositivo 
legislativo a. idé3. externada pelo lionrado 
Presidente da Republica e aeu iUustra secre
tario sobre a materia. 

Foi assumpto, no seio da Cummissiio,snjeito 
a deba.te,sl se deveria apresentar um projecto 
radico.l de reforma, mas estll. medida foi rejei· 
tacla. 

Lornbr!l. t)UO a Commissiio cingiu·se ao 
qun11to llto or:J. possivcl para conciliar os in· 
Wl'c."'Ses politicos eleitora.es com as neeessida
tlcs da rerormn,ampn.ra.ndo o processo eleitoral 
cCtm a.s ·garantias necessarias para. fazer da 
olei~ã.o umR t•ca.lidatk, l'Mpeitando, entre· 
tanto, O! t~.listu.wentos jã. feitos e. sem m~·sl_llo 
n.l ter~ r as eleições dns mesas ela~toraes. 81 a 
Commi.Ssilo Especial nii.o tratou de ordenar 
novo alistamento, tão pouco não tratou de 
a.tteoder ó.s su gg-estões do honrado Presidente 
tla Republica. e de seu secretario. . 

Insiste neste ponto. declarando ao :PMZ que, 
mallograda qualquer tenta.tiva de r e!orma. 
eleitoral, o responsavel será. o Sr. Presidente 
da Republica que, conseguindo todas as m~
di<las que deseja. desta. Ca.ma.ra., si eUa nao 
decretar as que são indispensaveis a. amparar 
o :processo eleitora,!, será porque S. Ex. mu· 
dou de ideas, porque ~ubmetteu-se a con
desceodencias que não devem actuar no es
pírito do primeiro magistrado da. Nação. 

o oradL'r passa. a. demonstrar que no re
gimen imperial, no regi.men excepcional do 
privilegio que representa. a. mou.urchia., já a. 
liberdade de voto :::ra uma conquista, mas, a 
couvite do Sr. Presidente, interrompe o seu 
discurso para se proceder á.s vowçõea. 

Comparec~m ma1s o.:; Srs. Urbano Santos, 
Amorím Figueira, Augusto Montenegro, 
Enéa.s Martins, Tbeotonio de Brito, Luiz Do
mingues, Viveiros, Gued~lha Mourão, Cunh(l. 
Martins, Anizio de Abreu, Henrique Valia
dares, José Avelino, João Lopes, A'ppolonio 
Zena.ydes, Coelho Cintra, Mala.quil\s Gonça.t~ 
ves, Moreira Alves, Juvencio de Aguiar, 
Rodrigues Doria, castro Rebello, Milton, 
Tosta, Paula. - Guimarães, Ver"'ne de 
Abreu, João Dantas Filho, Tolentino dos 
Santos, Marcolino Moura, Jose Murtinho, 
Irineu Machado, Alcindo Guanabara, Timo
theo da costa, Raul Barroso, Sã. Freire, Beli
sario de Souza, Nilo Peçauha, Leone[ Loreti, 
Silva. Castro Agostinho Yidal, Urba.no Ma.r• 
condes, R.nngel Pestana, Mayrink., Calogeras, 
Almeida Gomes, João Luiz, Gonçalves Ra
mos, Alfredo Pinto, La.mounier Godofredo, 
Cupertino de Siqueira, Augnst.o Clementino, 
M:Lttn. Machado. Pa.dua Rezende, La.martine, 
Oliveira Braga, Bueno de Andrada., Lucas do 
Barros, Edmundo d(l. Fonseca, Ca.racciolo, 
Mello ltego, L:uncnha. Lins, Leoncic Corrêa, 
Puclro Fcrroira, Fr<mcisco Alencas~ro, Riva.
davia Corrêa. e Pinto da R.ocho.. 

O Sr. Presldent.e- Havendo nu· 
mero, vae-se pt•oceder ás votações das mate
rias indicadas na ordem do dia.. 

E' sem debate approva.da. a. re•la.cção ~no.l 
do projecton. 94 A, de 18997 para ser envtado 
ao Senado. 

E' a.nnuncia.da a votação do parecer n . 35, 
de 1899,Julgando que a.o Congresso Nacional 
on a qualquer dos seus dous l'amos Callece 
competencla. para conhecer da ID(I.teria con· 
stante das indicaQães apresentadas pelos Srs. 
Deputados Luiz Adolpho e Mello Rego, l'ela-
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ti vas a acontecimentos politicos de Matto 
Grosso, seguido de uma exposição apresen
taua pelo sr. Deputado Luiz Adolpho (dis
cussão unica). 

O Sr. Presidente- A este pro
j~cto foi ofi'erecido pelo Sr. Xavier da Sil
veira o seguinte requerimento : 

«Requeiro que volte it. Commissão de Con
stituição, Legislação e J ustica. o parecer 
n. 35. de 1899. afim de dizer sobre a emenda 

- apresentada pelo Sr. Deputado Enéas Mar
tins.» 

Vousubmettel-o a votos em primeiro log<tr. 
Posto a votos, é approvado o referido re

querimento do Sr. Xavier da Silveira. 

E' annunciada a votação do projecto 
n. 88 A, de 1899. que autoriza o Poder Ex
ecutivo a fazer as necessal'ias operações, atlm 
de abrir ao Ministerio da 1ndustria, Viação e 
Obras Publicas va;rios creditas especiaes, 
sendo : de 13.1ô2:9ôl$02i para regularizar 
contas da Estrada de Ferro Central do Brazil; 
de $5.442,66 pa.ra pagamento a The Brooks 
Locomotúic· Worhs Cotnpany; e de·i:5,507,12,0 
:para pagamento á. The Western anrl Bntzi
lian Telegraph Compw1J' ; e annulla as sobras 
das consignações correspondentes ás cio.co 
divisões daquella estrada de f~rro, no exerci• 
cio de 1898, na. importancia. de 7 .2!',3:591$102 
(3' discussão). 

Para regularização das con
tas- óa Estrada de Ferro 
Ceo.tral do Brazil e paga
mento de contas ainda a 
liquidar relativas ao ex-
ercício de 1898 . . . . . . . • • • I3.162:961S027 

Para. pagamento á « The 
Brooks LocomotiveWorks 
Company» por saldo de seu 
contracto de fornecimento 
de 60 locomotivas á. Es
trada de Ferro Central do 
Bl'azil, em 1895. . . . • . • • . $ 6. 442, 66 

Para pagamento á «The\Ves
tern and Brazilian Tele
graph Company», por in
demnização da suspensão 
do serviço de 6 a 20 de se· 
tembro da 1893 e o fecha
mento da estacão de Flo
rianopolis de 1 de outubro 
de 1893 a 25 de abril de 
1894, por ordem do GO· 
Yerno, como medida do 
alto interesse publico.... o~: 5.507-12·0 

Art. 2. o Ficam annulladas 
as sobras das consigna
ções correspondentes as 
cinco di visões da. Estrada. 
da Ferro Centml do Bra-
zil no exerci cio de 1898.. 7.253 :591.~102 

At·t. 3. • Revogam-se n.s- disposições em 
contrario. 

O Sr. Pre~ident.e-A este projecto 
foi otferecicla. pelo Sr. João de SiquoiJ·a ~ O Sa•. Pre~iden.to- Estü.o finda-s 
seguinte emenda : as votaçüe~. 

< Accrescente·se : 
Art. O Governo remotteriL os documentos: 

justiftca.tivos f1o credito do quo tr11tn. o~te 
projecto ao procurador 110. Repubti,~n po.rn. 
proceder como fôr de dll'eito contrn. os infra· 
ctorcs das leis quo regem n. m11tor!o.~. 

Vou submottd-o. a votos em priml'il'O lagar. 
Posta. a votos, u rejeitudaa rcferhla emendt~ 

do Sr. João de Siqueira. 
Em seguido. é posto e approvatlo em 3" dis

cussão e enviado a. Commissão de Rcdacção o 
seguinte 

PROJECTO 

N. 88- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
Art. 1.' E' o Poder Executivo autorizado 

a faz<>r as necessarias operações para abrir ao 
:Ministerio da Industria, Viação e Obras Pu~ 
blicas os seguinte& creditas especiaes : 

Contin1w. a 3• discussão do projecto n. 122, 
ue l8D6, reformando a. lei eleito:ro.l ( com o 
subiitituti vo da Com missão Especial); e con· 
tlm'ul com a. pn.la v r a. o Sr. Josú Mariano. 

O Ma• ... JOMi'~ 1\lnrlnno (c:mtinuando) 
nco.bl\\'11. do demonstrar quo a lei eleitoral Sa.· 
ratm linha. si•lo a garantia da honestida.,le 
do ~studlsta, mas nilo tinha sido a bonesti· 
,l!ule do estadista que tinha garantido a ex
ecw;ii.o da. lei; porque a sua execução poste
rior tinhu., máo grado os elementos officia.es, 
assegurado a representação da minoria,como 
provam a.s derrotas do Sr. Machado Portella, 
membro do gabinete cotegipe,e do Sr. Matta 
Machado, do gabinete Dantas. 

Quando haviamos conquistado, no Im
perio, essa liberdade eleitoral relativa, exce· 
pção da unanimidaU.e de Ouro PL'eto,explicada 
pela colligação de interesses monarchicos 
ameaçados pela propaganda republicana, de
vemos lastimar que na. Republica os pro· 
cessos eleitoraes llÓ tenham uma preocupação: 
assegurar o predomínio de um grupo nos Es· 
tados. 
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Vão a imprimir os s~guintes 

PROIECToS 

N. 2í 11.- 189() 

Refere-se ás po.ln.vras do Sr. Presidente da 
Republica na mensagem com que installou, 
este anno, os trabalhos parlamental'es e diz 
que essas palavras são um compromisso .P~~a. 
uma. reforma. eleitoral e em nome da opnnao 
republicana exige do Sr. Presidente da. 
Republica, nesta questão, a mesma intra~si
gencia com quo tom executado o (undmfJ· 
loa,~. 

Pede a S. Et . que mostre na importante 
questão rla. r opresentação popular, da. x:efor
ma de costu mcs PQliticos, a mesma. tenacidade 
que tem mostra.rlo na polit ica financeira. 

Ditas estas pala.vras, pede o orador aos seus 
collega.s r1ue o acompanl1em no ll istori~o c ~a 
n.nalyse que se propõe faze~ de todas e.s dls
posições constantes do pro,;ecto em debate. 

Auto;·ba o Go,;emo a ;•eú~legí·ar 110 se1·~iço 
actioo da An~·•.da, com li patcnle de -vic~
almirante, sem prcjui.=o do respectivo quadro, 
o vice-almü·antc refo,·mad;J A rth.Hr Jace• · 
gv..ty, com P<ll"Cccrcs das CommissrjCs de Con
stitttiçiio, Le!Ji4laçv/J e Justiça e de .MaJ·inha 
e Guerra 

Termilla ·fazendo un.. estudo completo da 
lei eleitoral vigente, desde o alisto.men~o a.te 
c reconhecimento, e aguarda-se para coatmuar 
na. sessão rle amanhã o estudo das disposições 

A' Commissão de Constituição, Legislação e 
Justiça foi presente o projecto n, 27, deste 
anno, da Camo.ra. dos Deputados, que auto
riza. a rc!ntegraçã.o, com a patente de vice· 
almirante e sem prejuízo do respectivo qua
dro, do Yice·almirante A.rtbur .Jaceguay. 

do projecto de reforma. (Jluito bem. ) 

Fica a discussão adiada pela hora. 

O Sr. Prcsident.e - Cumpre-me 
(lccla.l'ilr á Camara que se findou hoje o prazo 
pa.1·a. sercrn recebidas emen~as ao proj~cto d~ 
receita. e ~ue a. Mesa tratara 1le exa.nunal·a~ 
e declarará. amanhã quaes as que esti'lo de 
a.ccortlo com as disposições rcgimentaes para 
serem remettidas COHjunctacuente ·com o 
projecto á Commissão de Orçamento. 

Vae a impt•imir o seguinte 

N. 4-!- lSQO 

Iad.:f'~l·e o reqtlerimcH to em 'JIIC •Js C•l1JH"e[J-;r7." : 
d 1t ndmiliÍSII'•'C!rT" dos Con·cins do E.~Jm' •lo 
.Santo pedem um ; di·wia ,• .. ·rr'lwrdi;ra:·ir! 
de :l.:;.t)OO 

A Commissão de Ot•ço.m0nto, a que foi pt·c
sentea reclamn~ão dos cmprc),C:tdos tlo. all
mini ~traçúo dos Correios do Espirit') S;mto, 
sem o:1tra.r nu. ana.lysc dos funtlamt>ntos d:1 
reclamn.ção dos pcti<:ioua!'ios, e o.ttoudetrdo·:t 
que o pan-arecnto das diiwia.s ,:oUcil.:uhs onc· 
ra.ria em" mais de :w contos ann1uLlmcnte o 
or.;;amcnto dos Correios, nu o :pu.le rlar o seu 
assentimento ao p Jcl id o dos StllJ[!licnnt.cs . 

Attendendo que o vice-almirante Ar thur 
Jacegua.y, quaudo foi reforma(to, em 31 de 
outubro de 1887, uã.o foi submettido a exame 
medico que comprovasse sua invalidez ou in
aptülão physica para o serviço :tctivo tio seu 
po~to; 

Attendendo que, pelo contrario, tendo elle, 
depois da sua reforma, exercido diversas e 
irnp.Jrtantcs commissões, dou exuberantes 
provas de seu regular estado de sauda ; 

Att.cndendo que wa r eversti.n para. o quadro 
activo, em reC'.onhecimento dos importante~ 
e relevantes servi~os por elle Pl'CSi:tdos a. 
nava<>ação nacional, á instrueçii.o tcchnica. 
naval, alem (le outros mais, é um acto de 
cquida.de, sinão de justiça. ; 

Attendcndo aindil. que es~:t l'eversão en
contl';~ apoio nos Jll'ecedentc,; de .nossu I!! O.· 
rinha autOl'Í7.LI.ndo ti volta ao serVIÇO Mltvo 
de officiacs refoi'Jn:tdos e alo\ tlücttitt-i c lo~ . Ct?ll· 
fimne so vê d:1. ict!ut'ctt:w:i.o quo o. respotta 
deu o ch~l'e do l•:scnclc) .Maio1· ch M:n·inha, em 
15 tio :t~()St • • uu anno p:l~s:ulo; _ 

AttL~tH!e tul" •1no ;L con~o•s't o da r .) \'Ct':!<l.l) , 
rolll n p:tLL•tJt.o .r~ v ico-·<tlrnil11ute, ~em Pl'<l
iuizo doqu:td t·u. u:lo ofl'< .. wlo ;tauit•ei tolll} :tn· 

' ti<~u h.ladc dos ollh:iao•s 1lo mesmo po~ to, IIOl'
qÜa.nto o mesmo vir.o almír;\11\o ít· ~~ occupM' 
o ultimo log:w no. O!'olcm do. Utltlgm:lauc , _ 

Attcnclenllo,lilla.lment.c, quu u JII'O,]ecto n<l.O 
oii't~nde n. Collstiluil;.lo o a~ l ui~ d<\ lt·1pu-
b~iea : 

E' l1e lHi'cccr qüc sc ~j a. <:'ll0 atloptado no~ 
te1·mos em q ue o> ti redigido. 

Sa.liL das Commbsõ('s, 2.3 lle :tg-osto de 189!l. 
- Lauro Ilfuller, prcsi•lente interinl) ,- Cnlo
qera.s, relator.- .lúty )'itth. - :S~r:erlello eo,-. 
r Ja .- A. Guamt~an~.-.lugusto 11Io;Jtencgro. 
-Jla1·ç.tt Escobar. 

Sllla. elas Cmnmis::ües, 20 da jullto rlo. 189~•
- 3frJ.rtúls Juni<l1', presidente. -Lu~;; Do
müyues. - ,trroxellas Gal•<i·,, r dator. -
X a>.:ier c(a $ilveim.Tuaio•· . - úliudm Brll[/ll . 
- Rivadal?ia Co1·réa, vencido. - Galr:ão Cru·· 
t'nlhal, vencido. - .'ll(rcdrJ · PinlrJ, vencido . 

3i 
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A reversão ao serviço acti v o da Armada. de 
um ofllcial general, como o vil!e~nlmirant.e 
Arthur Jaceguay, longe de ser um favores· 
peciatisslmo, que o Congresso lhe faça, pelo 
contrario, constitue um reconhecimento ao 
merito, e, ao mesmo tempo, um precioso es
timulo· ás classes armadas. 

Os serviços prestados por este illustre al· 
mirante, na guerra do Pa.t'aguay, onde sa· 
lientou-se por sua perícia e bravura, na. paz, 
desempenhando commi~ões importantes, so
bretudo na direCI',ão do Arsenal de Marinha 
desta Capital, onde pre;;tou á. A.rmad3. rele· 
va.ntes serviços, os seus mel'itos por todos re
conhecidos como um ill ustr'e homem de mar, 
que faria honra s qualquer marinha do 
mundo de que fizesse parte, justificam de 
modo eELbat a &llprovação, por parte da Co.
mara, do projecto, que o m anda. reverter ao 
serviço a ctivo. 

Reformado em 3l de outubro de 1881, sem 
ter s ido su bmettido á inspecção de saude, que 
comprovasse sua invalidez ou ina ptidão pby
sica para. o serviço activo da. Armo.da, pelo 
contrario, achando-se ate hoje em condições 
perfeitas de saude, não iudo prejudicar ne
nhum Llireito adquirido por qualquer dos otn
ciaes em actividade, pois o projecto sómente 
autoriza. a reversão-sem p1·ejui.::o ào quadro 
-nenhuma. r<>.zão ha. para que não seja. elle 
approvado, pondo·se assim a. Commissão de 
Marinha. e Guerra de accordo com a Commís
são de Coustitulção, Le~isla.ção e Justiça, 

Sala. das sessões, 23 de agosto de 1899.
Henrígue Vallalt1res, presidente. - .Augusto 
Clementino, r elator .-B%Ybosa L ima , com res
tricções, si bem não desconheça os a.ltcs me
ritos do benefici~do.-Mello Rego, vencido. 

N. 27-1899 

O Congresso Nacional decreta ~ 

Artigo unico. Fica. o Governo autor izado a 
reintegrar no serviço activo da. Arma.dt\,com 
a pateute de vice-almirante e sern prejuizo 
do respeeti vo quadro, o vice-almirautc refor
mado Arthur Jacegua.y; revogadas as dispo
sições em contrario. 

Sala das sessões, 14 de junho do 18'd9 .
Oticei1-a llraga.-Btteno de A nrlrada.-Gus-

• tavo Godoy.-P.l~lino Carlos.-A.l(>·edo Ellis. 
-Gticer-io.-Eclmtmào _da Fuaseca. .-A,Igelo 
Neto.-S. Má,·i~.- Arlalbuto Guimarü~.
Cassiano do NQ.3cimmto.-Joao d~ Sígueíra. 
- Pecl1·o Chermo;u. - Manoel CaetaWJ. -
Malaguias .- .A.ug use o },fontenegro.- F,-ancisco 

· Alencaswo.- Rocha C:malc.t11tc. - Jttlio de 
)Iello. -Jocro Dr.mücs Fil!.o .-Er·ico Coeilto.
Josd Jlf,Jricm o. -Nilo Peça;tlw . - H•Tcula>tO 
B·rHdçira.-J. A. Neivt~,-.Tosd J.velilw.-

Arthur Torres.-Au!J!Islo Clememino.-Fre· 
derico lJorges.- Henrig'lli Vas .-Luca$ de 
Bar1"0S, 

N. 122- 1899 

Alltoriz-a. o Poder Execl.lti1Jo o prorogar até 
31 de de.:em.bro de 1901. o p1•a;o para a con
clusão dos 100 primeiros kilometros ck' Es
trada de Ferro de Cat:tlão a Palmas, de que 
é cessionaria. a Companhia Estrada de Ferro 
Alto Tocan.lins . 

A Commtssão de Orçamento, a que foi 
presente um requerimento da. Companhia 
Estrada de Ferro Alto Tocantins , padindo 
Pl'orogaçiio do prazo para conc!ulr o primeiro 
trecho da linha da Estrada de Catalão a 
Pa.lmas, tendo solicitado informações do Go
verno ·e à visto. destas, opina pelo defer imento 
da. petição endereçada ao Congresso, e conclue 
pela apresentação do seguinte projecto: 

O Congresso Nacional re!ol v e : 
Artigo unico. Fica. o Poder Execut ivo au

torizado a prorogar até 31 de dezembro de 
1901 o prazo para a. conclusã.o dos 100 pri
meiros kilometros da Estra.da de Ferro deCa.
talão a Palmas, de que é cessionar ia. a Com
panhia Estrada de Ferro Alto Tocantins · 
revo,aadas <13 disposições em contrar io. ' 

Sala das Commissões, 23 de agosto de 1899. 
-Lauro Muller, presidente interino. - C4lo
_qeras, relator.-Augztsto Mo11te11egro, vencido. 
.t1larçal E~cobcu·, vencido. - Alcindo GHa
nabara , - Ser.::edcllo Ccrr~a., vencido.- May
rinh, 

Ao projecto n. IIO. de 1899, orçando a Rc· 
ceita. Geral da. Republica, foram apresentadas 
a.s seguintes 

EJI!ENDAS 

Ao ar t . E' alevado a 20: 00(1$ o maximo 
dos depositas com juros nas Caixas Eco· 
nomicas. 

S. R. -Sala das sessões, 23 da agosto <le 
1899.-F. Tolent{no. 

Accrescente-se: 
Art. Na. vigencia. desta. lei, os Est:ulos, 

o Districto Fedeml e os mnnicipio.q jhrão 
a.rreca.dar pelos ~:eus exactores, com os seus e 
sobra os seus impostos, 1 o o 1. pa.ra · a. Re· 
ceita. Federal- . 

o Poder Executivo provídenciarã. sobre o 
pi·ocesso pat·a o recolhimento a.us cofres da. 
União d:\ porcentagem assim arrecadada.. 
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Nüo se comprehende ne. palavra-impostos 
-o rendimento de beos estaduael!, do Distri
cto Federa.! e municip<les, JNill o det\\xas dos 
serviços de agua, esgoto, illurnioação e quacs
quer outros custeiados dire~t;:~ ou int1irceto.
ment.e pelos Estados, pelo Districto Fede!'al 
ou pelos municípios. (Constitaição Federal, 
art. 10)-

Sab. das sessões, 23 de agosto de 1899.
A • .Jlforeira à a Sillla. 

Em vez de 1.332:000$ diga-se 1 .354:000$ e 
accre~cente-se: :para. a Santa Casa. de Mlscr•i
cordia de Barbacena 7:000$; para a Santa. 
Casa de ~Iisericor1~ia. de Olil•eira 6:000$; para 
a Santa Casa de .Mieerlcol\lia de S. Gonçalo 
de Sapucahy, 5:000$; -para o Asylo «Maria 
Rosa» em Barbacena, 4:000.$000, 

Sala. das sessõas, 24 de :!gosto rle I 899.
Jose Boni(acio.-Leo11el Filho,-J. A. Nei;;a. 

Accrescente-se onde coaviH': 
Art: Fica o Poder Executivo autorizado, 

na vigencia desta. lei, o. mandar àestl"Uir todas 
as plantas, bacillos, mndas, sementes, etc., 
importadas e que, pelo exam.e pbytopatbolo
gico, tenham revelado a presença de molestin.s 
parasitarias ou outras. 

Sali.1 das sessões, 23'de ago:;tl) de l89'd.
Crlogc-r.Ls, 

Na classe 7' das Tarif,ls das A.lfan•lego.s,onde 
se lê: 

Arroz com ou sem casca, ou pilado, 10 róis 
por kilo; 

Feijão de qualquer qualidade, 40 reis por 
kilo; 

Milho de CJ.ualquer qualidndo, 20 r6is por 
l'.ilo. 

Diga-se: 
Arroz com casca. 40 reis por k i! r; 
Arroz sem cnsca ou pila·lo. fil) réis pür l;:il•). 
Feijão Ut\ qunl•1ttcr rJll:Llidltdt?, 60 rêis por 

kilo; 
Milho ue qualquce qualidi!uC, 30 n!is por 

kilo. 
Salo. das sessües, 23 de agosto uc 189\1.

P,wla. Ramos. 

Si não ~upp1·imir·se o n1· -t ; 8', emende-se 
a$SÜU; 

Da. impot·kmc!a de 35:000$ plm a conti
nuação Ll~s obras da. Maternidade, deduza-se 
:.. de 5:000$ pa.rn. o Asylo !7-a.bel de~ta C9-pital. 

S. R.S"la das sessões, 23 de a.gosto de 1899. 
-Ignacio 1'ostlt. 

E' autorizado o Governo a. promover junto 
aos governos dos Estados Federados, :pelos 
meios que julg~r mais convenientes, a fixa
l)io de um maxirno para o imposto de expor
taçü.o do caC: uo pro::::imo viLHlouro exercicio 
financei~o. 

S. R. Sala das ses~ões, 23 de agosto da 
1899.-A.mphilophio.- Paula R~mos.-Cas.:
miro da Roch ~.-Jt.~cob da P. Lixao. -FIYtacisco 
Sa.-P.r.tAla Guimr.r,ies.-Xaviel· da Silt!etra. 
-M. d~ Escob,w,-Cilogera.•,-A, Guimarm~s. 

Ao art. 7": 

Ao n. l!I. Supprima-sCl. 
Ao n. IV. SupprÜila-se. 
Ao n. V. Supprirna-sc. 
Ao n. XII. Suppri!na-se. 
Ao n. X V. Suppriroa.-se. 

Ao art. 8°: 
Em vez das palavras-das que forem ven· 

dida.s-diga-se: tle caJo. lobria ou serie de 
loterias, Jogo que fór l'Xp::sta â venda.. 

Ao § 2". Accre;cente-se: os da..s fedaraes, 
pagando o mesmo imposto ue 4 "/n.-Alcindo 
GuanauaJ·o:. 

Ao art. 1•, § )0
, in fine, accre~cente-se~ 

exceptuados o sai o xa.rq ue, que -pagarão 
po1" l~ilo ~O 1·éis e 120 r~i~.rc:;pectivamente, e 
igualmente :1 aniagem, que p.•gará 500 réis 
por ldlo. 

S. lt.-S:~ln. il11s sr~sües, 23 de agosto de 
18',!9.-Ri~;adavia Co,·r-fJL.- 3!. Escobar.
Guiiton.- A:cvcdo Sodrd.- Ve.,'Pasiano de 
;1l01'qtre,·qtw.- F. "Ueuc t.w·o .- Diogo l'i;JT· 

11ma.-Pinlo d ~ Roclw. 

Ao art. 1°, § 2", in fi;~c, accrcscente-se: 
exceptuado o ga1lo dtJ crio. de toda. e;;pecie, 
introdu?.i•lo pela Crilnteil":l. c cobrado o expe
diente a.d wrlnrem sobro o garlo do córtc pela 
mesma H)1•ma importatlo. 

Sal;l tlas sc~.stieS>, 23 tle n.gosto de I8\l9.
raoatlnt:ia ( 'on·Pa.- GHillrm.- A~c-rc•lo 8 •• 
d1·J.- JI. Escobar,- Pinto da Roch'L -
Diogo Fn•tv.1w.-F. Al~nC<ISIJ·o,- \'cspasiano 
rlc .A/úwzu~rquc. 

. Os move>is 1!c r,, b\'icaçiio e~trn.ngoira, de 
que tmta m os arts. :::54 e 3t'G das tal'if~s em • 
vigor, p:1g•uão mais u. t.aX;t. oddicional. de 
lO 0/o, calcula.d<t SD!.Jl"e o v~l·J ~' total do llU
posto. 

Sala das ses~õcs, de agflsb tle 1~99.-
J. A. Ndr-a. 

Reshbeleça-se o imposto sobre os formici
tla.s, de accot·do com o Orçamento ue 1898. 
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--------------------------------~-------
Sala. das sessões, 23 de agosto de 1899.

Sd.Freirc. - .ril'thm · Peixota.-Rod,olpho ,ib1·ett. 
- _4_,_, gusea de Vasconc,;ll:Js. 

Ao art. 8•: 
Para instituições situadas na Capital Fe· 

deral, depois d~s palavl'as-p:.ra. a conti· 
nuação d<t construcção do edLficio de~tina.•lo á 
maternidade- accr~cente-se-Lyceu de Ar
tes Officios, mantido pc;la Sociedade Propa· 
gadora das Betlas A.r l~s, elevada. a 200:000.~ 
a. consignação. 

Sala de.s sessões, 23 do agosto de 1899.
J,·iac1' M-.tclta d J • 

Ao art . 1•, § Io, onde diz-direi tos do im· 
portacão para. consumo, nos termos da T<l
rifa. mandada executa r 11or dP.creto n. 2. 7 43. 
de 17 de dezembro de l 807, c a. lei orça
mentario. de 31 de dezembro de 1898, <\c· 
crcscente-sa-si outr<t tarifa, em estudos na. 
l'esl>ectiva. Com missão, não fôr aoprova.da. 

Sala. das sessões, 23 de agosto de ! 899 • ...:.. 
Jose MuYtinho. - Eiias Fcwsto. - Rodolpho 
Abrett.- Francisco Sr.i. - Nilo Peçanha . 

Ao Orçamento da. Ro.ceita: 
Ne. vigencia desta lei ficam prohibidos os 

chamados pagamentos por encor1tro de contas, 
feitos ao The:onro Nacíona.l pol' es tabeleci
mentos bancarias em divida. pa.r<1. com a Fa· 
zenda Federal, sendo v;)dado <'0 Governo, a 
pretexto de amortizar esst.l debito, adquirir 
edlficios, emhal'caçües ou outras prop1•ic· 
dades a. cargo dos mesmos bancos. 

S. R.-23•le o gosto de 18D0.-1Jarbosa Lima. 

A classe 17 do. tarif:t n.o n. 531, em vez tle 
100 reis da tfl.xa pelo fio tl;L .i uh, s,•ja, co:no 
na tarifa anterior ele, 10 l'éis por kilo. 

sala das sessõeó!, em agosto üe 1899. - J. 
A • .;;..'ei'tl t.-Pu.ttla Uuinwni~s.-C·tSli'D R c· 
beUo .-Paranhos Mmte,egro. - Dionysio Cc>·· 
queira. -Iy11a.ci.o Tostn . EH ge;~io Tov.rirtl~o . 

A' alas~e 17 da. novo. t:nifa- Eleve-se a bxa 
da aniagGm a !YJO rúis o kilo, de ac~ordo com 
a unterior tarira. 

S. R. Sala das ;;essõus, agosto de 13~·9.-J. 
.A. Nei1:a. - Pauh Gv.imanTc>. - C,cstJ·o Re· 
bello. - Paranho5 Jlniitcnegro. - Aclalbe-rto 
Guimarã.:s.-.Dionysio Crn·Qtteil·a. - lgi;acia 
Tost!l .-M. Caetano.- E ,1ge11io 'l'Oil1'inho. 

AÔ art. 8• e pa.r<"~gJ\J..PhO unico: 
Suprima-se. 

Ao art. ~·e sem l>~l'agraphos: 
Supprí m::\- se. 

Accrescente-se onde convier: 
Art . Continuam em inteiro vigor as 

disposições do art. 24 e seus pal'agraphos 
bem como o. do n. 29 do art . 1• da lei n. 4,..'>8, 
de LO de dezembro de 1896 . 

S. R.-Saladas se~sõesda Camara dosDepu
tados,l9 de a)\'OSto de 1899.-Eugenio 1'ollrinho. 
- 1. Villas Ho .ts.-Co.st,·o Rebetlo.- Roc!w. Ca
Mlcarate . - Angelo .Neto.- M . Caet!.tno,- Felis
bello Freirc.-Caracciolo.-Pedí·o Chemron.t. 
Riuada"'ia Con êa. - Coellw Lisboa. - P into da 
R ocha. - DiDgo Fort11na.- Vespasia11o de Al
buquerque. - T .• ~nli'flo dos Santos. -1. Tosta 
-Eloy de Sow:a. -T<tt:al·es de ~rrc..-Ma
rieme. - GuiUon.-Alencast~·o.- Xa,;ier do 
Valle.- 'Fictorino .!lfo;lteiro. - BaJ"llosa Lima. 
-Alt·es ele Cash·o .- Hermenegildo de MJr L 8$.
Casamiro da Rocha. -A11gusto de Yascor.ce!los. 
- Ctr.rlos Novaes. -Lamenha L ins .- Urõcmo 
San,os. - 1'ellcs de ilfenez-es. - OUvcü·a B1·aga. 

Ao a.rt .9• § 6•, depois das palvras-do Dis
tricto F0deral-nccrescente-se : - respeitados 
em totl o o caso os contra.ctos já em execução 

S. R. - Sala. das sessões, 23 ele agosto de 
1899.-A. iliilloll, 

Onde convier : 
Na. vigencia desta lei o gado lanigero im· 

portado pngarâ 6$ por cabeça. (Clausula 1" 
n. 1 da tarlf<\.} 

Sala cla.s sessões, 2.3 de ago3to do 1899.
Cltp.;rtiHIJ de Si2ueil·a. 

Onde convlc!r ~ 

Na vigencia. desta. lei é o Govel'oo au tDri
Zil.do : 

a) a estabelecer nas estradas tle ferro da 
União tarifas fi!a.s e constantes de expor
taci'I.O parr\ os geuem!l alimentícios como : 
arroz, feiJfL'>. milho, toucinho. raizes a.li.men· 
t icias. nssucar bruto, sal ordinario, cnrnes 
salgnda.s, etc . ; 

b) a. l'e(luzir, nas zonas de 500 kilometros 
em dc::~nte, as bases da. ta.rifll. n . 3 da E:>trada 
de Ferl'(• Central do Brazil, nas classes 3", 4~, 
5", 6" e 7"; 

c) a r ednz.il' cl e 30 • f" o frete sobt•e o café c 
50 "1" sobre o ga.do hnigero . 

Sala da.;; Eessões, 23 de agosto de 1899.
Cupe,·tino de .Siqueira.-Rcdotpho Abreu . 

· Como imposto sobre p nssagens de qualquer 
dos portos th~ União, para o ('XterioJ•, cobrar<\ 
o Governo 115 seguintes taxas: I• classe, 5Q:i;, 
2' classe 30$ e 3• 10$- p odendo o mesmo 
entrar em accordo com as companhias trans· 
atlo.nticas para a respectiva. arrecndaçiio-
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E:xeeptua.des desta. taxa o corpo diplomatico 
e os repatriados indigentes. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1899.
Etiq.s Fuv.sto.-Nilo PeçaJtha.-B~:em de .1?t
àrada.-Rodolp7w .-~breu. 

Sub-emen•\a. á. emenda õ.o Depu'a.do Nei-va. 
ao Orçamento da Receita.: _ 

Em ve~ de 1.332:000$ diga-se-1.352:000.!; 
-e accrescente se -paraa.Sa.nta. Casn. de Mi
sericordia. de Suba.rá 5:000$ , -par-.~ "' <le Sete 
Lagúas 5:000$, pnra a de Curvd lo 5:000-~. 
para a de Mar de Hespa.nhi\ 5:000~000. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1899.
Rodolpl~o Abr-ctt. - Gonçal.:es l~amos . -
Cttperlino de Sig:«eira. 

Ao art. ! 0 
: 

Onde convier: 
Imposto de dous por cento soure os pre

mies cobrados pelas comp;mhio.s estrangeiras 
qul' llzerem seguro~ de viola no paiz, m(j· 
diante deposito lle garantia que, a. ju izv uo 
Govcr·no podera substituir a estabelecidll. JlO 
a.rt. 2" da lei n. 204, de 5 de <etembrode 189;). 

Sa.la. das sessões, 22 de agosto de 1899.
Rodl·i!Jt'es Lima. 

Accresceote-se onde convier: 
Imposto de dous por cento sobre rendimen· 

to!! de capitaes d:Ldos n. juros por ti talo pa.rli· 
cular ou por instrumento publico, exceptua.
dos os emprestimos do coft·e dos orpll<ios o 
au~ont.e3, o.ssim como os dos bancos c com· 
panllia.s, 1\e accordo com o regulamento que 
o Governo expetlir pu.r& a sua arreCt\da~'io . 

S. R. - 23 de agosto de 1899. - J. A. 
Nei"Ua.. 

Accrescente-se onde convier ~ 
O Governo fica autorizado a reformar o 

regulamento do impost.o {le pbospllnros, na 
parte relati•·a. aos arts. 29 e 3;>, equiparando 
os fa.vores eoncedi<lo3 aos importadores tle 
phosphoros ~stra.ngeiros e as f<ll>rica.s nacio· 
nacs. 

Sala. das sessões, de agosto do lSG:>. -
J. A. N ciM. 

Ao art. S·\ em vez de-1.307:000$- ui· 
ga.,e : 1.3'27:000$ e nccrescente-se nas QUO· 
t&s para as instituições do5 Estatlos-20:000$, 
para aqxiJio de ftmdacão e mauutenç5.a do 
Hospital de Caridade da cidade uo .l\:linas. 

Sala das sessões, de agosto ile 1899 .-
Jfatta Macl~(lda. 

277 

O Sr. Pr-esldent:e-Estando adean· 
b.da. <t hOl'a, designo par:~. amanhií. a se
guinte onlem do llia: 

Continu<lç;i.o da 3• discussão do projecto 
n. 122, de 1893, ref•mnando a lei eleitol'al 
(com o substittltivo da Commissão Especial); 

3·• discussál) do pro.iecto n. 102, de !899, 
autori~ando o Governo a abrir os precisos 
creditt·S para. occorrer is despezas de repre. 
sentuç;1o com a reC!epç:lo do Sr. Presiilente 
da Republka Argentina.; 

3" discmsão do projecto n. SO A, de 1809, 
autori~ando o Govemo a. m.u1dar demolir os 
dons ttrme.zens da Att:andeg,t ele S:mtos, con
s truidos em terrenos municip:tcs da. mesrn.o. 
cídtl:.!e. na praça Anton io Td les; 

2·• r\iscu!>süo do projecto n. 13 A, de 1890, 
recoubecenuo como do caracter omcia.l em 
em to<lo o territorio tia Ur·ião, pa.ra. toO.os os 
eircitos Ie:::aes, <S tliplomas conferidos peh• 
Escolo. Polytechn;,ca de s. Paulo; 

:3'• discus~õ.o ·do projecto n. 107, de 1899, 
autorizando o Pouer Iex<Jcut i\•o a trausferh• 
nnrn o :Y!iuisterío d:t Fazenda o cr·1!dito de 
29:774~. cons:antc !lo n. 17 do art . 2• da. lei 
n. 5 tl0, de 31 t:c (\Hembro de 18\.lS; 

3• d i~cus~[o do projec~o n. 5!) B, de 1899, 
que nutol'iz:l. o Governo & t rnnsfet·ir do 
Coi·po de Engenheit'OS Navaes p<~ra o d(l. 
Armad(l,O capit:lo do fl~lgat:t gt•aduado Carlos 
Accioli, Jlm\nuo, porém, aggrcgado ao quadro 
até qne nelle haja vaga., e;~:.cluiua.s :loS que 
occor1·erem em vi1•tude de qualquer reor~3r 
niza.ção; 

2" · <liscuss-:to tlo projecto n. 03, de J8!J!J, 
autorizando o 6ov-eruo a t ontructar com .lcl'o· 
nymo :•,1oreim da. R. cha Br ito, ou com quem 
mel h ores vnnta.gens ••fi'~rccer, a const~·ucção 
1le urna. penitenciar ia ern que sejam cumpri
·h~s ~~~ -ponas impostas aos ~lelin'lueJJtes em 
geri\! pelas justiçns do Distl'icto Federal, 
se:~nr.do as bases que est:~.beleco ; 

ta Lliscuss:lo da pl'Ojccto n. 109, de 1899, 
autori~.o.ndo o Po11er E::.:ecuti\·o a promover 
pol' serviços relt!V<~ntes <to posto de alferes 
ou 2" tenente (lo c~et·cito ao 2• sargenio, tlo 
2." regimento uc al'tillwri3, Ageno1· ltochn, 
inrlepondentement.c de vaga ne~te posto. 

L.,;·o.nt-u.-so u ses=lio as 3 ho~'as o 30 minutos 
tla tarde. 

í8" SESSÃO 1m 24 DE AGOSTO l>E 1899 

Prcsicle;zcia dcs Srs . Ya; de McUo, (Pn:si
den:e) UrJ:ano St.t ;lf;jS (f" Vice·presir.lcnte) 
e Cu>·l.·;s cl<: No~;a~.~s (i" Sec1·da1·io) • _ 

Ao meio-dia procede-so á clmm~vin., á qual 
respondem os Srs. Vl\z de Mello, Julio de 
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Mello, Carlos de Novaes, Heredia. de s,1, An
gelo Neto, Eugenlo Tourlnho. Theotonio de 
Brito, Serzedello Corrêa, Luiz Domingues, 
Eduardo de Berredo, Cunha Mar tins, Henri-

. q ue Valla.dares, Pedro Borges, Thomaz Ac· 
cioly, Marinho de Aodrade, Helvecio Monte, 
Frederico Borges, Eloy de Sou;.•.a, Trindade, 
Appol.onio Zenaydes, José Mariano, Teixeira 
de Sá., Atronso Costa, 1\falnquias Gonçalves, 
Cornelio da Fonseca, Juvencio de Agl.i.iQr, 
Roeha Cavalcante, Eu 'lides Malta, Arroxel
la!; 6alvão, Manoel C;;etano, Adalberto Gui
marães, Dionysio Cr,rqueira., Xavier da Sil· 
yeira., Augusto d() Vasooncello~. Raul Bar· 
roso, Fonseca Portella, Nilo Peçanha. L eo
ne~ Lorett, João Luiz. Carva)bo Mourão, 
Ildefonso Al'<im, Gonçalves Ramos, Jacob ela 
P ttixüo, Henrique Vaz, Alfredo Pio to, Leonnl 
Filho, Lamounier Godofredo, Antonio Z~
chat·ias, R.odolpbo Abreu, Erluarclo Pimentel, 
Olegario Maciel, Rodolpho Paixão. Lnmar
tine, Galeão Carvalha.I , Alçares Hubíão, Ca· 
semiro da Rocha, Costa. Jnnior , Bueno do 
Andrada, Elias Fausto, Cesarío (le Freitas, 
E'lmundo da Fonseca., Hermenegildo du l\!O· 
raes, Alves ne castro, Leop oldo Jnrditn, Luiz 
Adolpho, Cnracciolo, Paula Ramos. Fr·ancisco 
Tolentino, Pedro Ferreira, Guillon, Di o~Zo 
Fort una, Appa.ricio Maric:nse, Vespasia.oo de 
Albuquerque e Azevedo Sodre. 

Abre·se a. ses~ã.o. 

. Deixam tle comparec~r com causa. pa.rtiCli
tada. os Srs. Sil\'il Mariz, Ca rlos :lfarcellino, 
Pedro Cberrnont, 1\fatta. Bacel!ar, Rodrig-ues 
Fer nandes, Elias Martins, Torrt>S Portuun.l , 
José Avelino, Francisco Gnrgel, José Pe-re
grino, Herculano Bandeira, Joã.o Vieira, Pe
reira de Lyra., Arau,io Góel!. Geminiano 
Brn.zil, Olympio C(l.tnpos, Noiva, Jnymo Vi lln.s 
Boas, Sea.bra., Fr:mci~co Sodré, Leoviglldo 
Filgueiras. Mai·coHno Moura, Jeronymo Mon· 
teiro. Torqu(l.to Moreir :t, Beli$a.ri(J Je Souza. 
Peroml. do!! Santos, Erico Ccelho, Et•nesto 
Brazilio, J 11lio dol.l Sn.n tos. Ru.rros Fl'<~nco 
Junior. Po.ulino dr Sou~.a. .Jimior, Cn.mpolinn., 
Monteiro de Bnrros, Antet•o Botelho, Fmn· 
cisco Yeign, Octa.vin no cte Brito, Al v:no Bo· 
telha. Ferreiro. Piros, Thcotonio de :O.ln:ta· 
lhii.es, Nogueira Junior, Manoel Fulgencio, 
Lindolpho Ca.oto.no, Luiz Flo.cquel', Domin· 
gues de Castro, Dino Bueno. Gustavo Gof!oy, 
Adolpho Gordo, Al!retle Ellis, Pau llno Cn.r
los, Lucas de Barros, Arthur Diedericbseo, 
Rodolpho Mir.1nda., Xa,·ier do Valle, Alencar 
Guima.rães. Braz.ilio da Lm:, Plínio Casado, 
Poosidonio da Cunha., Aurelian o Ba!bo~a, Py 
Crespo e Crts;iano do Nascimento. 

E sem causa os Srs. SilveríoNery, Joii:ode 
Siqu eira., Felisbello Freire. Ar istides_ tle 
Queiroz, Rodrigues Lima; Eduardo Ramos, 
ffil.ldino Lo:::-eto, Oscal' Godoy, Atves de Brito, 

~ 

Deocleeiauo da. Souza, Beroa.rdes Día.s, Ran· 
gel Peotann , Almeiclt~: Gomes. Augus~o Cle: 
mentino, Telles Menezes, Arthur Torres, Cin· 
cinato Braga, Fra.ncuco Alencastro B Campos 
Cartler. 

E' lida e sem debata approv,,da a. acta. da. 
sessão antecedente. 

P.a.ssn-se ao expediente. 

O S..-. t • Secretario procede á; 
leitura do seguinte 

EXPEDIENTE 

omcíos: 
Do Sr, Deptttatlo Carlos Ma.rcellino, com

mu nicando que }l<)r moth·o de molestia., re· 
tira.-se desta. Capita\.-lnleirada. 

Do Ministerio da. Justiça. e Negocias Inte
riores , ·de 22 do corrente, sa.tisf<lZendo a re· 
quisição de~ta Camara no . officio n . 113, de 
~6 de julho ftodo.- A quem reza requisição. 
(A' Commissã.o de Fazenda. ) 

Do 1\'finis terio da lndustria, Viação e Obras 
Publicas, de 23 do corrente, satisC<.~.zendo a 
requisí~ão desta Camara, no otRcio n. 131, 
de 19 do corrente e enviando os papeis per· 
tencent€s ao archivo desta CAID:l.l"a, relativos 
ti. petição da. vim·a. e herdeiros de Joseph 
Han ;ox.-Ao n,rchivo. 

Requer imentos: 
De Lourenço da Silva e Oliveira., o1fero· 

cendo dccumentos pt~ra. serem jnntos a uma. 
-peti(:ão que n.pre..entou. - A' Commis.3ão de 
Fazenda . · 

De Antouio A u!)'u sto Fer-reírn., pra.ti~ante 
dos rorreics de Minas Gerue.s, solicitaodo 
cred ito pa.t~\ !la.g:~mento do vencimentos :1. 
que se r '•put'l com <li rei tu a relativos ao tempo 
em qun este\'C /l>r;l do ~xal'cicio.-A' Com
missão de Orç.1mento. 

O S1•. P ••eAiclo ntc - Anlcs de dar 
a. p:tla.vru :~o primei!',) orndor insc!·i p to pnr:t 
tiülnr nn. ordem tio din, devo ttectarar á C&· 
m~ra qnn !oram o.prosent:vlM 77 etnendo.s ao 
orçamento da receita ns qunes vü:o com o 
projecto b. cornmi:são respect iva, wenos umu. 
o.presentado. pelo Sr. Leonel Filho que, da 
accor<lo com ~ di,;posição do Regimento foi 
substituída per outrn . 

Compa.recem mais os Srs. Urbano Santos, 
Al buquerque Serejo, Amotim Figueira, AU· 
gusto Montenegro, Eneas Martins, Viveiros, 
Guedeiha Mourão, Anizio de Abreu, Marcos 
de Araujo, lldefonso Lima, Joã.o-Lopes, Fran
cisco Sá, Augusto Severo, Tava~s de Lyra, 
Coelho Lisboa, Ermirio Coutinho, Coelho Cin-
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tra, Barbosa Lima, Martins Junior, Moreira. 
Alves, Pedro Pernambuco, Artbur Peixoto, 
Rodrigues Doria., Castro Rebello, Milton, 
Tosta, Paula Guimarães, Vergue de Abreu, 
Amphilophio, João Dantas Filho, Tolentlno 
dos Santos, Pa.ranhos Montenegro, Pinheiro 
Junior, José Murtinho, Irineu Machado. Al
cindo Guanabara., Timotheo da Costa, Sá 
Freire, Silva Castro, Agostinho Vídal, Ur
bano Marcondes, Mayrink, catogera.s, José 
Bon!faaio, Cupertíno de Siqueira, !1-la.tta. Ma
chado, Padue. Rezende, Moreira da Silva, 
Oliveira. Braga, Ovidio Abrantes, Francisco 
Glicerio, Mello Rego. Lamenba Lins, Leoncio 
Corrêa, Lauro Miiller, Marçal Escobar, Victo
rino Monteiro, !Uvadavia. Corrêa. e Pinto da 
Rochw. 

ORDEM DO DCA 

não é radical o antes a Commissã:o manteve 
o ac tua.l systema de alistamento e não alterou 
sequer o s:ystema de organizaçiio das mesas 
-:pontos es>es ca.pitaes nn. lei eleitoral. 

Limitou·se a dar maior numero de ga.1•au~ 
tias, ora ampliando, ora restr ingindo as dia
posi<:ões da lei a.ctua.I rererentes ao :pleito.. 
para impedir que a f!oa.ude viesse influir no 
resultado do pleito de dezembro pro:rlmo -
essa fraude 'lue é hoje uma instituição tão 
nacional como o furto de ca. va.llos ! 

Chama a a.tteoção da Camara. para o pro
jecto da Cornm.issão, e diz que, si ella. o es
tudar, ver~ que o pensamento que presidiu 
ú. confecção rle todos os seus artigos, foi o de 
fazer uma lei séria que impeça as fra.udes, 
que deturpam o systema e determinam o 
retrn.himento do elcitora.do. 

E' assim q-ue, para a. eleição federal a pro· 
ceder-se este anno, o projecto restringiu o • 

E' anuunciada a continuação da. 3'> d iscuSI!iio corpo eleitoral que deve tomar parte nestas 
do projecto n. 122. de 1896, reformando a lei el~ieões aos eleitores alist:vlos até o anno 
eleitoral (com o substitutivo da Commissão passado; e isto porque 0 a.listameoto rlo cor
Especi&l) . rente anno foi f i to em toda. a parte com 

uma. fraude que supe1'0U a que costuma pre-
0 Sr. Presldent.e- Tem a pa- sidir a do elos outros o.nnos, por que tt•atn.-se 

la.vra o Sr. Jose Maria.no. "de um anno de eleição, em que os interessa-

O Sr. ·José Mariano terminou 
hontem o seu dircurso a.ssignaJanrlo a. ne~es· 
sidade da reforma eleitoral e affirmando que 
todos os poderes publicos e atú o Supt'emo 
Magistrado da Nação haviam reclamado, com 
urgencia., essa r eforma. 

Si a reforuia é necessa.ria, ~i a Cs.marn. no· 
meou Commissão especial desde 1897, r esta 
iod!l~ra.r si ella. é opportuna., porque esto é 
um dos argumentos apresentiulos por aq-uellcs 
que dizem que no ultimo..o.nno da legisl,ttura 
n ão se deve f;tzer reforma. eleitor,,!. 

O ora.dor pe~a. mesmo que nem ha melhor 
opportuoidade do que esta, quo.ndo estamos 
em vespera de nova. eleic;ão: 

No tempo do imperio, quando o poder mo· 
derador tinh3. a fa.culdatle de dissGJvcr a ca. 
marn, tolla a v~z que se fazia uma. reforma 
elcitQral, cntondia·se que, ipso facto, havia 
terminado moralmente o mancla.to da Cttmara 
etectiva e o decreto de dissoluçào nilo se 
!uzia esperar. 

Opportuno. o, pois, a reform:t no momento 
em que o paiz é cha.mndo a. elt'ger seus novos 
r epresentantes, porqLlC tlenuncio.r os deíl~itos 
da. lei , confes..<:n.t' qnc ella. não traduz a ex· 
pressão da. opinião publica e deixar de apre· 
sentar a l'eforma na epoea. das novas elei
ções, é impl icitamente admittir que os futu
ros eleitos venha.m para a Camara. já com <1. 
suspeição de fraude e da. legi timidade do seu 
diploma. . 

_Quanto á questão de tempo para. applica
ça.o da r efQrma., observa o orador que ella 

dos preparam por todos os modos o terreno 
p.'\ra sua. víctoria. 

Referindo-se à medida. do projecto que 
propõe que o c leitor só seja eliminado do 
alistamento eleitoral quando se n.presentar 
certidão de obito, de que ello perdeu seus• 
direitos paliticos, de que alistou-se em outra. 
parte, ou f(tJs.ndo o requerer pnr sou pro,~>rlo 
punho; diz que estas medidas vcem pôr cobro 
ao máo -r,cso esta belooído pela politicagem de 
serem elimina.dos ao bel prazer das mesas 
incumbidas do serviço d,e aListamento elel· 
torGS em massa, sob o pretexto de que estes 
se mudaram, fazendo-os :~.ssim perder direitos 
políticos contra o cspirito da. Constituição, 
que precisa bem claramente os ultimos casos 
em que se ?erde esse direito. 

Jú. vô a Cams.ra. a neccssidatle que lHI. de 
cllamo.r no gremio politico e8sn massa eloi· 
tornt quo se t•Jm retra.hido completo.mento 
ou Qll < ~ tem sido oxpelllda. dos su m·ngios pelas 
maehinaçõ()s pa.rtl.rlnl'ias. 

Trata n()tida.mente d(\ rcformn sob seus 
varios aspectos e estuda o processo elas assi· 
gno.turas de ti tu los dados em seguntlu. via, dos 
meios àe corrigir a ma.nobra. dos presidentes 
de consell1os municipaes na. expedição desses 
mesmos titules, dos casos rle desalisto.mento 
do eleitor. da organização das s~cções eleito· 
roas sua. fisca.lizaç.ã.o o meios de lmpedit• a. 
fraude, compar:mdo por fim a actunllei elei· 
tom! corn a reforma proposta. pela. Com
missiio. 

Mostra, citando varios c3.90S, que a dispo
sição da. actual lei sob a constituição das 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 14:05 - Página4 de 10 

280 

mesas presta-se á fi•aude, porquanto o poder 
-verític:i.dor nem. sempre póde conhecer da. 
idoneidade dos seus membros, cujos nomes 
não afio tra.nscri ptos nas actas. 

o proj~cto corrige esta lacun:L obrigando 

eleitor ·da. minoria. deve ser garantido igual 
direito, isto é, dar os dous votos de que dis
põ~ ao cand.idato do· seu partido. Assim, não 
serli. frustra(1o o preceito constitu(!íonal. 

A segunda disposição que não póde ser 
contestada, é consequencia. logíca do dlsposi
ti vo constitucional. 

o presidente do Conselho Municipal a. re
metter a. acta da eleiçí\o dos mesarios ao 
poder ''erificndor. 

Esta medida n1Lo altera o regimen; ao con
trn.rio, procura cercar de mais garautias a. 
o:pposição contra a execução arbitrari;~ da. lei 
de 26 de janeiro. 

Em uma.- cu tra disposição o projecto da 
Commissão providench~ sob a delonga, que 
-vae se tornando regl'a nos Estado~. das elci
çucs federacs no ca80 de vaga~ n::t Ca.mtu·a. c 
no Senado, marcando prazo para a lllei~ão, 
íin~10 o quo.! , si e!la niio realizar, a ~lc~a da. 
Camars. ou tlo Sena.rlo munuará proceder á 
referida eleição. 

Actua.lmente, reconhecidos os dous candi
datas mais vota.dos e annultada a:elilição do 
terceiro, qunsi sompe representante da mi· 
noria, submette-sc este a novo escrutínio, 
competindo com a maioria. e fica.ndo assim 
burlada a garant!a da minoria. 

O fim nesta disposição é conter a voraci
düde das maiorias famintas e insach veis. 

Esta medida é identica ú. atLr ibuiç;io que 
teem os consolhos municipaes üo seu Estado 
de mandarem proceder á. aleiç.ão de um dos 
seus membros, quando o presidente t!o l'efc· 
rido conselho ntio o taz. 

Dispon·lo que o brazileiro no estrangeiro 
nã.o perderá o direito do voto que :podera 
exercer perante o agente commercial ou re· 
}lreseo.tante do paiz, teve po1• fim a Commis· 
são premler o compatriota ausentfl pelo laço 
do sentimento nacional . Nil.o :;abe em que a. 

• :novidade da doutrina, IJOSsa. escandalizar. 
Oa r oprcscnta.ote;; <lo paiz no estra.ngeiro 

offerecem as rneemas gar:mtias q'tl.e as me.;;:J.S 
eleitora.es. 

Vae agora o.borda.r a im-portanto quest:lo 
da r~:presenta('.iiO da minoria a;;~oguro.da pela 
Coastituiçã.o. 

Nilo é possi vel diier r[ual o p:u•tJ,loq~le tem 
maioria: 1", porque n"lll todo o eldtor ú p:tl'· 
tidario; 2• porquo llfi•> hit t>:;ln.r,btica o ainda. 
tão est:l feil:~ a ;lr!.'· 't~ÍIIlentnçiL ' ' pnrlidaria. 

E, pro~entomentl' , quasi I(U(• se pó-11) amr
mar quo niio c::d stnm par tidns. Mesmo no 
tempo em quo dlos cxistinlll,O olcitoro.do era. 
composto do clcmonto ltl'l'egimuutnuo o do. 
mMsa flu~tun.u te,cp1o umitns n>zes tlcciilc tio. 
victorio. de um C!uH.litt , Lo ou uo llltlU. causa. 

Preciso faz·S'J 11110 o l('gi~lador procuro tor
nar clfecti v u t1. {.;;, ran tia com.tituciona.l. 

A Commi~sü.o, que estudou J•l'ol·umhunoote 
o assumpto, cog-itcu de duas medido.:>: o voto 
cumul;ltivo e a nulliuade geral d:\ eleição, 
sempre que 1\k :J.!Jllullado o t.liploma do l'eprc
sento.nte da minoriiL 

o -voto cumulativo não é novidade e não 
ba. meio mais effica~ de garantir a mi· 
noria. do que dar~ lhe o tlireito de suffroga.r o 
seu candidato com todos os votos de que poss..1. 
dispor. . 

O eleitor da maioria divide os seus votos 
:pelos dous candidatos llo seu partido ; ao 

Pro_pondo qun o município do Hecil'e con
stitua um só districto, rendeu b(Jmenngom 
ao valor intelleétual da capital do seu Es
tado. Fel-o tambem por coherencia. 

Aliás não raz absoluta questão da medida, 
embora seja lilvorecido por ella. E não faz 
questilo, por(\ue quer constitua o Recire um 
~ó districto, quer continuo aggregauo O.(S 
municípios de Ju.boatão, Olínda e S. Lou
renço, o l" tli~tt'icto de Pernambuco ha. de 
enviar á Camara os t1·es representantes da 
maioria. 

E fazendo esta deala1·ação, prestA home· 
nagem ao ~eu antigo corre!igionario, o il· 
lustre magistrado actual governador 1lo Es· 
tatlo de Pernambuco, que ha de preaidil• â 
proxlm:\ elel~tio. 

Ddenúe o projecto dos :1.ta.qucs possi.vois 
pela extcnsiio que d:l ás attrilluições confer·i
do.s nos tabclliitcs, di~cndo que nlí.o fez ma.is 
1!0 que nmpliat• as que j:i lhos conferiu a ici 
vigente, no tocante ao receberem os vo
tos dos eleitor es em dotet·mioo.rlns circum-
stn.ncias. • 

Entrn. ucpois no eslu•to das incompatibili· 
dnúo.~, como um dos elementos mais morali· 
zadores do sy ~ t,nla ehli torul, amrmando 
quo não tove em vi::.b c1·car uma incompati
bilido.de p:1ra. os nobt'eS Dapumdos pela 
Bahiu. e por Pernambuc11, os quaes não ~li.o 
colhidos nns mn.lhas •lo projecto. poi:> ')ue ba 
mais dr1 auno se ncham afastados de seus car-
torios . 

N:"10 fc.ro ío.múr;m 03 interesses eleitoraes 
t1e ~eu i li ustro co !lega }:elo ·1• clistricto 
do Pomambuco, pol'que consignu. idén. que 
,i à o.nteriormcntc c nu ttira, fructo de pro~ 
runlla convico;ão. Realmente não compre
hende que o cl1cfe na. magístro.tura. de 
um Estado po~sa. ser candidato. 

Convir·ia em ue!imitat• M S pi'esídenteS do 
Conselhos Municipacs a incompatibilidade, 
para. não crea.l-as entre ca.rgos do eleição. 

Conclue f:~.zendo um app~llo a Camara; l'e
conhece que não e expurgado de ez·ros o 
projecto, mas é, entretanto, uma bnse p(l.t'a a. 
lei eleitoral1 que deve ser wtp,da. peia ca.-
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mara, integralmente, ·para que se não diga 
que só convém no adiamento que consulta 
aos seus in~eresses e evita uma lel que la.ve 
o Congresso da suspeição de fill1o da ft>aude 
eleitoral e que é exigido instantemente pelo 
Presidente da. Repu])lica. em sua. mensn.gem e 
pela opinião public-a nos diversos meios r1e 
m~ ni restar a sua. aspiraçü.o e a sua vontade. 
(Muito ~em; muito bem.) 

Fica· a discussão adiada pela hora. 
Va.e a imp~·imir a 3eguinte 

N. 88 B-1899 

R~d,lcçt"ío final do Jm>jccto n. 88, deste am1o 
IJ.MB mtlo.-i;;a o PoJ,,r Excc"tivo r~ {a::;e.,. o.s 
;!<;cessarias oru:;·qções afim d~ aln·ir ao 
.111inisterio da lnduslria, Viaçü'o e Obms 
Puúliw tarios creditos especicu:~, ser1d~ : (;,. 
1.'3.1.62:901$0'27 para regulari::;a;· co111as da 
Est·J'"d", de Fel'i'O C~nt~al do Bra::.il ; rle 
O O..Jtf.Z.GG para pag•.mmto ct Ot'oyle, Da· 
1Jidson & Comp.; e de .f 5.507.12.0 pa;·a: 
pa!)am~nto '~ T!w ·wcJtern and Erazilian 
Teleuro:ph Company ; c aanulla as so
btas das consignaçlíes corresponde>ilcs à$ 
cinco divisões daquella E;trada de Ji'erro, 
no exvrcicio de 1808, na impor/anel! de 
7.25:1:591$102 

Ao ter de redigir o projecto n. 88, do 
corrente anno, rrppt·ovado em 3• discussão, 
foi a attenção ua Commissão de Redacruo SO· 
licita.d11 pelo relator da de ÜL\•amento 
:para a. parte do mesmo projecto em que ê 
concedido credito «para pagamento ú, 1'/ie 
1Jroolls Locomoli"t;e Worhs Compatty por s•lldo 
do seu contrn.cto de tomecimento de GO loco
motivas ú. Estrad<J. de Ferro Central do 
Brazil em 1895», parte em que se dou o 
equivoco de maudal' fuzer esse P"::':'drmento á 
referida companhia. e não nos agentes desta, 
a. firma commercial desta pl',lÇ't Qua.yle, 
Davidson & Comp., quo forr.ecemm, em 
virtnde de contracto, o.s alludidus locomoti· 
v as e sito realmente cs rcclallm11tos t.lo sahlo 
<le conta.s, n;:1 irnportnnci:t de $ G.4·12,E6, 
como se veritico. da exposi<;tio con1 que o St•. 
IIIinistro da Imlmtria, Viação c Obru.s 
Publicas fanuarnentou a necessidade da aber· 
tura do credito pedido polo S1·. Presidente 
<la Reptlblica, em mensagem de 5 de julho 
desta anno. 

A Com missão, ten;lo reconhecido astar :pel'· 
feitamente evidenciuào o equivoco de red~c
ção apontado, que não foi sanado em tempo 
por havor sido natn.do quando ja passa.ra. a 
opportunidade para. fazel·O, e de parecer que 
nesse sentido seja redigido o projecto. 

Camara v. lY 

Assim, otrerece a. seguinte rêdacção final: 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.0 E' o Poder Ex:ec11tivo autorizado a 

f;tzer as necessa.1'ÜJ.S opera()ões pa1•a. abrir ao 
Ministerio dn. Industria.. Viação e Obras Publi
cas os seguintes creditas especi.aes: 

Para regul:tl'ização elas con
tas da. Estrada de Fc1•ro 
Centl-al do Brazil e paga· 
menta d(l contas ainda a 
liquidar relativas ao t•x.-
ercicio de 1893........... 13.1G?.:9Gl$027 

Para pagn.mento a Quaylc, 
Davidson & Comp., desta 
praça., por ss.l,Jo do seu 
cor:.tracto de ro~necimento 
de 60 locomotivas à Es
trada de Fe1•ro Cen tr~l elo 
Brazil em 1805.......... $ 6.44.2,66 

Para pa,:;arnento ã The Wes
tern and Bra~ili<m 1'ele
~~·aph Compa;~y, por in
demnização da suspensão 
do servit:o de ü u 20 de se· 
tembro de 1893 e o fecha· 
men to da c~tação áo Flo
rianopolis de 1 de outubt•o 
de 1893 a 2,.-j de a!Jtil de 
1894, por ordem do Go
vern . .,, como medHa de 
:J.lto in teres se publico.. . . . :f 5. 507 -12"-0 

Art. 2.• Fic<tm annulla.das 
as sohras das consigna
ções COJTespondeutes ás 
cinco di visões da.· listrada. 
de Ferro ceutral do Bl'o.zíl 
no exercido da 1898.... • 7 .'253:591$102 

A1·t. 3.• Revog-am-se ns uisposiçõcs em con· 
tro.rio. 

Sala das Commissiies. 24 de agosto do I 890. 
-F. Tol~ntino.-E. M1lia. 

Vae 11. impl'imil' o sog-ui ntc 

N. 45-lt\99 

Conc,•d,, lic,mça prn· l•·mpo iwl.:t~1·mirzado M 
Sr. DrpHiado José f',"rt.'[Jrino du Araujo, 
1n;·.~ l-,·at•tr d·: ~·uu sawlr: 

A Commissilo llo Petição e Pode1•es, tendo 
em Yista os motivos a.Ueg::u.los pelo Deputado 
José Pe!'egrino de Al'aujo, no requt~rirnento 
em quo pcrle á Garoara lic.\nça por tempo 
indetermin<~.do para tratar de sua saude, é 
de parecer qu.e se,ja de(erida a. petição, con-

30 
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eedendo·se ;i.quello Deputado a. licença. soli
citada., 

Sala das ComrnissÜ/ls, :?2 de agosto de 1899. 
-R<tMl Barro.~o. reln.tor.- loí!n Luiz .- Ca
semiro d ~ Roc1u.- 'f'a~·ares de Ly1a. 

Vão a. imprimir os seguintes 

J'RO.JF!CTOS 

N. 1:?:1- 1899 

Autol'i:a o Pnda E~:ec1etivo o: col2ccder ao Dr. 
Ft:ntando To:r1·o:. •IS~istt:ntc de clinica. dei·
'IIUit o-syph-ilirtrnphica rl r, Faculdade do Me
dicina do RirJ d~ Janeiro, seis mc:es de 
licença com o,-dcMd?, pwa tratamento de 
sattde 

A Commissiío de Petiçlio e Poderes, a que 
que foi present.o o requcl"imento do Dr. P'er
nando Terr:1., :J.~>sist~nte de clínica dermato
syphiligr<lphica rio. Faculdade lle Medicina 
do Rio de J:lneiro. [l{ldindo ao Congresso Na
cional seis mezes 1le licença. para tratamento 
de sua 5audo, gr11vemente compromettida, 
como prova.m os attesbdos medicas juntos ã 
petição, é de parecer que seja attendido o 
supplica.ntc e pt'r is~o apresenta á. conside
raç[o do. C.lmilrn. dos Deputados o seguinte 
proJecto: 

O Cong1·o~so :\lldonn.l resolve: 
Art. 1." E' o Porlor Executivo nutorizado 

a. conceder 1~u Or. Fernando Terra., assistente 
<ie elinica dorml\to-syphíligrapbica. da Fa
culdado do Mo1líclnn rlo Rio !le Janeiro, seis 
mezes de lír.onçn., com ordenado, para trata
mento de BD.udo. 

Art. 2.• ltovogrLm·se a.s disposições em 
contr~rio. 

Sll-ln. t}Q.s Commlssiío.~ . 23 !la agosto de 1899. 
- R'ml !Ja,·ro.~o . relnt()r.- JoiiiJ L~i~ .- Cu· 

, tcmir o da /loclttl, - 1'rwarcs de Lyra. 

N, 12-1-1809 

.Anto;·i~a o Got.'o)I"M " cOI~ccdcl· a C!! l' los de 
CaseiU~o }.Jid11si OH ri cmpJ'c: t por el!c orga
ni.::ada ptivitr'yio 11or 20 c.wnos paJ·a fabri
-.a~ o:s explon'llos rknaminarlos- Explosi~3S 
de Segurança- sol1 as útrs•:s qwJ 11presenta 

(\'ido proj r:cto n . 137, ole 181)7) 

O projecto n. 137, <lo 1897, elaborado pela 
Comroissã.o do Fazenrla e Industria., cOn'iQ.b
st.mciando um pedido feito ao Congress() 
por C3.rlos de Castilho Midosi, roi, em vir-
1ude da approvação do requerimento do Sr. 

Luiz Adolpbo, mandado a. estn. .CommisR 
são, afim de emittir parecer sobre a constl
tucionalldade do mesmo. 

Examinado o assumpto, que e o de 'Pl'OroR 
gação de prazo a privilegias concedirlos na 
fórma. das leis em vi.!l'or e do art. 72, § 25 da 
Constituição, e d!! isenção de certos direifus 
de impo1·tação, nada se encontra. que possa 
inquinar de inconstitucional o pr~jecto da 
illustradá Commissão de Fazenda e In
dustria. 

E' incontestavel que ao Congresso cabe o 
direito de prorogar ou nni.pliar os prazos de 
privilegios já. concedidos, como tambem de 
conceder isenções de di reitos de importação 
sobre esta. ou aquella. merca.dorh a. este ou 
áquelle individuo, para fim determinad(). E do 
desempenho deste direito e desta funcção 
mais de um precedente e:xiste, ató mesmo 
de prorogação de prazo d(} contrnctos en_tra 
particulares e o Estado, affirmando, nsstrn, 
a competcncia do Congresso nesta matar ia.. 
o projecto em questão é, portanto, perfol· 
tamente constitucional. 

E' este o parecer da Commissão (le Constl· 
tuição, Legislação e JustiC<'l. que se lim.itn. a. 
dizer sobre a constitucion:llidade do pro,Jecto, 
deixando as commissões tccbnicas, como n. 
c1e Far.enda. e Orçamento, o enenrgo ue fllll :l· 
rem sobre a utilidade de concessü.o dos faVO· 
res pedidos e encerrados no projecto, e re
servando a cada um de seus membros, sepa
rad<tmente, acção livre quanto á posterior 
apr~cia.ção de conveni,mcia dn. materia do 
projecto. 

Sala das Commissões, 3 de a.gosto de 1899. 
- Martins Junior. :presiden_te.:- Riua~uvia 
Con·G.t. relator.-Xavier d:t Sllverra Jw-uor.
Al{redÓ Pinto.-Joã1 Galeã9 Car vaZhal, na 
fórma do meu parooer e proj ecto substitu
tivo.-L1ti.; Domit1gues. 

N. 137-1897 

O cidadão Carlos de Castilho Midosi, brn.
zileiro, iJ?dustrial, resinente . nesta _Capital, 
cessionar10 das pat entes de mv~nçao dos
Explosivos de segurança-que nao dt>~na~ · 
ao at• livre. originariamente eonced1do~ a 
Compagn.ic GtJnerale des Explosi{$ Fctwer, 
pede ao Congresso privileg!o por .20 ~nno.!l 
para o fabrico dos explostvos . e 1sen~ao de 
direitos para o mater1al dest 1_na.do a con 
struccão ela fa.brica q ue se propoe a mont<~.r, 
e igualmente para. a mat~rin. prima que_ tiver 
de importar para o fabr ico dos cxplost vys. e 
dos cartuchos, durante o prazo do prlVl-
legio. . 

o paticiona.rio compromette·se, em com~n· 
sação a pagar dous pen.ce em ouro por kllo· 
gra.mma. de explosivo vendido, quer seja pro· 
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duzido pela fabrica, quer importado-antes de 
montado o estabelecimento ta.bril, on mesmo 
<lepois, por ser insufliciente pnra. o consumo 
o produzido no p:1iz. 

Outt•csim, toma o compromisso de contri· 
buir annua.Imente com 7:200$ para. as des
:peza.s de fiscalização por parte do GoYerno e 
de ceder ao Estado as patentes de invenção 
e a fabrica. , em qualquer êpoca, mediante in· 
demnização ao cessionario ou á em pre-za que 
organizar, da. importancia por que forem 
ava.liacl;'s p or peritç>s. 

Propõe mais o peticionaria que, findo o 
prazo da concessão, e não convindo ao Go· 
verno adquirir :J. fabrira, · possa elle fazer 
contracto com o concessionario ou empreza, 
pelo qual, continuando a isenção de direitos, 
tenha o Governo Jirei:o a 50 •;o dos lucros 
liquidas em vez de ctous penca por ltilogram
ma. de explosivo VE-ndido. 

Para. demonstrar as vantagens dcs expio
si vos de seguraoça, o peticionario lembra as 
experiencias fei tas em diversos paiZEs da Eu
ropa. por com missões espec:almente nome<~das 
para verificai-as. experi"eocias consta.ntes dos 
rela.torios apresentados p~Jas seguintes com
missões: com missão das substanci:is explo~i
vas em França, r.ommissão -presidida. :pelo 
coronel Donesa.na, na Ita.lia, commissão pre~ 
sirlilla pelo general Brialmont, na. Be lgica, 
in~pecção rea l ul! S minas de Neuokirchen, 
na. Allemanha. e pelo engenheiro civil M- de 
Hamel, agente technico da sociedade franceza. 
des Poudres de Surete. 

Pratica e ad mi ni:,:trat ivamente foi reco
nhecida n ão só em França, como na Hollanda 
e Beigica, Allemanha.. Austria. e Hmsia, a 
segurança dos ex plosivos, nos r egulamentos 
relativos ao seu tran~J)orte e armazeungem. 

Por indicação do Ministro da Guerra, em 
França., a at!ministração das contribuições 
iodirectas informou ao.~ ~eu ~ ngentes que não 
via inconvenientes em deixarem rle ser ap
plicada~ aos explo~ivos de segur!lnça as di s
posições l'estrictiv:ls estabelecir!a..<; pela Regie 
t'l. r espeito cln abertura de aTmaz·ms p:l.l·a " 
suavenda. T3.ml:em o Ministcr io das Obras 
Publicas informou ás companhias de estrades 
de ferro que uão havia motivo pam fazer 
figurar semelhante.~ explosivos 110 numero 
da.s materlas intlammavei:> ou explosivas 
classificadas na decisão ministerial de 9 de 
janeiro de 1888, e a.utorizou-ns a transpor
tal-as como n itra.tos não denominados ou 
producto.~ chimicos ordinarios, c . mai~ ta.l'de, 
como breu c a lcatrão. 

A Commissü.o de Fnz!!nda c Industr'ia, con
siderando que a conce>:sã.o de pri'>ilegios 
t emporarios é perfeitamente constitucional. 
quando se tra.ta de inventos industr iaes, nos 
termos do § 25 do art. 72 da. Constituição ; 
além disto, 

Considerando que, _nos termos da. lei 
n. 3.129, de 14 de outUbro de 1882. já foi 
concedido á. Comp t gnie Get~cralrs de$ ExpZo~ 
s"ifs Fma·e,·, de que e ce,;;sionario o pettcío
na.rio, pri'>ilfl~io por 15 annos para. o u~o 
exclusivo e fabrico de explosivos de segu· 
rança, e con>eguintemente trata-se apenas 
de ampliar o prazo por mais cinco a.nnos e 
não de crea.r novo privilegio; 

Considerando que a exploràção dos e:c:plo· 
sivos de segurança constitue importante me
lhoramento pa.ra. o no;;;o -pa.iz, porquanto não 
detona. a.o ar livre, n\i.o otrerece perigo alg, um 
de manipnlação, tran~porte ou armazenagem 
por ser in~ensivel á. acção da cbamma., do 
calor ou do fL·io, e sõ explode em determi
nadas condiçiles; pelo que, 

Considerando que, a suB. vulga.rizo.çlio no 
paiz determ.loarit a substituição das polvoras 
de minas actualmente U!>lldas com grnnde 
perigo ~ra a segurança publica.~ o que tra.:n· 
quilizam n.os que ganham os meiOS de subsLx
tencia. dedicando-se :i. profis~o arriscada. e 
peno~a de co.vouqueir& e mineiro; 

E' a. Commi,;são de parecer que a Cnm:lra 
adapte o seguinte :PI'Ojecto de lei: 

O Congresso Nn.cionn.l re~olve: 
Art. Lo 0 Govel'no e autorizado a conceder 

a Cllrlos deC~tstUho }.Hdosi ou~ emprezo. por 
e!le organiz~da priv ilegio por 20 anno~. para 
fabricar o::: explosivos denominado~ - Ex
plosivos de Segurança-sobre a.s seguintes 
bnses: 

a) íHenç:\ o de direitos de importação p9:ra 
o material destinado á. construcção da Í<tbrtea 
e :i. mataria prima. que ti..-er de empregQ.r no 
fabrico do explosivo e cartuchos; · 

ú) contribuição de dous pence em ouro 
para. o E staria por cada lülogra.mma. de ex
plosivo que >"eoder, quer fabricado no paiz, 
quer import,,tlo; 

c) a. nomeação de um fiscal do Governo 
pngo pelo concessionurio ou peltt empreza, 
com ordr·nado não inferior a 7 :20(}.1:, devendo 
~ impor·tancia ser recolh ida. a.o Thesou-ro no 
principio de cada anno; . . 

d) si dura.11te o p1·tv•Ieg1o a. neec::;sidade 
ou utilidade :publico. exigir o uso exctu:::ivo 
da invenção pelo E~lado, M fórmn. do§ 4• 
do UJ't. 1• da.!ei n. 3.129, de 14 de outubro 
de 1882, o Governo poderil. uesap1·opriar as 
patentes o a. fabrica, mediante <\S formalida
des legae,;. 

Art. 2. • Revogam-se as disposi~ões em 
contrario. 

Sala das Commissõcs, 25 de · outubro de 
1897.~/. A. N eica, presidente.-Ignacio 
Tosta, relator .-Nogv.~1·a' Junirw .- Telles de 
lviene:::es.- Hercularto Bandeira.- !acob da 
Paixão, 
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N. 125- 1899 

Ad-íiti'I!O destacado n·.: 3"' di~cussl70 do p l'ojecto 
n. 174 B, de 1898, gvc prohibe ~t pe1·ce· 
pçao de ~cncimentos inte[,wacs aos funccio
naríos 2ue occuparem mais de um carg:J, 
com parecel' c01'ltrario da Commissão de 
Contituiç(io, Legislação c Justiça 

(Vid<l l";ojoclo n. 17'< C<, de lSOS) 

A Commissão de constihtir;ão, Legislação 
e Justiça, corresiJondando n.o voto da. Ca.mar a. 
qu;~ approvou o l'cquer~mento do illustre 
Deputado por Santa. Gatharina, o Sr. PaUL3. 
Ramos, :passa. a emittir o seu parecer sobre o 
projecto n. 174 G, de 1898- additi vo destacado 
na 3• discussão do pro.hcto n. 174 B,que fixou 
a despez<l do Ministerio da Justiça.. e Negocies 
Iuter10rcs para. ooorrentc exercicJo. 

O citado projeclo constitue u ma nova in
terpretação do art. 73 da. Constituição Fe
deral, convindo, por tanto, conhecer os seus 
termos para. melhor · e- aprofundada atla
lyse : 

Artigo unico - Os (w<ccioaarios que 
occup.trem cargos cUíl1ulativame11te nüo 
poderao, sob qt,alquer pretexto, 1·eceber 
dous o1·denarlos, se11 do-lhes apenas de'Vidos 
todos os vencimentos de um dos cm·gcs e 
a gratificafl!o som ente do nutro co.1·go ; 
1·e t'O gacl ts pa.ra esse fim as dúposições 
am contrario . 

Não e preciso grande esforço para d e
monstrar que esta. propost.• de lei tramgride 
franca.meute o art.. 73 da lei fundamental d;t 
Republ ic;~ . 

O texto constitucional é claro e positivo: 

Os ca.rgos publicas, civis ou mil i· 
~ares, são accessi v eis a todos os bra.zi
leiros, observadas as condjções da capa
cidade especial q'lle a. lei est ai u ir, 
Sel!do, pordm, 1Jedadas as accrmw lações 
remune1·aàas. 

O que fo.~ o projecto ? Preceitua que os 
funcciona.r!os que occuparem ca?·gos cumula· 
tivament e, ~recebam d e um todos os '!)cnci · 
mentos, e de outro- a gJ·atific-.tçcio 11-, o que 
equivale a accei!ar a. accumulaç.::o rem1.me>·ada. 

O a.ssumpto c digno de ronder<tção e tem 
preocupado não só a at tc!lç.ão do Congresso 
mas tambem dos govet·nos que se t eem succe
dido no.. Republica, 

E niT.o a.dmira t a.l em penho em elucid;:w o 
pensamento constitucicnal , quando n ;\ época 
colonia.l c depoi:; no regimen do lmperio, 
diversos actos forám ex pedidos no sentido de 
obstar r epetidos a busos que, - infelizmente, 
~rsistem n~ Rcpublica.. 

Recorrendo ao relatorio a.}lresentado n<~. 
corrente anno pelo honrauo Sr. Ministro do 
Justiça. c Negocias Int< .ores, a Cúmmlssão 
eucontl'a. um largo sub:;;idio hi.torico du.s 
accwnulaçües remunerada1, que a.b8olut.a.
mente não podem ser tolera.das em um regi
men democratico,noqual devem sel' apura.<las 
as aptiJões índivil'tua.es para os cargos e estes 
niío podem constituir um privilegio odioso do 
um limitado uum~ro de cidadãos que reunam 
em su ns mãos di.trer~ntes funcções ürta.mente 
su bs i• lia.d as. 

E' natural que se ampare o funccionalismo, 
que a. Nação lhe conced.a ravo1·cs relativo9 ao 
t rabalho ou á sororoa. de esforço dispendida., 
mas não e justo que se anime o vicio bJLreau
crat ico, e dia a di:t vá elle recebendo nova 
selva. 
·E demais, as accumttlaçües remunerarlas 

não ~e ve1•i ficam no pequeno funccion~lismo 
ou nos proletl).rios das repartiçÕ<.!S publicas ; 
em todos os paizes exercem-nas os !'unccio· 
narios de categoria elevada. 

Dah i o ;.tbu~o que 0 px·eciso exterminar, 
como lembra o citado relatorio, do qual é 
conveniente tra.nscrever a lguns to picos : (I) 

<( Não e facto novo a repugoancia mani
restada pelos legisladores em l)el'mit tir a 
a.ccumulação de cargos ?Ublicos; bem como, é 
de todos os tempos :t rcsistencht otrerecida. 
pelos interesses particulares á effectlvida.de 
de principio tão salutar-. Por ma.is termi· 
nantes que tenham sido :l.S disposições Ja. lei, 
as conveniencias dos interessados teemencon· 
trado meios de sophisma.l-as e mil e um mo
tivos de ordem publica p ara justificar novas 
exceiJÇ{les á regra estabelecida. · 

« Já em 1627 o alvará de 8 ue jn.nciro pro
hibia. que um individuo cxerce:>se mais de 
um emprego. A carta. r égia de 6 de agosto 
de 1682 e os decr et<r.: de 21 de setembro 
de 16i7, de l S de julho de 1681 , de 3 de se
tembro de 1583, de 30 de março de l ti8ô, de 
29 de fevereiro de 1688 e de 19 do n ovemhro 
de 1701 mantiver~m a mesma pt·obibição: 
Todavia.. pela resolução de consulto. de 24 de 
abril de ISlS, Yê-se que a regro não se 
con servou inalter.tvel, ft1cultando-se a a.c. 
cumulnção de doos o,ncii)S, quando fossem 
de :(>&({ueno rtndimento e della. não :proviesse 
preJuízo ao exercício de um ou de OUtL'O . 

«o decre to de 18 de j unho de 1822 voltoll à. 
2ã doutrina.. 

« ~ão tendo sido, diz esse decreto, bastantes 
as repetitl.:J..,; determinações orãenaua.s pelos 
senhore~ reis destes reinos n~ carta. r,\gia. ue 
6 de maio de 1623, .uo .al V<tt'á ele S de janeiro 
de 1627, no decreto ue 28 de ,julho de 1668 e 
mais ordens l'egias concor tlantes com olles, 

(i) Rel. do lnt.., de i S99 - p:~g. 238, 
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pelos.qnaes se prohibe que seja r~uniuo em a)'soluto. co~o o dos dec1'etos e alva.rás ante.- · 
uma. só pessoa. m<~.is de um officto ou em- rtOrmeuUl ct~dos ~ sob o mesmo funda~ento 
-prego e vença mais de um or,lenado, reml- - um fuocc10narJO pat·a. cada.. ru~~o, -
tando do contrario manifesto damno e -pre- pondo _por este !O~o um par~detro as mt:er· 
juizo á ndministra~.ão publica e ás p~rte~ in te- prehlçoes sophtst1ca.s dos a. VJSOS do ant.1go 
ressudas, por não poder do modo ordmar10 um reg11nen. 
tal empregado ou fuuccionariopublicocumi?rir <(E tanto estava es ta inteUigenc\a no espi· 
as runcções e incumbencias de que é dup!tca- tHo de todo mundo que os ministros não 
damente e_nca.n·egado. muito principalmente hesitaram dumnte o primeiro momento em 
sendo incompatíveis es3es officios e empregos, executar o dito art. 73 segundo ~~ lettra.. 
e a.conte~cndo ao mesmo te_m ro _q~e all?u~.s <O :\-llnistro d:\ Fazenda, por exemplo, de
desses empreg;\dos e funccwna.rtos _publ ico~. clarou, em avlso de 27 Llc junho de 1891, que 
occupando os ditos empregos e offic10s, rec_c· 0 art. 7:5, comprehen,lendo os que servem 
bem orden:Ldos pvr aquell~ mesmos_ q ~e nao cumnla!ivamente emprego gcr[l.l e estadual, 
exercitam, ou por serem ~ucompatlvels ou firmava em :\bsoluto o principio ~rohibitivo 
por c?ncorrer o seu expedtcnte nas mesmas •la. accumulação, quer dos e.\l·gos da União ou 
horas~~ que s~ a.chnm occupatlos em outr.ts cto3 de5l;t com os úos Esta.dos, quer destes 
repar ttçoes: lle• POl' bem e C?ID o ~re?er en Ir e si, s.mc\o de uotar que n.ntes e por avisos 
do meu Conselho de E$ta~o excttar a._ mt~n'll. de 16 c 19 do março do mesmo anno o refe
oiJset·vn.ttcia. das solJredrtas cletermwaçoes, riuo ministro dctermioara aos empl'egados de 
etc., etc.» Faze nua que exercessem mais de um Ioga. r re-

« Dnra!lte o Impel'io par.:ce qu~ est~ de- munerado, fo~se qu(l.l foss<J a su:\ natureza., 
t~rmtnaç:ao fo t menos observada. O avtl;O de que optassem por um tlelles, devendo essa 
~ de Otltuht·o dl.l ~844, é ~r to. torllou sen- vpção · referir-se aos Jogares exercidos e não 
srvd os gro.udes mconvemcntes qn~ resul- a.os veucimcmtos. O do Iubrior, resolvendo, 
tn.m de uma e mesma _pessoa. serv tr llous em aviso de ~G de junho do mesmo -anno,sob!.'e 
cargo.;, «pois é sem duvida que rar~ vezes a o.ccumulaçã.o das funcçõt~s de lente de cli· 
suecede serem incompativei~ e que se possa nica psychiatric,1. e molestias ner,'osas da. Fa
a.cmllr a differentes occupaçoe~ como conv~m culdo.de de Med-icina. desta Cttpital c dG (líre· 
ao sorvi co e ao maiOl' e mats hreve a v_1a· ctor da Assistencia. M~dico Legal de Alienados, 
mento das partes, convindo que, repat•ttúo declat-on não haver accumulação nesb caso 
o galardão por m:uitas pessoas, hêlJ:l. CO__!Jl pol' stm:m estas ullimat~ fu.ncçücs compkmen
que premiar os benemeritos » ; ma~ nao ta.rcs elas primeiras. Ainrla. este Mioiste;rio, 
Uu1lou que esse intuito . fos~e modifi~do em portaria de 2l de maio de 1891, tez sentir 
pelo a viso n. S9, de 4 tl e J un bo de !8-!1 '· o quo accumu 1 açlio h•tv!a ainda. no caso em 
qual,_ ~pez!\r d~ estab !!e~e.r regras m!lt~o que o fuoccionario não recebe~s~ os venci
r e5tncta.s sobre mcompatibr1Fladcs. permlttHl mentos de um d•)S empregos, nao se_ndo o. 
n. accumular;2-o de cargo~ J)\tiJltc~s _c?mtanto opçã.o <tdmissi-;et nP,ssa. hypothese, .Pm.s que 
que della nao resultasse nnposs!blhdade de a renuncia das va.ntagen~ pecuu•ar1as do 
pleno e sa.t:sCa.torio desempenho . das func- car"o não llle tirava ;\ natureza de remu
ções. Outros se seguiram que amplraram essa. ner~do. 
ü\cu.lda.dü ao infinito, seudo notavel o de « N'io l'esta duvida pottanto que, npeza.r 
n. i7, de 21 de março de 1894, CJUC~lech~l'OU Ja ""~Ueralidadc 110' textO constitucional 
~ependen~e. _de circums~n.nctas Y~rtaYGJS _a ninguem dissimutou o seu caracter abso~ 
·~co~npattbthda~l~ pr?vemente lia ~~~o~rln- luto. convem, entrot:mto, lembrar que. por 
lulat.e de e~erctCJO SlmUltaneo de '<ia.rto~ e~- mais peremptoril\ e clara que tbsse aqudla. 
pregos, « po1s ca.rgos h a. que em c er,tos lo":~.' es dispo~1çii.o, não podia. ella jugular certas 
.podem ser accumulad~s s~m ct;;van.~.,~-1?· d i ftl<mldv.rle~ c.le aJ>plicação, não sô resut
~o pa.~so que ~m out1 ?S c es .. t, ex.-I'CJc:? t ·.mte:; ·da l'edaceii.o da ultima par·tc do 
lll1)10sstv_cl o:t mconv-e~Hent~;>, de -~:!uc ~c '~0 art. 7:3, que é ellit1lic<1, mas taH1bem dtlt'i
que ::;~ nao pode prolcrn· umo.t liect-,to ,cnl.- vndns ua. connexr..o de certos sct•viços entre 
r1oa o absoluta». si c da anterioridade de direitos a.•lqtü-

« ~is . uHirn.~s _pa~a \'r~s descx:o:·em tot):t. ~ ridos.» 
cnSU !Stlcn. do antrrro reg1roen. l•vt ess(l. onon- . 
tação que origi;ou um;~ infiuid<tde. inca.!· O ~ocumento ~mct•tl . ora tran~cripto,_ : 
culavcl de av~~os sobre mcompnttbllttlades . convmce~te e da a unte~?- e . vord.~de1~a. m 

q( o leghlador constituinte tinha bem 11re- terpretaça~ do texto COt;lShtuc•ona_l, .rnspt~a1o 
sen tes n:\ m emoria estus tradiç,ões qu,tnd_o ~·m -princip:o~ de mor:;hd:ulo ndmtmst:~-hv-_a. 
retligiua.nltimaparte tlo urt. 7Bd:tConstr- Arnda mal~- A le1 n . 28,de _8 deJauet~o 
tuic;i-o da Republica. de .1sg2, conttnlla um dJsposttiV~ wc_onstr-

« E' pois e,•idento qne elle n5.o t~vc outt·o tuc1onal, o art. !•, que est;tbelecra a. utcom
intuito sinão estabelecer um precl!ito tã.o patibilidade de cargos (eder·tCS e cstaduae-1 
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salvo em mateTias de 01·dem pt~ramente pro
fissional, scien.tifica ou technica, que n<io cm-
1Jo~vessem autoridade administrati'!Ja, judi
ciaYía ou politi cif. da U~1ii<o ou dos Est-tdos. 

Essa leí foi vetada em 19 de setembro da 
16\:11, e depois revogada. pela l:3i n. 342, rle 
2 de dezembro de 1895. 

De modo que,regulando a materia,subsiste 
apenas a lei u. 44 B, de 2 de j uoho de 1892, 
que estatne o seguinte no art. 2• : 

.q; O exeroiâo sim uUaneo de scrtiç us 
publicas, comprehendidn por sua na
ture~a no desempenho da mesma fu,tcçao 
de ordem, ;profissional, scielltiftca ou te
chnica, r~ão eleve ser considerado como 
accumtllut;ão de cargos dif(.:1·entos p.tra 
applicaçãa do fina~ do a1·t. 7:3 da 
ConsWuição. "~> 

Nota-se, portanto, nesse dispositivo uma 
iote~pretação justa e equitativa e que pra
ticamente executada só póde a.ttingi:r us 
substituições legaes que ~e ,;e~·ificam ~~os. estr.J.· 
beZecimcmtos de ensino e nas demais r~paT
tiç ões publicas. 

Nas Jacu1dades, por exemplo, o lente sub· 
stituto, quando preenche as runccües da um 
eathedmtico, legalmente lJOrcebe os venci· 
tnentos iutegraes do seu cargo e a grati· 
ficação de qnem substitue. 

O Ministro do Interior, Dr. Fernando Lobo, 
em seu rclatorio de 1893 confirmou a dou
trina. exposta. 

Disse o honrado republicano: 

«O a:J·t. 2° da lei declar.t (< q1te o e:rel·
cicio sim.ultaneo de serviç~s publicas 
compre-lllmdidos p .w sua naturc~a. no 
desernpertho d4 mesma (uncção, dJ ordem 
:profissional, scientifica ou technica, nüu 
d~Ne se:r considerado como accumulaç,ro 
de cnr!JOS: dilf'er-enles pa:r .. t appliclçüo do 
art. 7 S da Cons(ituiçcfo Federal»-. 

Ora, ha quem entenda que na cx
plicaç<zo contida neste artigo (!Ckam-s~ 
compreh:mdidos ludos os cr.zryos analogos, 
bem como os ~encimentos das pr1wntes 
dos pos:Os a cargos inamOtliveis a 1lÍSI<l 
do dis11o~ to no o.rt. 7 4 da m CS1!Ut Con
slitHiçao. Penso, comtudo, que a let 
citada. nüo alterou o preceito absoluto 
da art. 73 e i obvio que a incelligencia 
gue o legislador procurou finnar tem o 
seu critedo na unidade da {uncçüa con· 
stituida d os cargospt1bUcos,intei'Pl'CtaçtTo 
esta '):?..le ê con{inaada pelo elemmto !.is
toríco. Assím, pois, á e nem se-.· itlclHidos 
na pr()hibiçr7o todos os ser'l)iços t•Vblicos 
que (orem. differentes em quantidade c 

. não unicamente em qualidade, isto e, 
tDdos aquelles que por sua 1l.!ture.;:a nao 
esteja~~ comprclzendidos no desempenho 

de ~ma (etncçdo integ:ral, de ordem pro· 
fissional, scicntifi.ca Ot{ technico.. » 

O projeclo que serve de tl1ema a este pa
recer, -permittam os seus iHustres autores. 
- confunde o termo serviços com o de em
p1·eoos; os primeiros, como ficou dito, podem 
ser accumulado~. os ultimas nã.o. 

Si tal inconstituciooalida.de existe é mister 
que desappareça ; e, certamente foi este o 
pensamento dominante nos honrados signa
to.rios da emenda - que constitue o projecto 
o. 174 G, de 1898, oqual!lão devesor appro
vat.lo pela Camara : 

1. • Porq11e f<J.z crer l):.t existencin. de func
cionario.s que incorlstitucionulmente ac
cumubm cargos remunei'ados. 

2.• Porque faz reviver o preceito do nrt . 1° 
da lei n. 28, de 8 dejaneiro de !892, que foi 
t'cvogada pela de 11. 3•!2, de 2 de dezembro 
de 1895. 

Sala. das Commis:-:ões, 20 de jnlho tle 1899. 
-Nartins JwtioY,presidente.-AI(l·edo Pir~.to. 
relator.- Xader ela Sil,cira Jwtiol'.-JocTo 
Ga!eit1 Cm--~:ali~al,-Lui; Domill[lúes.- R i
vadavia Oon·êa. 

N. 174 G -1898 

Additi1)0 destacado n <t 3• diset!SS<io do p1·oj:3cto 
n. t74 B, do corrente a<mo, que (l:ra a des
pe;;a d a .Miaiste!'io da J'Ustiça e ~veoacios 
lnte~·iores para o exercido de 1899. 

O Congresso Na.cioua.l l'c::olve: 
At·tígo unico. Os fu ncciono.rios ·que occupa

rem cargcs cumalativamente não poderão, 
sob q ua.lquet' pretexto, receber dom arde· 
nado~. sendo-lhes apenas devirlo todos os 
vencimentos de um Q.-os caegos a a g-ratifica
ção, só mente, do outro c1rgn; revogadas para. 
esse tim todas as disposiçõe~ em contrario. 

Sal:l dn.s Commissões, 26 1lB d~zemb1•o de 
1898.- F. 1:'olcnlillo.- Joii.,, 1J1mtas Filho. 

O Sl·. Pt•csidente-1'en.!o uwlo n. 
a l1ora, designo p:~ra. nma.nhit a. seguinte 
ordem do tlia: 

Primei L'a p .rte, até 2 hor.ts, ou a.ntes : 
3• lli.sc ussão r lo proj;•cto n. 102, ele J 899. 

autoriz .ltHlo o Gororoo a abrir os precisos 
creditos para. occoi·r~r as !lespezas de repre
sentação com a rcccp<;i'ío elo Sr. Presider.~e 
da Republka. A1·gentin:t : 

3·• discu~são do projecto n. 107, flo 1890, 
a.utorizl\ndo o Poder Executivo a transferir 
para. o Ministerio da. Ftl.zenda o creuito do 
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29:774$, constante do n. 17 do art. ZO d~ lei 
n. 560, de 31. de dezembro de 1ll9S; 

3~ discussão do projecto n. 80 A, de 1899, 
autorizando o Governo a. mandar demolir o;; 
dons a;rmazens da. Alfani.lega. tle Santos, con
struidos em terJ.>enos municipues da. mesma 
cida.de, na praça Antonio TeHes; 

Discussão unica do projecto n. li A, de 
1895, r.lo Senado, concedendo a lJensão ·a.nnua.l 
de 2:000$. a cont<~r da da.ta. da. presente Jei, 
a. D • .Ma.rh\ Virgínia de Souza. Coelho. 

Leva.nta ·se ,, ses~ão as '! horas da tarde . 

z• discuss1ío do projecto n. l3 A, de 1899, 
reconhecendo como de ca.racter official. em I 
todo o territorio da L:niilo, para toflos os 
effeitos legaes, os cliplomas conferidos pelO. i9' sEssÃo EM 25 DE AúOSTO DE 1809 
Escola Polytechnica. de S. Paulo ; 

I• discus5ii.o do projecto n. 108, de 1899, p,·esíclcncía dos Srs. Va . .:: de J-Ir:llo (Presi-
approvando o Codigo Penal da Armada que dente), hlio d~ ~ueuo (Vice-Presidente) e 
acompanhou o decreto n. lS, de 7de março CCI I'l?& .de Nooa.:s (f• Secretario) . 
de 1);91, com pareceres das Coromissões de · 
Constituição, Legislação e Justiça c de Ma- Ao meio dia proccde·se ã. cba.ma.da, i~ qual 
rinha e Guerra. respondem os Srs. de Va.z Mello, Julio de 

Segunda parte, á~ Z horas, ou antEs : 
Continuaçl.i.o da 3• discus..~o do projecto 

n. 122, de 1898, reformando a lei eleitoral 
(com o substituti vo da c{)mmissão Especial) ; 

2a discussão do projecto n. 101, 11e 18\J\J, 
reorganízanúu o quadro dos officíaes da Ar
mada, com )Jareceres das Commissões de Ma· 
rinha e Guerra.·e de Orçamento ; 

l 0 discussão do projecto u. 114 A, de !899, 
isentando do pagamento de qua.esquer (lirei
tos, na. Alfandega· da Capital Federa.!, deus 
votumes import~ldos pelo pintor Victor Mei
rellcs de Lima, contendo a têl:1. e as tint:ts 
para a. pintura 1lo panorama representando 
o descobrimento do Brazil. 
3•discus~ão do projecto n. 50 B. de 1909, 

quo •tutoriza o Governo a transferir do Corpo 
de Engenheiros Navaes para o da. Armada. o 
C&)>itão d(l fr-agata graduado Carlos Mcioli, 
ficando, porém, aggregado ao quadro •tté 
que nelle haja vaga, excluídas as que occor· 
rerem em virtude ·de qualquer rcorg;~ui · 
zaçE.o ; 

2·• · discussão do prolecto n. 03, de l S~I!l, 
autorizando o Go\erno a contract.ar com Jc· 
ronymo J\loreira da Roch:\ Brito, ou com 
quem melhores vantagens oiTer·ecer, a con
sttucçiio de ullla penitenciar ia em que sojnm 
cumpridas as pcna.s impostas aos deliqueut"s 
em geral ]?Ola.s justiças do Districto Fedet•a.l, 
segundo as bases que estabelece; 

2" <.liscussii.o do projecto n. 12\l, de 1890, 
dispondo subre a. contagem t.la antiguidade do 
posto dos o!Iiciaes do exercito, a r:ue se sere
r em os arts. I" c 2" do. lei n. ~50, de 9 de 
dezembro de L805; · 

l" discussão do projccto n. 10\J, de 1800, 
autorizando o Poc1Clr lixecutivo t1. promov,\r 
por serviços relevantes ao posto do :LI!eres 
ou 2• ~nonte do exercito ao 2• sargento do 
2• regunento de a.rtilbaria. Agenor Rocha., in· 
depenllentementc de vaga. nest.e posto ; 

l'rielio, Carlos de Novaes, Heredia de Sã, 
Eugenio Tourinho, ~eonel Filho, Silverió 
Nery, Amorim Figueir:1, Theotouio d.e Brito, 
Luiz Domingues, Eduardo de Berrêdo, Cunha. 
Martins, Pedro Borges, Thomaz Accioly, 
1>1arinho rle Andrade, Frederico Borges, Au- · 
gu~to Severo, Ta.vares de Lyra, Ermirio 
Coutinh!J, Affonso Costa, Juvencio de Aguiar, 
Euclidc~ Malta, Manoel Caetanu, J oão Nciva, 
Adalbel to Guimarães, Pe.ra.nhos Montcne
gro, Pinheiro Junior, Timotheo da Costu., 
Ranl Bat·rcso, Nilo Pecanh<", Calogeras, .JoTI.o 
Luiz, Curva.lllo Mourão, lldefonso Alvim, 
Jt\cob da Paixão, Henr·ique Vaz, AlfJ'edo 
Pinto, Lo.mouoier Gocto!redo, Antonio Za.
<:haria.s, R.odolpho Abreu, Matta. Mac!mdo, 
Edt.ta.rdo Pimelltel, Olegal'io lo:I<tciel, Rodolpbo 
Paixão, Padun. Relende, Lamartine, Guleiio 
Carvallwl, Casezniro da Rocha, Oliveira Bra
gn, Costa. Junior, Buen o de Andrada, Elias 
Fausto, Cesa.rio ae Fl'eitas, Hermeucgildo de 
Moraes, Leopuldo Jardim, Pa.ula. Ramos, 
Francisco Tolcntino, Diogo Fortuna, App:.tri· 
ci!J Mariense, Pinto do. Rocha., Vcspasfauo do 
,\lbuquerquo e Azevedo Sodré. 

A ore-se a. sessão. 
Deixa.m rlc compa.reccr com C~\ USa p:n•tici· 

pa•la os Srs. Urbano Sllntos, Silvo. Ma.rlr., An· 
gelo Neto, Carlos Marco llino,Pcdro Cher mont. 
Ma.ttu. Bacelhl.l', l~odrigues l<'crn::mllus, bllins 
Martins, Josó Avelíno, José Port>grino, Appo· 
lonio Zenaydes. José Mariano, Herculano 
Ba.ndeil·a.,.Joiio Vicira,Pureira de Lyr:J.,Araujo 
Gr'lP.s, Gcrninianu Braz.il, Jayme Yillas-Hons, 
Seo.IJJ•a , FranciH!O Sodre, Amphilophio, Leovi
gildo Filgueiras, ~larcP!ino M.;ura, .Jeronyroo 
Monteiro, Turqunto MoreH-a,Pcreim dos san
tos, Fonsectl. Portolla, Etico O'tolho, Ernesto 
Bra.zi:io, Julio Santos, Barros Franco .Junior, 
P:tulioo •le Souz:t Junior, t'.ampolina., Al
meida. Gomes, llfonteiro do Ho.rro.;z, Antero 
Botelho, Francisco Veign, Octa.vio.no de 
Brito, Alvaro Botelho, Ferreira. Pires, Tlteo· 
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tonio de Magalhães, Kogueira Junior, ~fanoel 
Fulgencio, Lin<lolpho Caetano, Lniz Fbcquor, 
Alvares Rubião, D:>mingues de Castro, Dino 
Bueno, Gustavo Go·1oy, l\.(lolpho Gordo, Lu
cas tlo Barros, Alí'reuo Eilis, Paulino Carlos, 
Arthur Diedel'ihse:~, Rorlolpho Mirand<t, Xa.
vier do Valle, Alencar Guim:~.rii.es , Braz i I io 
da Luz, Plinio Ca.sa.rlo, Pcssi~onio da. Cunua, 
Aureliano Ba.r bol'ía, Pr Cres,po c Cas,ia.no do 
1\asciment(). 

E sem causa. pll.rticipada os Srs . Uucfonso 
Lirna, Teb:eira de Sil., João de Siqueira., Fe
Iisbello Ft•eire, Ar istides de Queiroz, João 
Dantas Filho, Eduardo Rõl.mos, l)ionysio tle 
Cerqueira., Galdiuo LOI'tlto, S:·~ Ft•eirc, Ah·es 
de Hrito, DeOI'leciano de Souza. Berna.rdes 
Dias, Ar thur Turres, Cincina.to Br<•ga, Riva.· 
da via Corrêa e Campos Cartiur . 

E' l ida. e sem debate npprovada n acta da. 
sessã.o antecedente. 

Pa.ssa.:se ao cxpe,liente. 

O Sr. 3 ' Scc~etario (sa~i~tdo 
de ;tu) proce1e :i leitura. tlo seguiatc 

EXPEDIENTE 

Offlllios: 
Do Ministerio da Fazenda, tle 21 do cvr

rente, enviando a seguinte 

MENSAGE:\I 

Srs. M~mbros do Cougr~sso Nacional- Em 
cumprimento 1lo disposto no dem·eto n. \0.145, 
de 5 de ja.ueiro de 1839, e I e! n. 3 .313, de lO 
de outubro tle ISS6, art. 32, o The~onro Fe
deral prbcedcu á organização d:\s inclusas 
r olaç.ões,nas qua.es se ach:tm contemplados os 
crerlores de 'li vitlas de exerci cios fi ndo~.j :'1 pro· 
cessadnsc reconlleci·.las pelos Ministcrios com
pt>tentes, sc;Jdo: 

Do Millister i o 1la. .T usLi;.a (' 
Ncg-ocios Iutel'iorc,.; .•.... 

Do Ministerio d:t !n•lustrin, 
Viaçü.o c Obras PlliJlicas •• 

Do Míni~tel'io ela. Guerra .•. 
Do Mlnisterio da. Marinh:l .. 
Do Mínisterio ctt F:lz:mtlu. .• 

4·'l : 4Si~_g()5 
94i; 452.!;::)53 

I. 17:3: 197$829 
518 :835~ 1 29 

2. 074.:-1:28$112 

Esta.nrlo estas divirla.s sob os efi'eitos do 
art . 18 da lei n. 3.018, rio 5 dc no\·cm hro !lc 
18.'30. p or per tencerem a vr,l'ba$ I!'H' nii.o dei
xaram sobras nos exercicio,; fiu:~JJcc iros a que 
se re.r~rem, fa.z·se preciso qne con ccdacs a 
necessaria. autoriz<~.Ç<i.o e cre•Jito par11 serem 
satisfeitas . 

Capitfll Federal. 22 de agosto de 1899, 11° 
da. Republica.-JI. Fe·rra:: de Campos S .clles. 
-A' Commissão de Orçamento. 

DoMinisterio d:t Guerra, de 23 do corrente, 
·•nvia.nrlo os papeis em que o alferes do 8• re· 
gimento da caval!aria Julio Junho Corrêa. 
Guimarães pede solu,1io do reque~·imento 
quo dirigin no anno findo e no qual solicita 
que sua a.ntig-ui rlade tl e posto sejt\ contnda. de 
i de maio de 1893.- A' Commissão de Ma· 
rinba. e Gnerra. 

Do mesmo Mini;;tcrio, de igunl da.ta., eo
~·iant1o os papeis em que o 2 ' sargen to do 
2• bat \lhão de infantaria. Jeronymo Pires 
Mussel pede licença para no anno proximo 
vindouro se ma.tricular na Escola P1•epa.t'l.l.· 
toda !l lb T•tctica do Rio Pardo, di~ ti' nsan
tlo-se-lhe o excesso de idade.-A' mesma 
Commis~ãl). 

Do Ministcrio d:L Marinha, !lc 22 do cor
rente, envian lo o t'equerímento do porteiro 
1lo Hospital de Mar inha. Carlos Gonçalves da 
Cttl , pedindo a.o~mento de v encimentos, fa~ 
zenU.o-o acoru panll<tr úe cópia da. informação 
do mesmo hospital, em oflicio n. 553, ele 10 
tlo corrente . - A' Commlssão de Orça· 
men to . 

Requerimen to de L•liZ Cn.r1os Franco, in
vcmtor rio processo ele liquifaçiio da borracha, 
pe<lindo para juntar aos seus antel'io:res pa
peis um novo documento que CJíieroee sobre o 
a.ssumpto que pende da del i beraçuo da ca
mara.-A' Commiss~o de Fa~euda. 

O S•~. 1-let•edia. de Sã - Ern· 
quanto, Sr. Presiden te, n~star-me um dia. 
siq11er ue mou mandato, cmquanto a minha 
TOZ se pnder ouvi r no seio da. r epresentação 
nacional, hei de clam:1r e clamar sem cessar 
por pr• •l'i !Je:~cia.s prompta;; c tmmcdiatns QUO 
julgo ll !C!>ss·u·ia,.:, afim do solver :t questiio 
imt•ortnntis::.irna, a me11 vcl·,<Jo ab:~.stl!Cimcnto 
•la. aguaá j·opulaçiiolhtCa pi la l Federal. 

V. Ex. c a Ca.maN ~iio te<lcm unhas dos 
:•:>fOt't;n5, o anno -pas:-:ado, po1· mim envhl:ulos 
rara oL!cr solu~-ã') prompla r•~·n. c~tc pro
l>lernn, qne tanlr• intercs3a :l. Capital Fcuer(ll 
e que, in felizmente, ate h('.ic, ainu:t t H llllutnn. 
solução tc-.,"c. 

Tendo apresentado o nnno pns>auo, um pm
j-~ct-:l relativnme11t c n este ru:sumpto, :t Ca~ 
mara o r~cuson. Este anno submc,tti á npre~ 
ci:1ção da. Commissão t1e Orçamento outro 
proj ecto, pr ocumnr1o resol vet• a. questão de 
outra fô!·ma, uma ··~z fJUC o anterior QUO 
p•:d i o. o crc rlito de 5.000:000$ nii.<J foi appro· 
vado, all~g-n.ndo-se para is::;o que em quadra 
de ecouom ia como o;ta. que :ttra. YessamOli, 
não se pôde a.utoriur o Governo a despender 
quantia tão avultath~. 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14:05+ Pág ina 3 de 25 

SESSÃO EM 25 D:i-Àoosoro~'DiiS99-:"":,· >~.,.;.-~~---~'·2·89--... 

Oprojecto que ainda. pende da apree1açao O Sr. Presideot~ O projecto 
da Commissão de Orçamento autoriza o Go- fica sobre 3. Mesa, nte ulteri(lr deliberação. · 

, verno a contrahir um emprestiruo :para occor-
rer. ás o~ras necessa.ria.s a.o serviço de Ó Sr. Ildet"onso AI vim- Sr .. 
abastecimento da agua, dando para garantia Presidente, v. Ex. e tod:t a Camara são tes
do _pagamento deste emprestimo a. renda. li-

1 
tem·unhas de que, nos primeiros dias da ca

qmda. resultaute da. cobrança das taxas de dente te"'is!atura· comecei desde logo a om
pennas de ~gua, e ~mo·a. Cornmissão de Or- pregar tOdos os êsrorços para q.ue do Con- · 
çamento na.o desse a.mda parE:ce_r sobre e~te gresso Fedr.ra.l emanasse uma. lei que :pudesse 
assumpto, ba dous o~ tr~ d12s. requeri a consubstanciar as necessidades agricolas 
casa qu~ fo~se ~se pl'oJecto mclmdo na or- daquella occD sião, no intuito de evitar. tanto 
dem do d1a,. Ipdependen.te do parec~r d~ quanto possivel, que a nosS& agricutturache
mesma Comm1ssao, requerimento que nao f01 ga.sse ao es·ado verdadeiramente agonizante 
a_pprovadC', estando ainda o projecto em ques- em que a vemos hoje ; uo segundo anno· da. 
tao pendente de estudo. legislatura, a inda desta tribuna pedi ao digno 

· · I •t 'd • ,.. antecessor de V. Ex., em tã.o alto cargo, que 
Não set Sl o a Vl ra auggarL 0 por mlll1 ., interpazes:;e seus prestigiosos officios junto 

acceita.vel ; eotretanto, .acreditando que a. d d fi 
Commissão não tivesse dado andamento ao a commissão incumbi a desse mister a m 
a.ssumpto, ta 1 vez pelos termos em que 0 pro- de que o respectivo projecto de lei viesse à 
· · , 1 d t discu~são e conseqnente ~ata.ção. Pela. ter
Jecto foL .ormu a o, venho apresentar ou ro ceira. vez, :pois, e no ultirn() a.nno da. Jegisla-
projeçto sobre o mesmo assurnpto, para que h t t 
a Commissão dentre os dous escolha um. não tura., ven o novamente tra ar do assump o, 
tendo assim motívo para continuar calada que hoje se apresenta ern sua phase mais 

aguda. 
sobre 0 assumpto. E' verdade quejá. ti-ve a. suprema honra de 

Espero que assim se possa. faz~r um serviço fazer parte de uma. commissão mixta. de Se
que é diariamente reclamad() pela imprensfl nadores e Deputado>, perante os qua.es tive 
e pela população desta. Capital. occasião de manifestar francamente o modo 

Sr. Presidente. para ver si consigo abalar por que eu compr~hendio. as graves respon-
o espirito da Camara, razendo-a inclinar-se sabilidades que pesa;varn sobre o poder pu
favoravelmente á. adopção de medida. ur- blico legislativo da União. no que diz. respeito 
gente sobre oassumpto, tenho necessidade de ao nosso movimento agri.:ola. . 
fazerscienteáCn.mura.deumfactohn.dousdius .E', Sr. Presidente, que eu considerava, 
lJOr mim tristemente presqnciado. Moro em como considero ainda, como causa. primor
um dos bairros mais importantes da. Capital, diu.l da crise financeira. actual a crise eco
no poetico bairro de BotaCogo e, em uma das uomica, que vem de 1ollge ••• 
suas rnn.s, talvez a, mais concorrida., posso ·o SR. RoooL'E>HO AEI\E11-Apoiado. 
garantir a V. Ex., sob a minha. pa.lavra. de é 
honra, que a popuia~>ão não tem tido ab""Ua, O SR. HENltlQUE VAZ-A crise financeira. 

-. a. result!l.nte da crise ecoo()mica. nem par•l satisfazer as suas mais imperiosas . 
necessidades, dando-se o tristíssimo eapect-:t· O SR. ILDEFo~so ALvn.r- ••• éqn~ eu con-
culo, que ainda ho. dous dius presenciei, de sir'!erav?-· a crise financEir~ como_ effeito e a 
mais de 50 mulheres pobres) agglomerando-se I econom1ca como_ ca.usa, e. oao podta. ~ompre
na rua, clamarem em altos brados oontra. os hender, como nao posoo mnda, como e que se 
poderes publicas, pel!l. fa.Jta. de agua, crescendo procura. jugular essa crise 1lnanceira., dei
a. sua exaltação ao ponto de t mtnrem inuti- xando correr á revelia. os interesses economi
lize.r a.a torneiras do chafariz publico do Iogar cos do paiz. 
e o.ggredir o gut~.rda., intento que tertam o Sa. RoooLPno ABaEU- -\.poia.do 
realizado si não fosse a intet•venção das , • : 
-pesaoae estr,lnhas. ll$to mostra que as minhas O SR ..• LDETi'oN~o ALVlM.- R_efermdo-me, 
queixas apresentadas nesta cusa. sii.o as mais Sr .. Presidente, us respo~sabtl!dades que 
justas possíveis pesavam sobre o poder JlUbhco G de que nos 

· fa.lla v a. o relato rio do Ministerio da. I<'azend.a. 
A propría imprensa. tem clamado sem de então (de 1897), om que o illustre Mi

ces.sar por medidas :prompta.s e effi.cazes neste nistro dizia. que todos os poderes publicas · 
sentido, e eu, servindo-me da cpigraphe teem :proclamado, corno verdade incontes
c: Agua! Agua! »,com que ha pouco O Pai:; tavel, estas proposicões exuberantemente 
encimava um artigo reclamando contra o demonstradas no I>S.rlatnen.toe no. imprensa
modo por que e fetto o seu abastecimento ser a lavoura a principal fonte de riqueza 
nesta Cll.pital, terminarei o meu discurso naciootll, ~er·lhe indispensavel a protecçiio 
reclamando tambem: Agua.! Agua 1 l::irs. dos poderes publicos, ha.vet· necessidade in-
D~putados! (Muito bem). adiavel de prostar-llle justo, legitimo e con-

c.ma.r& V, IV 37 
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venieote n.uxilio ;-prrante meus illustres 
collegas ele commi~são,pergoota.vu eu então: 
ta.es vcrclattes, porém, teem sicl.o praticadas? 
(P ausa.) 

Creio não haver quem affirme com sinceri
dade e a~sim cu .iustifir:a.v<~. onti'.i.o o meu modo 
de pensar: · 

Sem que fos~e cercada. dos ne
ce.omrios cuidados, quer nntes, quer 
apc',s a extirpaçfio clu cancro e:;cra vo, 
a vida. <lo a;;ricult.or, e pl'incip:d
men te do a~ricultor caleeiro, ficou 
exclusivamente entregue aos ca
prichos das intemperies, ús arti
manhas !los e~pecu !adores e a carencía 
absoluta. de recurso~ para a inicin ção 
clo t1•abalho livre. Os eiTeíto;; de tão 
salutar qu~o àe>curad:1 opc•rac;-ã.o, si 
por circumstancias occasiouaes v ie
l'a.m r etartlaclos, não for:tm, com
tutlo, ;cttenua1los por parte drJ poc1et· 
publico que a. d1rigm. E' natural, 
po;s, o deslaUecimento actual ; e, si 
de ha muito não o sent imos, deve 
i sso ser Jc,·ado à. conta ela feurc p.~
cunlo.ria que no5 sobreexcitou t res-

. 1oncarlamente n os ultimos rneze,; do 
extincto regimen e n os primeiros 

. annos d.o actu<tl. Foi nc-ss:l \·oragcm 
de capitaes c :u telosame nte acl!u'rn u
lados U. · ~ então ou e os :ou t i ~W> 1~
\'J'<H.k.:-cs vira m de~:tppa rcc(·r os pe
quenos r ccursrs de que aintln. 'Ls
l'unh:Lm c que os novos vieram a 
assumir o.> in,Qiuveis compromissos 
rle que procuram honcstam<."nte se 
de,;vmcilhar. A ti\l cr.ntinge ncia ac
Cl'CSÇ~l·~e ogot•:t par;t a lo. vonra de 
café: 

1) A o.sphyxiador:L baixa de preço 
de seu pruducto, em conso']ucnci:t 
da e;;pr>culação rnvolta n te 110 quo 
vae i:t>ndn vict imo., por for,;a irro
m,·diaYel d a~ circumstuncias clc oc· 
casião. 

O S1t. H RNltlQ C E \';,z - I·~ até l:Hll,:llllolo 
milo de tdllgi 'l lllmn~ Jal~o~ l'ara co ll VI'l llC•, l' 
<LO <l!Zl'icultot• qU 11 rc:dmcu•.o Lc·ctn ;: t' Ullrlu 
quanti•latle c.lo (;<t fú nu ilr Lorívr·, o IJ UC uün 
é exacto. 

O Sn. Jr.oEFo:-;so .-\! vm-E' exa.clo. Sr. Pr·c· 
liidenle. tfl.ll lO mais que vemof:: o mercado de 
café cnti'rguc :r, mci:~ tluzia lle casas <JUe no 
c~rueço d.:t ~a!'ra cnvi:tm agent(•s para. o inte
r iOr, P"ru comprar ess~ prochc:o par oual
quer preço. e depois rla volta deste.- aaent.es, 
impõem el!as O p :·!'c;.J aos <{r:lOries me"rca c!o3 
do Rio de Janei o·.. e Santo5, p r.-ço que lhe 
convenha. Imta 11eqnenn r1uantidnde que ainda 

ll1es falte para a satisfação dos seus compro
missos no exterior. 

Ainda m a,is, Sr. P 1·esidente, a.ddite-se: 

2) o retra.bimento el:traordina
rio dos capitaes e o abalo profundo 
do seu credito, em conseqnencia da 
desvalorizaÇão da. lelt ra hypotheca
r ia pela leviandade que t em pre~i
clido à. sua emissão e pela carencut 
de tomador'!s para a mesma; 

3) a desvalorização. aterroriza
dot·a do nossa moeda pelo desequi
líbrio de noss:.. ba lança commercia.l 
e pela <l.normaiidade de nos5a vida 
orçamentaria; 

4) a elcv:tção \"'ertigioosa. do s~~ 
lario produzid:J. pela actus.l carest1a. 
du. vida opera.:·iu ; 

5) a concu!'l'encia na eleva(;ão 
des.>e salar io pelas inilustri:rs piu
guemente :fa.vo:ecidas por um pro
teccioni~mo incomprehensi vcl ; 

6) a necessidade de t ransporte. 1'f!-· 
piclo e cc"Jnomico, e da. restJtUJ<:.ao 
int('""r•tl o.! a mercacloria 1lespach:tda; 

7)., a f.\ lta absoluta de garantia 
pn.ra os seus prod.uctos, quer em 
t e' t·eil·og, quer em tulhas, quer 
ainda no tl\lilsporte par:a. as praças 
de que deverã" ser exportados; 

8) a morosiilo.,le processual par:~ n. 
garan tia d os seus intet·ess es e a. dlf
ficuldade em que S(l vê o o.g l'icu ltot· 
para. a puuição dos furtos _e _roubos 
de que coustautemente ó v1cluna; 

!>) a desorgnnizar,ão do serviço 
ngricoh pela falta. de uma let que .o 
r egularize, do modo a garanttr SI
multaneamente os direitos do lo-
ca.d<>r o do loc.ltar io ; · 

lO) a impossibilidade de energia e 
nctivid:ule por parte do a.gt'ICUltor 
]l:tl':t com o trahal haclor , em vista. da 
liwitidnde com qno }lú rle este entre
g-ar-se :'L Y:Lg-abundu:.;cm sem l)IICOn• 
tt·ar• qut!m o incorrn110rlo ; 

I I) :\ olt~Ocicncia de Lr:l!Jnlho.dores 
apl'••pr·iauns aos seu~ ~erviç .s ; 

12) No rruc cliz respeito it coloni· 
zadiu ostt·a.Ji g-c ira, as :;uas exigeu
c i:.ts con>o.:u li vas,n ftnule obter mnio
r ·~:s vanl:l:.:-cas. conliacla como estava 
na inter venção dos representantes 
de sua nn<_;ã.o, com menosc:tbo da 
ju:>tiça brazileira. 

E neste ponto. Sr. Presidente, devo abrir 
um pa.t·cnthe ;e;;, e o faço •' Oln vivíssima sa
t isCaç<1ll, pura rendel' a h :xuenagem devi<la 
á cort"ecçã.o •Líplom;ttica de u m 1·epresentante 
estrangcii'O, da, estatura do Sr . Conde de 
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.Antonelli. que· fez cessar. até certo ]Janto, 
essas reclamaç•ões, tributando assim o neces
sario respeito á. organização da. nossa jus· 
tiça local. 

Fechado o parentheses, veremos mais : 

13) O modo por que é ln.nçado e 
coltect;tdo o imposto vexatorio e ex
torsionll.rio dos seus productos ; 

!4) A inobservancia criminosa. das 
tarifas do transporte por parte elos 
eoca.rre!!ados de.~se serviço; 

15) A falta de estati,;ticn. p1.ra co
nhecimento das métlias de producção 
e comumo de seus productos de 
fó1·ma a. c~:mlu~cerem-se os seus re
spectivos valores ; 

16) A neces>idade de uma propa· 
gnnda ininterrupta e pertinaz nos 
paizes consumil\ores, atim de tornar 
coabecido o nosso café, que ahi e 
-vendido como de outros paizes pr:o
ductores. 

17) A falta de laboratorios apro
priP-llos á aualy~e de terras, de fó-:-rua 
a applica.I'·se-lhes o conveniente 
atlu.bo; 

E. como estas, muitas outras ne
cessirlades accessorias concorrem vin· 
cul:rdamen·'e para o rlesfallecimento 
actual ~le nos5a agricultura C:l.Lceira. 

Et'à esta; mais ou menos, Sr. Presidente, 
a serie de males que, em 1897, concorriam 
para o aspbyxiamento rla. lavoura. 

Está. bem visto que muitas t!essa.s medidas 
inrlependem inteiramente da competencia do 
Congresso Ferleral, qne gr:tnd·' numero dellas 
d13pemle dos congressos esta.duaes e até de 
simples CUI:lpr·imento de deveres pot• p:u·te 
daquelles a quem esta confiad:L a execução 
das leis. 

Entre outra.s. recordo que lembrei as se
guintes medidas :, 

a) a rcgula.rizo.çii.o complementar do 
credito agricol:~., de a~cordo com os 
ensin:\mento.; dr. pr<llic:t colllida em 
povos cultos, pel:t cxpa.n~;'i.·> inrlis
pensa vel ao crcrlito real com a em is· 
são prolJitlosl. das lctt.rns hypotlwcn
rias, enc:~minho.ndo-<rs a pi'OCUr'll. t!e 
tomadores nus praças n:~.cionaes c 
estrangeiras; 

b) n :li.la.pta.ção correlatamente tla 
lei Torrens de 3l de maio de 1890 
aos Pl'incipios cunstituc!onaes da Re
publica.; 

c) a confecção de uma lei espe
cial, assígnalando com precisão e ela· 
rez" e tornando e.ffectiva a respon
sabilida.da.de das vias fCJrreas nas 
faltas, furtos, roubos e extravios da 

gene-ros confindos ao seu transpot-ta, 
assim como nos prejuizos resultantes 
de excessiva e injustificaYel demora 
no referido transporte ; 

d) puoiçfw pNmpta. e efllc.nz dos 
implie<1dos !lOS crimes ha pouco refe· 
ridos e nos dos pro luctos da la'l'oura, 
a!'mazenatios ou não, sendo tae~ de
lictos considerarlos pam todo~ os e!'
reilos como crimes publicas; 

e) rl ! cretação da lei de 1 ocacão de 
serviços quo Yenha garantir interes
ses do locador e do loc::ttario: 

() redu~ção nas t:J.rifas das es
tradas de (eri·o p 1rticulares, mc~
dinnte accordo com as ccmnanhins 
respectivas ; · 

!J) reúucção do imposto de tmpoL"· 
ta~,;ã.o de aniagem tlestinada 1Í. fabri
cação de sacc:1S; 

h) a neces;;idade rle tratados com
merciacs com as nações estr·angeiras, 
no intuit 1 tle conse(?uír-se n dtmi
nuiçã.o tln. taxa de 1mportnção do 
nosso princi pal genero de expor
tação ; 

~) abertur;~s <.!e novos marcados 
e;trangoiros :P~ra. o nosso cafó. 

Do exposto se verá. a instgnii\cJ.n~ia. 
reh.ti va. da ir.terven(;iio r\a. Uniio na 
solução da ctise que, av'~~s:ülaudu 
toda.s as nossas cla~ses, vu e c:~bl P em 
cheio, com todas as sua.s c:mseq 11en
cia.s paYorosa.s. eru noss<L unicll. f.,nte 
de recursos. Tal pllo n omen<:>, por.jm, 
nii.o deve nu~ ~auso.r <tdmir·u~iio. 
Di~cr'iminatlas c• ' m tanta d• sii{l~:l.l
darle as r<Jntlss u;L Uni<io c •ias Es· 
tados pelo Je;,-istarlor constituinl.e.qne 
no emtanto 1mputou l)qudla todos 
os encat·gos contrahitlor; e:n l1ent1lt.:m 
destes em ÓJ)OC;LS anteril•rcs, re~et·ifD.
dos á mesma. o~ sr~l'-"i~"~~ quo custeio. 
ninila com enorm1ssimos s:t.el'itlcius o 
con!tecítla por toJo., os p:rCr·iutttS a. 
crise financeit·a com que l tlt<J. ;[o.-rs
p~l'•lclaru~n tr:, SCi.'-lltoJ- hr< po~>ivcl 
rl~sYía.r qwtesquer rccul'sOs tlc~brm· 
olos ~. satisft\Ç~to de se"US pc~:uh~simüS 
cornpromis~os p:rro. u 'lll·fkial' d ire
ct-~mentc e~s 1 :principal l'vnte •lc 
nosg<~. rtrJw~z;t, r!Ulllltlo e do~ seu~ 
apuros que pro rem to los o3 llossos. 
mo.l~s ? Nât'. I' C~ [HJ u1li reso!u t~.me 11te. 
Aos Estados. tão generosa e ricame:1te 
a~uinhoados na pntillla das renda.s 
publicas, deve caber essa pn.tt•iotica. 
e iL\adi:rvel missã.o-

Eram eatas,Sr. Presidente, as nccc:;sidades 
que eu lembra.va em 1897 como depentlentes 
do Governo Federal, aílm de que se pOdessa 
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attenua.r o mal de que estava. profnndamente 
a.!l'eata.da a. lavoura; e, no cmtanto,nadiL se fez 
e penso que se procura ainda nada fazer, 
querendo-se. entretanto, jugular a crise fi. 
na.nceira, E como~ Sem remover a causa 
primordial, a crise economica. 

Diante desta situação que se aggra.va dia a. 
dia,até o ponto de vermos em um Esta.do,cuja. 
reputação economica. é geralmente aonheaida., 
como o heroico Estado de S. Paulo, clubs e 
até a. manifestação de um dos ramos do Po
der Legislativo, pedindo a revogação de lt!is 
em vigor, va.sa.das para uma situação nor
m&l, afim de que ee procure tanto qunoto 
possível attender a esta situação melindrosa 
de nossa. agricultura. e principalmente da 
cafeeira. Não póde,reatmente,ser mais agudo 
o mal de que está. affectada. a agricultur>a; e, 
a não ser que do poder publjoo emane uma 
medida que actúe poderosamente na occasião, 
uma medida de que crystaltize o 1lge_nte tbe· 
rapeutlco que eleve produzir no momento o 
bem bastante, pua que o Congresso tenha 
tempo de cercar de medidas necessarias o le
vantamento do nosso credito agricob, não 

· sei o que nos resta em momento de angustia 
como o actual l Tanto mais penosa é esta si
tuação quanto, se compararmos a situação do 
lavrador com a dos outros representantes de 
outz'as diversas ch1sses soeiaes, por-se·ha em 
relevo o estado, direi mesmo, miserando, em 
que se acha co!loca.da em nossa legislação. 
Basta, Sr. Presidente. um simples conrronto 
nas grandes crises afrectaudo as classes so
ciaes, basta attender pl:'incipalmente ao con
fronto da situação desta. classe com as demais, 
Pois bem, qual a situação do lavrador em 
confronto com a do negociante, por exe1Dplo~ 

0 SR. HENRIQUE YAz-E' debaix o do mar
tello do leiloeiro . 

O SR.. ILoEl!oNSO ALv"J...\1 - O commereia.nte, 
sendo cauteloso, t endo nma esoripta devida
mente formulada e tendo procedido com ho• 
nestiri:1de, vae encontrar no nosso decret o, 
conhecido por lei de fallencia, de n. 917, de 
24 de outubro de 1890, as medidas necessarias 
para servir-lha de estimulo o continuar a 
empre~ar sua actividaue em benelicio pro· 
prio e da sociedade em que vive. 

E' assim que, provada a correcção do 
negocia.n ta, na.s suas grand.~s crises, elle en
contril. nesse decreto a moratoria, a concor· 
data por abandono ou por pagnmonto e a 
cessão de bens ; e, por esses meios , havendo 
provado que os seus desat'J•anjos commerciaes 
estavam superiores á sua. previsão, obtem da 
praça a sua quitação c no dia segu inte ~ um 
redivivo na vida. jurídica, para prestar ser· 
viços a :si e a sua patria. 

E' esta. a situa.cão do lavrador ? Não. O 
seu acti'V'o esta representado pelo leiloeiro 

judiciario no interior; quer dizer, nada. vale. 
(Apoiados.) 

Nada tem, porque o que possue nnda. 
vale na. cotaçãn da hasta publicajudici.arie.. 

Que importa., possuit pro-priedades no valor 
superior a 200 -ou 300 contos, si, realizada .. 
a primeira, a. Eegunda. e a. terceira praç:~.s , 
sem licitantes, ahi vem o leiloeiro atirar os 
bens ás mãc.s de terceiros por dez ou quinze 
contos~ 

Ainda mais : persegnidq judicialmente por 
um credor, só resta. a este in feliz a. situa.çã.o 
de se ver no dia. seguinte devendo ainda, e· 
nã.o podendo, portanto, entregar a sua acti· 
vidllde á acquisição de novos haveres. porque 
ainda. o ameaçam credores de outra. na.tl.lteza. 

Vê·se. portanto, que a desvantagem é pal· 
pa.vel. daua a. mesma. hypothese do commer
cia.nte honesto e cumpridor dos seus deveres, 
e do agricultor, tambe'll. honesto e cumpridor 
dos seus deveres. 

Si voltarmos o verso da. medalha: e pro
curarmos conhecer qual ó a accão de um e 
qual é a acção de outro em relacão ao benefi· 
eiamento do erario publico, estou certo de 
que ninguem dirá que mais concorre o com
mercia.nte do que o agricultor. 

O commerciante e simples intermediar ia, 
por commissão, ao passo que o productor é 
gravado na pro:J.ucçã.o do genero de sua acti
vidade e gravado ainda no consumo de 
gener·os que empregam seus t rabalhos. 

Dcante deste quádro desolador, cujas cores 
eu não posso e nem pr eciso mesmo escurecer 
ma.ís, estou certo de que todos os mnstres 
collega.s estão de accordo de que ha. neoos
sidade hoje mais do que nnnca de prompta. e 
energica. intervenção por parte do poder pu· 
blico,afim de que por meio de medidas sábias, 
medidas que po~sam produzir effeito imme· 
diato, visto que qualquer retardamento ser.í. 
ainda muito mais :prejudicial, possamos re
mediar tão pavorosa. situação. 

E sem querer, por um bail'rismo excessivo. 
tratar da si tuação financeira do meu Estado, 
Mm mesmo dos Estados de S.-Paulo, H.io de 
.Janeiro e Espírito Santo, em sua. vida orçn.
mentaria, eu direi que á União compete 
tambem ver na. sua bo.lança commercíal 
quo.l e o principal genero de sua c:z:poz•ta.çii.o. 
afim de que poeso. avnlla.r dcvidamoute llOS 
beneficios ou mn.lctlcios que a.<lvcem dess:L 
crise ou que ella tiver de pr estar. 

Em taes condições e, tendo r.studado com 
certa cautela. a lastima vel discriminação de 
remia de 1891 entre a. União e o~ Estados. 
ver ificando que ha impe>ssibilida.de absoluta. 
de uma intervenção directa. por parte do 
poder publico D:\ continuação dos males de 
que está a.trectada a la. voUl'8., voltei as 
minhas vistas para o nosso regimen hypo· 
tbecario, comparando-o com o de outros 
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povos cultos e vi ·que dentro desse regimen 
inteiramente transformado pelas disposições 
dos decretos ns. 169 A e 370, de 1890, alguma 
conaa. poder-se-ha fazer sem grand~s sacri
ftcios para os cofres da. União, ou direi mesmo 
sem sac1•ificio algum. 

Pela indole desses dons deClretos cibdos, 
parece-me que foi desprezada a noção jurí
dica <las hypothec:J.s como simples cont1•acto 
accessorio para garantia de uma obrigação 
principal e transformou-se a hypotheca. em 
um -verdadeiro instrumento de credito agrí
cola, principalmente no que diz respeito á.s 
sociedades de credito real, que até certo 
ponto correspondem as cooperativas agrícolas 
allemães e italinnas, de cuja. propaganda 
tanto se tem cuidado em relatorios do Minis
teria da Fazenda. 

A esl!a.S sociedades de credito re~, cumu
ladas de privilegios, como se acham actual
mente pela legislação em vigor, reservou o 
legislador provisorio uma funcção impor
tante na vida. economica de nosso P!-\iZ. 
Cumulando-as de privilegios, deu-lhes tam

. bem a funcção ne~:!ssaria para intervir nesta 
grande crise, no intuito de valorizar tanto 
quanto possível a propriedade que lhes es· 
tava hypotb~cada e evitar as grandes derro
cadas como as que presenci!\mos na occasiâ:o. 

Como a Casa. sabe, veem de longa data. os 
privilegios conferidos a essn.s sociedades e os 
tavores emanado3 do Thesouro Nacional, fa
vores esses renovados sempre dia a dia. 

Sirvo-me, pois, desses privilegias que 
existem para as sociedades da creditl> real, 
não creando absolutamente direito novo 
al~um com receio mesmo de vir ferir di· 
re1tos adquiridos ; sirvo-me desses favores 
conferidos ainda. às mais sociedades por con
tractoa feitos anteriormente com o Thesouro, 
e penso não ter resolvirlo absolutamente a 
tremenda crise, mas no menos a.uxilinr o 
estudo de meus illustres collegas, dando-lhes 
uma. phase nova de estudo e zelando, ao 
mesmo tempo, os interesses do TILesouro e d:1 
sociedade, e. em ultimn. pllase, os inter esses 
dos mutuo.rioH. 

Estou certo dCl que os meus illustres col· 
legas comprcbenderü.o e.s medidM que avento, 
como devem ser comprehen1lidas,- simples 
lembranca.s para di~cussão de um assumpto 
sério, !em branças que podem ser remode
lndas, ma.s afino.!, que se consubstanciem em 
medida sábia, prudente e energica., allm de 
que possa a Republica de~envencilhar-se de 
um grande compromisso, assumido com a 
ngTicul tura do interior. 

Está. ne...c:se compromisso empenhatla. a sua. 
honra ; empenhou-a a RepubHca. por inter
medio de seu principal propagandista. o 1m
mortal Silva Jardim. Foi esse espirito lucido 
que em clubs do interior, perante multidões 

'· 
de lavradores, a todos • préga.va. que a Repu· ·I 
blica vinha levantar a vida economica dei 
nosso paiz e beneficiar a. ·todos. principal· 
mente áquella classe que serve de besta. de 
carga a. todas as outras classes brazileiras. 
E estou certo de que a attenção de meus col
legas ao projecto , como um dos meios para 
a satisfação desses compromissos de honra. 
não poderá em bypothese alguma dei:~.ar de 
ser preciosa, por isso que da lucidez de espi
rito d'~ todos muito tem que esperar & a.gri
caltura. de nossa Patria. (Muito bem, muit" 
bem. o oradol· e felicitado.) 

O Sr. Presidente-O projecto fica 
sobre a Mesa, até ulterior deliberação. 

Acha-se sobre a Mesa. o seguinte projecfu, 
gne,por ser matería.argente,vou da.r conheci· 
mento á Camara. 

N. 128-1899 

p,-o,·oga a acl'llal sessão do Congresso Nacio
nal tttd o di:! 2 de outubro do corrente 
anno. 

O Congresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Fica. prorogad:t a actual 
sessão do. Congresso Nacional até o dia 2 de 
outubro do corrente anno; revogadas as dis
posições em contrario. 

Sala. das sessões, 25 de agosto de Í899 • ...:.. 
Martins Junior.- Xa1>i61" da Siltwira Ju
nior.- Ri'Oada-oia.-/J.l{rcdo Pifito.-Luí~ Do
mingues. 

O St•. Presidente- Não havendo 
mais quem queira usar da palavra na. 
hora do expediente, vou pass:~.r á ordem do 
dia. 

PRIMEIRA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a. 3" discussão do projecto 
n. 102, de 1899, autoriz,mdo o Governo a 
abrir os prilcisos creditas para occorrer ás 
despezas de representaçã-o com a. recepção do 
Sr. Presidente da. Repablica. Argentina. 

E' lido, apoiado e posto conjuntamente em 
discussão, o seguinte substitutivo oiferecldo 
rela Commissão de Orçamento: 

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo uoico. E' o Poder Executivo auto

rizado a a.brir os necessarios creditos para. 
occorrer ao pagamento das despeza.s de 
representação feitas pelos poderes da Re
publica com a recepção do St•. Presidente 
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da Republica Argentin'á,; revogad~sas dispo· O Sr. Presidente-Tem a palavra 
sições em contrario. o Sr. Hdefonso Alvim. 

Sala rlas se~sões, 5 ele agosto de 1899.
Latwo JI/ille;·. -Augusta 1lfoiitet<~oro .-May
rinh. -Se;·:::edd lo · f 'o•·râa. -A lai111lo Gua11a· 
bar<t, -Jiarçd E~cobclr, 

Ninguem peuindo a palavra, é encerr::tda a 
discussão e ·adiada a votaç·ão. 

E' annunciada a discussão do projecto 
n. !07, do 1S99, autorizanào o Poder Ex
ecutivo a t:rans(erir para o Miaisterio da 
F<1Zendil. o credito de 29:774.~, coostunte elo 
n. !7 do art. 2 ' da. ~ei n. 560, de 31 de dezem
bro de 1808. 

Ninguem pedin•lo a p;Llavra, !\ encerl."a.da a 
discussão e adiada a vota.ção. 

E' annuncinda a 3' discussão do projecto 
n. 80 A, de 1899, autorb:a.ndo o Governo a 
mandar demolir os dous armazens da Alran
dega. de Santos, constr-uidos em terrenos mu
nicipaes da mesma cidade, na pra~a. Antonio 
Tetl~:s. 

Niuguem pedindo a. palavra, e encerrada. a 
discussão e adiada a Yotação. 

E' annunciad:l. a 2' discussão do projecto 
n. l3 A, rlc 1890, re~onhecendo como de ca
racter official em todo o territorio da União, 
pan todos os (\!feitos lega.es,(.s diplomas conre
ridos ]leht Escola Polytechnica de S. Paulo. 

Entm .. em discussão o a.rt. 1o. 

O Sr. Presidente-A est~ projecto 
foi olf8rncida pelo Sr. Bueno cie Andrada. e 
outros a seguinte emenda: 

« DepClis (\o l0 -r1iga-se: }:laragrapho unit~o. 
-Nos estu.belccimentos federaes de ensino 
su_perior são validos os eJÇames prestados na 
Escola Polytecbnica de S. Paulo.» 

·Nioguem perUndo a palavra, ê encerrada a 
discussão do art. 1 o e em seg-uida a do art.2·' 
do projecto n. 13 A, uc 1890, cuja votação 
fica. adiada. 

E' nnaunci:•dn. a I' discussiio do projecto 
n. lúS, d : ~ 1809, approvanrto o C01ligo Penal 
dn. .1\rmod[l, qne acompanhou o decreto 
n. lB, de 7 rle ln:L•·ço 1b lS~Jl. com pnrecer~s 
das Commissões de Con~tituiçâo, Logislaçã.o e 
Justiça e de Marinha e Guerra.. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada. a 
discussão e adio.da a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DlA 

E' anmmciada a continuação da 3" discussão 
do pro.jecto n. 122, de 1896, reformando a Ie1 
eleitoral (com substitutivo da Colllmissão 
Especütl). 

O Sr. Ildef"onso AhtiiD- Sr. 
Presidente, ou vi attentamente o illustre 
collcga. que precedeu·me na. tri.buna. e que 
du:r:ante dous dia.s consecutivos discutiu am
ptamen'e o projl!cto de reforma eleitoral. 

Sinto sinceramente, tributando a. devida 
homenagem á palavra. aclestrad:L de tão pro
vecto cu! tor de rlireito eleitoral, ter de ma
nifestar-me de modo diametralmente opposto 
;~.a pen~ar elo S. Ex .. porquanto considero 
incompleto. inopportuno e perigoso o tra
balho em debate, formulado por S. Ex., na 
qualidade de relator di1 Commissã.o Especial 
encarregada da reforma do nosso systema 
eleitoral. 

S. Ex., que tanto se esgota na perse
guição do que denominou micro/lia da fraude 
eleito1·a.l, não foi inquestionavlllmente feliz 
nas medidas prophylacticas contr,~ tão insi
dioso inimigo. Basta rlizer, Sr-. Presidente, 
que S. Ex. não procedeu ao trabalho preli
minar que poderíamos denominar- isola
me:;to do microbio - afim de dirigir o seu 
estudo com segurança, analysando a natu
reza e a situação do inimigo a. que procurou 
dar comba.ta. Da h i a ser incompleto, e até 
íllogico, o seu tr;lbalho. Preoccupou-se muito 
com as minudrmcias, com os detalhes do pro
cesso eleitoral, e por tal fórma., que preparou 
ainda mais a sementeira. para novas fraudes. 
Não é difficil a prova. 

A esthetica e a b~rmeneutica juridicas 
exigem que na c 1nfecção de uma lei se ob
serve sempre o rlesdobra.m:mto natural das 
medidas ele que ella deve com pôr-se. No c~so 
occuiTente,de,;ejanrlo·sepôr termo aos abusos, 
fraudes e crimes que deturpão a natureza 
no voto e a suo1. emissão, cresce de ponto esta 
exigencia. 

O legislador deve ser previdente, tanto 
quanto possível, deve pôr-se de vigilancia 
em torlas as phases do r'~gimeo eleitoral, arlm 
de que por nenhumn. rlcllas tenha entrada. a 
frn.ude. 

Or:t, como ncuhum collega. ignora, qual
qucl' systema eleitoml comprehcnde t1·es 
pll;:ses b'~ID t1istínctas; a CAPACIDADE ELEI· 
TOHAL, que se desdobra, no atist,~mcn:o, na 
elegibilidctde e itlc.nlipatibilid'.~de e no pro
cesso d e alistamento, que ainda. comprehende 
as 1Wtoridaáes compet1mtes para. fazel-o, os 
ser'!lenti{O.i'ios disso incumbido, as ser:çiies de 
alistamento, o p1·eparo e organisaçt7o, os re
cursos, os titu.hs de eleitllr e o eccereicio do di-
1'eilo c~aitoí·al, - b) - ELEiçÃo, que se des .. 
dobra na organis:~ção das secções eleitoraes, 
mesas e SHa missrZo, eleição, de Presidente e 
Vice-Presidente da Rllpublica, de Senadores, 
de Deputados, com tt sua organisação dr: mesas 

1 
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0 SR. COELHO CINTRA-Muito bem. actas c cópirts, transcripçüo e c1ncerto~, ftscaes, 
p 1·otestos e nullidades dAto1·acs; - c) - final
mente, A APURAçÃo, que comprehende o tra
balho das jtmtas apuradoras, apw·c:ç(i) d& 
elei<;ão do Presidente e Vice-Presidente da 
Republica, de Senadores e Deputaclcs, os pro
teslos c contra-p,.otestos e a -oc1·ificaçt<' de llo
deres. 

0 81~. ILDEFONSÚ ALVnt-E, no emtanto, 
sem podermos tomar conhecimento do modo 
por que eSSils corporações receber am a sua in
vestidur,, , conferimos-lhe uma da.s mais im
pol'tantes, quiçã. mesmo a mais importante, 
das funcç~cs el~itora.es no r "gimcn vigente . 

Pü<!-Se aincla o systema eleitoral da União 
dependente n.t smt prati~ do syatema, elei
toral tios Estados. 

Pondo remate a toda esta :wticulação, que 
deve ser cautclrsamente v iucultda, vêm 
ainda as.disp:lsiçü9~ ge.-aes c <tS di<Jlosiçües pe
naes. 

Tal deve1·ia ser a g rande rê<le que, si fos5e 
possível pese •r mir.robios cleitoraes, S . Ex. 
deveria lttnçar com suas nm()strarlas miios, 
afim d ;) livrar· nos •lo inimigo iusiniow. No 
emtanto,S. Ex. elaborando o seu .substitutivo. 
descuida· se de phases tão importantes, para. 
só cuidar do proc•)SSO eleitoral propriamente 
dito, como S:J estives8ernos preparando um:t 
lei da ccca.sião, mais em nossa defL•sa actnal, 
do que em defesa do regimen representa
tivo. 

Faço inteira e complota justiça ao meu no
bre collega e creio mesmo que só a. escassez 
do tempo, como diz, ~el'irt capaz rle imp:!dir
lhe a confecção de um trabllllo digno dos seus 
conhecimentos a tal respeito. . 

Sem querer desen volver as multiplas e va· 
riarl;1s phases por que pó le set· encarado um 
systema e leitot•al. chamarei a attenção da. 
cas;\ para uma dellas, que e hasica e donde 
póde dimanar toda serie de fraudes. 

Refiro-me, Sr. Presidente, á cl:~signação 
daquelles a. quem compete o serviço elei toral, 
quer du1·ante o alistamento, quer durante o 
processo de uma eleiçã.o. A lei n . 35 de 25 tle 
janeiro, de 1892, confiou es:;a missão a eleitores 
que recebessem es.;a investidura da~ Cllmllras, 
conselhos ou inteudencias municipaes em 
5eStiãO, 

H<\ presentemente , pois, uma eleição de 
membros de commissões de alista,mento elei· 
toral, ClltnO ha a ele:cã.o de mesarios para o 
processo <:>lE'itoraL . 

Será benefica e;t..1. di~posição da lei n. 35. 
Talvez se desvie~ da VCI'dade quem ousar 

affirmar isso de me do all~oluto, porquanto 
para que houvrsse cnntlança l:e.:.:ur:\ nessa 
prcscri p~:i.o rl<t lei, seriu. ClCCP.SHl.rio que em 
t odos os Ss tados a autonomia municipal fosse 
uma vordado pratica e p1·n.ticada e qUt} não 
tivessemos a rlualidrtde rle leg- islacfi.O elei· 
t oral: uma do Estado e outra da União. 

Note V. Ex., Sr. Presidente, que a minha 
refer-encia a e;;tc ponto é apenas para pôr em 
relevo as dillicul<lades que a cada. passo ~e 
nos antolham . Não estou procoden<lo a. uma. 
analy,e detalhadtt, durante a f}Un.l muitos 
outros :~.bsurdos viriam de appa.rccer. 

O momento não comporta semel1t:\nte tra
balho. Será isto a.ssumpto p:l.l'a . reform:l. ra.
dica.l do srstema, em cccasião m:1is oppor
trina, de mais calma e que não permitta dis
cussão apa.ixon<lda. 

Condemuo em absoluta esta plura.lidade de 
legislação ele i t.;ral de que vamos fazendo 
uso, legislaçã > incompleta, contrar1ictoria, 
incompl·ebensi vel, às vezes, com disposições 
gcnericas de eu volta. COIIl disposir,;õcs es~e
cifica.s, com prescripclíes de co.ra.cter provlso
rio misturafi a.s com pre;ct·ipções <le caracter 
p:1rmanente, referindo-se as leis u mas ás ou
tra.s, como si o cirladã.o fo~se obrigado a ter 
jnnto da. mes l eleitor:~.! , um a rsen3.l j urídico 
'ou bibliothec.t deitoral. Tudo isto precisa re· 
rot·ma., mas rcfôJI'ffi't meditada e singela, ao 
alcance do povo. 

O Sn.. PI~ESIDENTE- Peço ao orador que 
ínterrom1 a o SCll discur so, visto haver nu
mero para votações. 

O Sn. I r.nEPONS~1 ALvm- Com muit issim0 
prazer obedeço ;tO pedido do V. Ex . 

O Sr. I:.••eshlente-Peço ao nobre 
Deputado qne iuterrompa •> .:;c11 discurso, 
,·isto hav~t· nume1·o no recinto para as vota
ções elas mater·ills oncer:'t\lhts. 

Quem nos garantirá que nos Esta.nos está 
:perfljitamente ·cercada de prestig-io a escolha 
quer os conselhos, camarrts ou intendencias 
façam <\os meffit,ros de .iuutas de alist-lmentos 
e de me>as eleitor·ae.;; ~ 

0 S!t. ILI>I•:FONSO ALvm - Pois não ! 

Comparecem mais os SJ'S. All:mquerqnc 
Serejo, Augu,to Moutcne:.:r<>, Em~as Martins, 
Set·zeclello Corr~a. , Vivoiz:os, Guedelba Mou
rii.o , Ani~io de A bNU, Hrnriquo Vallarbrcs, 
i\iarcos de At·aujo, Torres Port~gal, João 
Lope;:, Francisco Si, Hei veoio. ?I fonte , Fran
cisco Gurgel, Eloy de Souza., Tr tnda<li!, Coelho 
Lisboa Catiho Ciutra., Malaquias Gonçalves. 
:>.ínrtins Junior, Barbosa Lima. Cornelio da. 
Fonseca, :Moreira Alves, Pe·lro Pernambuco. 
Artlim PeiX•JtO, Roch a C~.valcante,Arroxellas 
Gal vã.o, Rod.l'i~ues Daria, C~stro Rr:bello, Mil
ton, Tol;1.<\, Pa.uln. Guimarães, Verg oe de 
Abreú, Rodrigues Lima, 'Iolentiuo dos San
tos, José >Iurtinho, Xavier da Silveira, Os~t: 

Sera pura., ou mell1or , expurgada uc qua!· 
quer ordem de vicias a o1·igem do mandato 
desses conselhos, C amaras ou intendencias. 
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Godoy. Iritleu Machado, Alcindo Guanabara., 
Augnsto de Vasconcellts, Belisario de Souza, 
Leonel Loreti, Silva Castro, Agostinho Vida!, 
Urbano Marcondes, Rangel Pestana, May
:riok, José Bonifa.cio,Gonça!ves Ramos, Cuper· 
ti~o de Sequeira, Augusto Clementino, TeUes 
de Menezes, Moreira da Silva, Edmundo da 
Fonseca, Francisco Glicerio, Ovidio Abra.ntes, 
Alves de Castro, Luiz Adolpbo, Caracciolo, 
Mello Rego, Lamenha Lins. Leoncio Corrêa, 
Lauro Müller, Guillon, Marçal Escobar, Fran· 
cisco Alencastro e Victorino Monteiro. 

O Sr. President:e-Achando-se SO· 
bre a mesa. o projecto n. 128, de 1899, da 
Commissão de Constituição, Legislação e Jus
tiça. que proroga. a.té 2 de outubro a. actual 
sessão legislativa, e sendo es~a materta do 
caracter urgente. interrompendo a ordem do 
dia, n a. fórma. do Regimento, vou submetter 
o projecto á discussão. 

Estã em discussão, (Pausa .) 

Ninguem pediudo a palavra., declaro encer· 
racla a discus!:'âo e vou proceder â votação, 

Os Srs. que approvam o projecto, queiram 
levantar-se. (.Pausa.) 

Foi approvado o projecto n. 128, de 1899, e 
vae ser remettido ao Senado. 

E' . lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado ás Commissões de Constituição, Le
gislação e de J11stiça e á de Orçamento o se· 
g uinte · 

PR.OJECTO 

N. 126 - 1899 

Prot>idencill scbre a >l011.tçao dos contractos 
hypotltecarios ent1·e as sociedades de credito 
?'cal que h0111Jerem operado sobre cred ito 
agrícola e os re.spectivos mutuarios ; e auto• 
ri:;a o Pod~>r Executivo a novar com as mcs· 
mas sociedades os compromissos que tecm 
para com o Thesouro e cL la11çar mao dos 
2.500:000$ destinados anmulment.: a au:J;i. 
liar o lavoura p or ~eu coatracto com o Banco 
da Reptjblir.4 

O Congr~so Nacional decreta: 

a) Dentro do· prazo de cinco-a.nnos, epntados 
da data da. presente lei, essas sociedades, no 
uso da raculdade que lhes dá expressa. mente o 
a.rt. 340 do decreto n. 370 citado, não -excuti• 
rã.o e nem eco sentirão na exDussão dos immo· 
veis que lhes tlverem sido hypothecados, 
exercendo para isto, si fôr necessa.rio, os pri· 
vile~ios que lhes concedem os arts. 341 usque 
345- ao mesmo decreto ; 

b) &-~i do disposto no§ lõ do art. 13 do de
creto n. i69 A, as sociedades de credito real 
abrirão conta. corrente aos seus respectivos 
mutuarios,pa.ra o fim de creditarem-lhes a im
portancia dós rructos e rendimentos dos immo-
veis hypotbecados e de debitarem-lhes as des
pezas ajustadas entre a sociedade · e o mu
tuario para o amanho da lavoura., devendo 
ser entregué a. este o saldo que se ver ifica-r 
a.nnualmente a seu favor, depois de s~~otisfei
tas a annuidade e despezas da administração; 

.c) Os fructos e rendimentos do immovel 
bypotbecado serão entregues á. sociedade cre
dor..t, que exporá aquelles á venda, por si ou 
por interposta. pessoa., de modo a. obter para. 
el:es o melbot• preço possivel; 

d) O desvio, por parte do mutuario, dos 
t'ructos e rendimentos do immovel bypothe
cado, não excedentes da importancia da an
nuidade e des'pezas de administra ção, impor
tará na. exigibilidade de toda a. divid~~o, na. 
rórmada.legislação vigorante; 

e) As sociedades de credito real farão el!e
etiva a fiscalização rigorosa sobre o immovel 
que lhes ti ver sido hypothecado, de modo a. 
conhecerem precisamente si os ca:pitaes em
prestados fora.m ou não destinados ao sen 
fim; 

f) Para isso farão examinar trimestr·al 011 
semestralmente o immovel hypotheca.do, por 
pessoa de soa confiança., a quem cabe apre· 
sentar minucioso relatorio do seu exame ; 

g) As sociedades de credito real responderão 
perante o Governo pelo etrectivo emprego dos 
ca:pitaes emprestados. no interesse da pro
priedade agrícola hypotbeca.da ; 

h) Os emprestimos futuros e as importnn· 
cias para o ama.nho da propriedade hypotho· 
cnda serão sempre feitos pot• parcellns trimes· 
traes ou semestraes, na proporção das neces
sidades ngricolas, não podendo fazer-se 
effectiva a. plrcella. subsequente, sem que a 
sociedade verifiqu&, por mandata.rio de sua. 

Art. 1.0 O Governo, lendo em vista o re· confiança, si a anterior teve verdadeiro em
gimen hypothecarío consngra.do nos decretes prego no beneficiamento do immovel hypo
ns. 169 A, de 19 de janeiro de 1890, e 370, de 2 thecado. 
de maio do mesmo anno, na. parte rererente Art. 2.0 Para compensar as vantagens que 
ás sociedades de credito real, entrará em por esta novação, além das que o Governo 
a.ccordo com~ sociedades que houverem ope- possa ainda. consegu ir, concedem as socieda
rado sobre cred ito agrícola, no sentirlo de des de credito real aos seus mutuarios, fica. o 

-n ovarem ella.s os seus contractos h)•polheca- Governo autorizado a. novar tambem com as 
r ios com os respect ivos mutuarios, sob as !mesmas os compromissos que teem com o 
seguintes bases addttivas: Tbesouro e, bem assim, a l&.nçar mão dos 
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dous mil e quinhentos contos destinados an
nualmente a auxiliar a lavoura. por seu con· 
tra.cto com o Banco da Republica., agindo se
gando as necessidades contractuaes da nova.· 
çã.o a. fazer-se. 

Art. 3.0 Revogam-se as disposições em 
contrario. -

Sala. das sessões, 19 de agosto de 1899, -
Itde(onso Alvim.- Jacob da Paixélo, 

E' lido, julgado objecto de deliberação e 
enviado ã. Commissào de Orçamento o se
guinte 

PROJEC'l'O 

N. 127-18\i9 

Autoriza o GO'!Jerno a applicar, por espaço de 
cinco armas, G Te1lda Uq1tida resultante da 
cobrança das taxas de penas de agua no 
seruiço de abastecimento de agua á Capital 
Federal 

O Congresso Na.ciona.l resolve: 
.Art. V Fica o Goveruo autorizado a. a.ppli

ca.r, por espaço de cinco annos, no serviço 
de abastecimento de a.gua à Capital Federal , 
a renda liquida. resultante da. cobrança da.s 
taxas de penas de agua.. 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

Sala das sessões, 25 de agosto da· IE9;). -
Hel'edic~, de Sã . . 

E' sem debate approva.da a redacção final 
do projecton. 88 B, de 1899, para ser en
viado ao Senado. 

E' annunciada a votação do projecto n. 102, 
de 1899, autorizando o Gove1·no a. abrir os 
precisos c1•editos para. occorrer ás despezas de 
representação com a. recepção do S~. Presi 
dente da Republica Argentina (3·• discussão): 

• 
O Sr. Presidente- A este pro

je::to foi oil'erecido na sessão de hoje um 
substitutivo pela respectiva Cornmissão, o 
qual vou submetter a votos em primeiro 
logur. 

Posto a votos, é a.pprovndo em 3' discussão 
o substitutivo o!l'erecido na sessão de hoje, 
pela. Commissão de Orçamento, ficando pre
Judicado o projccto n. I02 •. de 1899. 

Assim approvado em 3• discuss~. é en
viado á Gommis:;ão de Rêdacção o substi
~utivo da Commissão de Orçamento ao pro
Jecto n. 102, de 1899. . 

J:>os~o a. votos, é approvado em 3~ discussão 
e enVlado a Commi:;são de Redacçã.o o se
guinte 

Camara. V. IV 

- ---=+ .--
297 . 

PROJECTO 

N. 107- 1899. 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. 1.• E' o Puder Executivo autorizado 

a. transferir para o Ministerio da Fazenda o 
credito de 29:774$. constante do n. · 17 do
art. 2• da. lei n. 560, de 31 de dezemb1•o 
de 1898, p·ua dar cumprimento ao <lrt. 5• 
da cibda lei, que passou para o dito ·Mi
nisterio a. Junta Commercial; revogadas as 
disposições em contrario. 

Posto a. votos, é approvado em 3• discussão 
e enviado á. Commissão de R'lda.cçâo o se
guinte 

PROJECTO 

N. 80 A- 1899 

Artigo unico. Fica o Governo autorizado a.. 
mandar demolir os dou;;; armazeos da Alfa.n· 
dega. de Santos, construidos em terrenos mu
niciJla.es da mesma cidade, na praça. Ant.onio 
Telles ; revogadas as disposições em con
tro.rio. 

O Sr. Bueno de Andrada (pela 
ordem) requer e obtem dispensa de impresslio 
para. ser approvada immediata.mente a re· 
dacção final do projecto n. 80 A, de 18gl), . 
que acaba de ser npprovado. 

Consultada a Ca.mara., é concedida a dis
pensa. pe<lid.'l.. 

Em seguida, é sem debate a.pprova.da. a se-
guinte . 

R EDA.CÇÃO FINAL 

N. ·ao B - 1809 

R edacçc!o fhw.l do projecto n. 80, deste am'lo, 
que autoJ•i;;a o Governo a mandar demo~ir 
0$ dous I.Lrma;;ellS a., .ril{a.tldeg:t de Santos, 
c~nstruidos .:m terrenos num icipaes · da. 
mesma cülade, 1ta pra.p Antonio TeUes 

Art1go· unico. Fica o Governo ~utoriz,tdo a. 
mandar demolir os dous a.rmazens da Al
fantleg~ de Santos, construidos em terrenos 
mllnicipaes da mesma cidade, na. praça Au· 
tonio Telles ; revogadas a.s disposições em con· 
trario. 

Sala das Commissões, 25 de agosto de 1899. 
- F . Tolentim -E. Malta, 

Posto a votos, é approvado em 2' discussão, 
sal v a a emenda., o seguinte art. 1 o do 
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PRClJEC'J'O 

N. 13 A-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1. o São reconhecidos como de cara· 

cter officia1, em toio o tert'itorio da União, 
para tcdos os cifeitos !e7aes, os diplomas 
conferidos pela Escola Polytccltnic<l, de Si'ío 
Paulo. 

Posta a votos, é approvuda a seguinte 

E:IIEIXDA 

Depois do art. 1", dig;•se 
Para.grapho uni co. Nos estabelecimentos 

federaes ele esino superiOi' são validos os 
exames prestados na Escola Polytccbnica do 
S. Paulo. 

Sala das sessões, 22 rle agos to de 1899.
Bv.eHo de Andrada.-Eli·1s Pm•uo.- Oliveira 
Braga.-Al,;ares R11bic:to.-Edmv.ndo d1L Fon· 
sec~t .-L1rcas de Bm·ros.-G1rstrtvo Godoy.
Casemiro d t Rocha.-Cosla Jwnior .-Cesatio 
de Freit(lS. 

E' ap:provado o seguint~ art. 2": Revogam
se as disposiç,ões em contrario. 

Assim emenr~ade, ê appi'Ova.rlo em 2" dis
cussão o projecto n. !3 .A, 1!e 1899, que e en
viado á Commis~ão de Instr ucção Publica, 
pa.t•a ser redigido para a. 3' discussão. 

Posto a votos, e approvado em 1" discussão 
o seguinte: 

rROJECTO 

N. 10B-18D9 

O Congresso Nacional deçreta: 
Artigo unico. F.' approva,lo o Codigo Penal 

para a Armada, que acompanhou o deci"eto 
n. 18, de 7 Je ma1·ço de IS91 · revogadas ~s 
disposJ<;ões em contra!·io. ' 

O Sr. l\111 ton()Jela o'rdem )-Sr. Pre~i
dente, peço a V. Ex. se digne co11sultar :i. 
Casa si concr:de dispeDS3 de inter,;ticio, a.fim 
de que o projecto que acaba de ser approvado 
seja. contemplado na ordern do dia da pro
xima sessão. 

Consultada a Camara, é concedida. a dis· 
pensa pedida.. 

O Sr. Bueno de 1\.~dr;•da Ct•ela 
or-dem} -Sr. Pl'asitlente, ~chando·sc wl,r•e 11. 
mesa a redacçl1.o tio pro,iccto n. 102 A, 
:peço a V. Ex. se di:;ne consulto.r ti. Casa ~i 

concede a dispensa. de impressiio, afim de q11e 
ella. seja !Ubmettiua. a votos hoje mesmo. 

Consultada a Ca.mara, e concedida a dis
pensa pedida.. 

Em seguida é sem debate approvada a 
seguinte 

REDACQÃ.O FL'i' AL 

N. 102 A- 1899 

R·~rlacçt1o fina" do jl'mject'J n. 102, deste ati:>!O, 
q<~c wclo,·i::a o Podr;r Executivo a aúri1· os 
precisos cr·cditos íl tm occo!Te;· tis de.<pe::;as 
de rcp,·csentaç'7" com tt ~·~:cepçtto do S't'. 
Presidente da Rcpul!lica Argentina 

O Congresso Nacional decreta: 
Al'tigo unico. E' o Po1ier Executivo auto

rizado a abrir os necessarios credi tos para 
occorrer ao pag;\mento das despez;\S de :re
representaç5.o feitas pelos podcre:;s da Repu·· 
blica com a recepção do Sr. Presidente da 
Rcpublica. Argentim•; revogadas a.s disposi
ções em contrar·io. 

Sala das Commissües, em 25 de agosto de 
1899, -Frar~ci.sco Toleatú1o, -E. Malta. 

O Sr. P1·esidente- Estão findas 
as vota'fôcs. Continua a 3" discussão do p:ro
jecto n. 122, de IS9G, reforma'ldO a. lei elei
tora l (com o substitutivo Lla Comrnissão 
Especial). 

o Sr. Presidell.te - continua 
com a palavra o Sr. IlJefonso A\ vim. 

O Sr. Ildef'"onso Alvim-Dizia. 
eu, Sr. Presidente , que a. nossa refol'ma.elai
toral precisa ser radical e completa. Ora, 
assim senrlo, e indubitavcl ~ue o ~ubstitutivo 
em discussão <~ bsolut""mente não satisfaz, por
qtHmto >ó attenrle no proce~so eleitoral Pl'O· 
p1·iamcnte dito, e, a meu ve1·, dando vida 1:t 
um novo perigo, com a exces~iva. autorid<tde 
conferida aos tabelliã.es e escrivães. A' parte 
mesmo a qualidade humana destes serventu
arios, sujeitos, como todos nós, a especies 
rnultiplas de vicissitudes, eu repito a par
gunta que ha. pouco fiz, com rerereucia á. in
depeudencia dos conselhos, camarns e iuten
dencias. 

Quem nos garantirá que pelas leis de or-ga
nisação judiciar.ia dos Estadoo estes servm· 
lu:1.rios 1lis~õem da. precisa ini.lependencia 
p:u·a. o exercicio da somma de autoridade q•.te 
se I hes f[Ucr dar 'i . .• 

U~r Slt. DEI"'Ul'II.J;o- De quem fica depen
úondo o serviço oleitora.l, 
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pa.1•ece-me ante:; que veiu a.finat a da.1•-Jhes 
abrigo mais seguro, r.rea.ndo novas. !:mtes de 
sophismas iJOt' occasião da reconhecimento de 
podel'es. 

E' o que tinha a. dizer. 

0 SR.. lLDEFONSo AL-.TI:M- •. , de quem fica 
dependendo o serviç.o eleitoral, diz bem o 
meu nobre collega. Não, Sr. Presidente. 
Basta de chãos em nossa legislação eleitoral, 
Basta de remcmdos nesta colcha de retalhos, 
que só tem servido para cobrir a· fraude. 

Abanrlonemos este systrma r1 e, no tim de (J!v.ilo bem ; mt{ito bem, O orador ti felici-
cada. legislatura, addicionar-lhe mais algu~s tado.) 
trapos legislatívos. a ultima hoJ'a trnnsmü-
tidos para os Estailos, P' r intermedio do te- o !Sr. F1•ancis;co de Sá co-
legra.pho e quasi sempre !urtados ao conh~- meça dizeodo que, qualquer que seja a sorte 
cimento do povo, que •: Justamente o ma.ts que tsteja res<o.rvarla ao projecto, reformando 
interessado em conhecei-os. 0 nosso systema eleitor:1l. não vê o orador 

Façamos uma. reforma. mas uma relorm_a motivo por parte do nobre Deputnd0 por 
radical e cornpleta.: desde o alistamento e.hn· Pernambuco, para. a.t.tribuil-a ao Sr. Presl
toral até a vcl"ificaç1io de poderes dos elctto~ dente d:L Rcpublica, pois !oi s. Ex. me~mo 
pelo voto popular. Sim. E' preciso que a quem leu nesta camara as patriotícas :pa
Camara le~sle até para si propria. Cumpre lavras com que o Chefe do Estado mostrou a 
qne o eleitor se coovença. de que nesta casa ba necessidade de reformar-se o systema tle 
normas seg-uras, contra. as quaes nada pode- fraudes eleitoraes, em que se debate e se 
rã.o os precedentes, ou a j1ri'isprurlencia paí·Zq.· corrompe a Republica. 
mentar, como se diz nas rodas de ga.limterta Mostra gue a difHculdade de taes reformas 
politica. . . cstà. nas maiori<1s que pretendem conservar o 

Já tive occ.1sião de ouvir no 1ntenor f'JUe rlominio que osystemaem vigor lh~s ga~a.nte, 
só havia urn meio de evitar-se l\ fraude, e es11uecidos do que em dadas s1tuaçoes, e 
era f1·audal-a. tnmbem, porquanto, si a rm~1- transformarlas ellas em minorias, podiam 
de tinha a Slla residençÍtl no meio do povo nao encontrar no. lei reformada gar<~ntia de seus 
se podia. negar tambem que o seu domicili~ direitos. 
era no recinto das.cn,sas do Congres~o. Deste Como representante do Estado que o 
mal não nos li"Vr::t o _:lubstit!ltivo tlo nos~o no· elegeu, decla1·a que o seu pa.rt1do não tem 
bre colle!!o.; logo, nao alveJa o seu dcstdcra· receio da. lei. tal e'" maioria. com que este 
tu~. S. E~. :perr1eu:se em. e~ame de det:ll\les e ·partido conta no Estado, c, pessoa.l!Dent~, 
mmudenc1rts que so s~rvuao para omba.r<IÇar rleclara C')Ut>, é a f;lvor de qualquar le1 elct
o exercício tlo voto e ounca para saneai-o. A tor;\L ~ue vise garantir· a representação das 
proposJto, lembra-me de uma o.necdotn que h minorias. 
algures : . . . o seu fim, porém, vindo ã tl'ibuna, e a.pre-

Perguntou-se um dm a certo camJ?L)lllO sent:1r uma emenda r elativamente á. repre-
fra.ncez sijâ. tinha visto a ciiladc de Pa.l'lZ. sen taçii.o numerica da Camara, visive~Tllente 

«-Não, respondeu 0 camponio : jã. !â es- incon8titucional, porqu11nto. determm_ando 
ti ~·e uma vez, mas as c<.lsas impediram-me 1te a Ccnstituiçã.o que a representação nacwnal 

seja pelo menos, de um Depmado IJOr 70.000 
ver a cidnde.» bàblt,anb~. Estados ha. C')Ue são representados 

Tal ê a. situação de meu nobre collegf'l. ll<\ p!·oporção de n':l Deputado por 60.000, 
S. Ex., no Jlruri!lo da per~eguir os ,;1icrobios !50.000 e m.enos habttantes. < 
da fraude, per• leu-se tan~o em r1e~alhes, em· 1 Par<~ ma1s clareza do :pensamento ~e .-u:l. 
mal'tt.nhou-se por ta.l Col'ma. elil Htnoval,'ut:·s 

1 
emenda, apresenta. o or~~lor .o se.,u~nte 

de~connexas, que, longe de t:er o !f·o.ndc na- , quadro, que l'<'S1;lme, por as~:"!- dtZCI', a. 1•le.t 
cro/Jio polis, com todos os seus arrabaldes, de 1 que ~em_ ~m v1sta_ e os vtctos. actuaes da 
do.r com:pleto extermínio aos seus habitantes, : const1tmçao numer1ca. da C.amar a~ 
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300 A.NNAES DA OA.MA.RA. 

- , ' I . f'2 
~~ :b~ ~~a:E-< P.-·1!11"' o ;z; ~~s ~f!!P..;: =>~ 

POPULAÇÃO f>< O o 
CXl c:-~ <!':; ~~~ ESTADOS · ~c::< i=l 
o O~~ :il~ 

ao 
(Censo de 1890) o o a: 

~"' e--"' !'ilCI ' ~ .. "" c;ooozO 
~ 104 ~go ~g~g :>A lê< . z ~~ E-< g 

-
Ama.zoniiS ••• •• ••• ••..• ••••••••••• •••••••• 147.915 2 4 .4 
Pará .. . ••• .•.• . • • . . •• •... •... . •.. . . . .••. • 328. 455 4 7 4 
Mar~nhão •.... , . . •.•. · • · •••••• . •. . ..• . .•. 430.854 6 7 4 
PiallhY ••••.•• • •.•.•... ••.••.. • •• • •• ...• . . 267.609 3 4 4 
Ceará . ...•. . •••• • ....• •.• .. .• • . •• . ••..••• 805.687 11 10 8 
Rio Grande do Norte ..... ... ... .. ..... ... . 268.273 3 4 4 
Parabyba .... . . .. . ..... .. ..... .... ....... . 457.232 6 5 4 
P erna.mbuco .... .. .... .. .................. 1.030.224 14 17 10 
Alagoas •.... . ••..••.. ... •..•.... .• ...... • 511.440 7 6 5 
sergipe .•.. ..• . • ••...• • ....•..• . ..•..• .•. 310.923 4 4 4 
Bahia .• , .... • ..••. ••.•..• •.• •.. • ••.. •.• ... 1.919.802 27 22 19 
Espírito Santo . . ................. . . ........ 135.997 1 4 4 
Districto Federal ••..•••• .• ...•.•..••..• .•• 522.651 7 10 5 
Rio de Janeiro •.• . •.. .•..•..•.•..• . . ...•.. 876.88i 12 17 9 
S. Polulo ••.. ••••••• • ••.• •••. . . ••••• •.•••• 1.384.753 19 22 14 
Paranã. . •. . . , .. ..... . . ...... . · • ••.• • .•..• •. 249.491 3 4 4 
Santa Catharina. ••..•.• .• . , . , , .• . •.•....•. . 283.769 4 4 4 
Rio Grande do Sul. ... .. ................. . 897.455 12 16 9 
Minas Geraes ......•.. ... ....• •. ......••. 3.184.099 45 ~ 32 
Matto Grosso .. .. ........ .. ... . . ......... .. 92.827 1 4 4 
Goyaz ............ . ..... .. ...... . . , •.•.. •• 227.572 3 4 4 

212 159 

Vern a. Mesa, é lida., apoiada e entra em · 
discussão. a seguinte . 

Ama7.onas ....... . ... . 
Pará . . . ............. . 

4 
4 
4 
4 
8 
4 
4 

EMli:lSDA 

Ao projecto n. 122, de 1896 

Aecrescentc·se: 

Artigo. O numero de Deputados ao Con
gresso Nacional, t.leitos pelos Estados e pelo 
Districto Federal , corresponderá. a. um por 
100.00() habi tantes. 

§ !. • A fra~o superior a. 70.000 habi
tantes na. população de cada. &tado será re-
presentada por mais um Deputado. · 

§ 2.0 O.numero de Deputados de cada Es· 
tado não será. inferior a quatro {a.rt. 28, § I• 
da Constituição) . 

§ 3.0 Até que seja. revisto o recenseamento 
da população da Repnblica, o numero dos 
Depu~ados dos Estndos sara o se~nint~. de 
nccordo com o recenseamento de 1890 (art. 28, 
§ 2' na. Constituição) e as regras fixadas no 
pr~nte artigo : 

Ma.ranhü.o ..... ... ... . 
? iauhy . . ..... . .. ... . . 
Ceara ••. ...... •... ... 
Rio Gra.nde do Norte .• 
Parahyba .••.•..•• •. .. 
Pernambuco ...• .• •• • • 
Alagoas .. ....... . .. .. 
Sergipe ......... ... .. . 
Bahia ......... ... . .. . 
Espírito S.mto ..•. •. . . 
Districto Federal • •. • • 
Rio de Janeiro •••.• , •. 
S. Pa.ulo ............ . 
Paraná. .. . .... ... .. .. 
Santa. Catbarina .. .. .. 
Ri!l Grande do Sul. • . 
:c-.nnas Geraes •• •• ••.•. 
Matto Grosso ... . .• .•• 
Goyaz .. . . .. ......... . 

10 
4 
4 

19 
4 
5 
9 

14 
4 
4 · 
9 

32 
4 
4 

Artigo. Emquanto não fôr alterada., de 
de modo geral. p elo Poder Executivo, a. actual 
orga.oiza.~,ao dos districtos eleitoraes, o nu
mero de Deputados de cada districto será o 
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quociente do numero total de Deputados, do 
Estado pelo numero actual dos districtos. 

§ l.• A frncção que resultar dessa divisão 
será distri buida pelos districtos que conti
-verem maior numero de eleitores federaes, 
na. proporção de mais um Deputado para. 
cada um desses districtos. A distribuição será. 
fixada. pelo Governo de a.ccordo com os alis
tamentos actuaes. e qualqriel' que seja. & mo
difical:â.o destes só poderã. ser alterada pelo 
Poder Legislativo. 

§ 2.• Quando o quociente tõr inferior a 
dous, os dous ultimos na. ordem em que esti 
-verem designados os districtos serão reuni
dos em um só. 

§ 3." Os Estados que !lerem cinco Depu
tados ou menos constituirão um só districto 
eleitoral (art. 36, § 1• da. lei n. 35, de 26 de 
janeiro de 1892). 

§ 4.• Nos districtos de dous Deputados, 
cada eleitor vota.l'á. em um nome , nos de tres, 
em dous nomes, nos de qu<~tro ou cinco, em 
tres ·nomes. 

Sala. das sessões, 25 de agosto de 1899.
F,·ancisco Sa. 

O Sr. Tirnotheo da Costa 
(para t'ma ·e:rylic.Lçc1o pessoal) - Ainda lla. 
pouco, quando orava o illustre Deputatlo por 
Minas Geraes, foi S. Ex.. aparteado pelos 
nobres Deputados os SrB. Lniz Domingues e 
Malaquias Gonçalves, em raferencia á esta
tistica., e declararam que ella. era eivada de 
lacunas, não meret:edora., portauto, de con· 
fiança. 

Como teve a. honra. de fazer o reconsB-1.· 
m&nto geral da R.epublica. em 1890, trabalho 
a que se devotou com a maior isenção e 
escrupulo, póde atflrmar que elle, a tê mesmo 
em relação aos ma.ts remotos Estados, suas 
condições especiaes rte exu·nsão territorial e 
população esparsa, toi coroado do melbor 
exito. · 

Basta declarar que em -varks Es(a.rtos, no· 
todamente Amazonos, Goyaz e Matto·Grosso, 
foi feito por empregado~. destacado.!! pela 
Dil'eetoria. que proficientemente executA
rnm a operação pretendida. O recensea
mento de 1890, comp~ra.tivamente, roi um 
trabalho de mais vantagem do que o ante· 
rior, organizado no lmperio, e disto o ora.dor 
&:e desvanece, porque lá. fóra, no estrangeiro, 
homens competentes nã.o lhe regatearam 
o.pplausos . 

Assim, é doloroso que, se olvidando inven
civeis embaraÇ(·S, o desinteresse unido ao 
Jl!&ior escrupulo e a.s largas sommas dispen· 
dld~ pelo Governo da. Republict, Eeja hoje 
a.connado de Jacunoso e invel'idico! . 

Atfirma. que as informações são e~.ctas, 
taes a.cclll!ações facilmente formuladas im-

ao r 

procedentes e éonc:ue emprazando aos seus 
nobres collega s a virem pl'ova.r da. · tri
buna que o recenseamento de 1890 não é 
vetdadeiro, não é reaL (11Iuito bem ; muito 
bem.) 

O Sr. Luiz Domlngoes (para 
uma axplicaçao pessoal) - Não coot·~stou e 
seria. mesmo incapaz de contestar a oompe
tencia, por todos reconhecida, do illustre 
Deputado pela Capital Federal. . 

Si tosse mesmo necessario desconhecer 
essa competencia para. negar a veracidade 
da estatistica, a1Hrmaria essa veracidade, &ó 
pelo temor de contestar a. competencia. do 
nobre collega.. Ma.s uma cousa. se concilia. 
perfeitamente com a outra. 

O illustre Deputado, estava aqui, fa.zia. 
obr-c1 com os dados que lhe vinham, não podia. 
fi.sca liznr o serviço nos Estados, nas ca.pi
taes e, muito menos, nos municipios em 
que se dividem os nossos Estados. 

O orador, por estar na. occasião presente eltl 
um dos municípios do Estado do Maranbio e 
ser testemunba. do modo por que S<' fez a.lli o 
recenseamento, é que aparteou o nobre Depu
tado por Minas Gera.es, a.tfirmando que ó re
censeamento do Mara.nbão não era a expres
~ão da verclade. 

Assistiu, então no municipio da Moncão. 
a repugna.ncia, que chegou a ser invencivel, 
ppr parte da flOpulação, em dar o seu nome <3 
satis razer os requisitos d:1 s 1 istas do recen. • 
sea.mento pelo terror do recrutamento ou do 
imposto de cabeça. de que suppunbam ser 
baSe o recenseamento. 

Muita gente cheg"U mesmo a. fugir das 
fazoni<l B, tomada. desse pavor. 

E em outros municípios, a incompetencia 
das pessoas incumbidas do serviço e sem ne· 
nhum tnteresee por elle, ora o primeiro 
obsta.culo para. um resultsdo seguro o mas· 
mo serio. 

Po t· eesa. circumstancia. sem querer d o 
leve negll l' ao nobre Deputado toda. a. COlO.· 
1=etencia para qualquer trabalho que S. Es:, 
acceite, rorque,poa• sua. probillo.dc. só acceita 
o t1·at•alho que é capaz de desempenhar, 41 
quo o orarlor deu aquelle aparte. 

Póde ser que nos outros Estados o recen • 
seo.mento exprima a verdade, mas, permitta
se· lhe dizer, que, me.smo aqui na Capital Fe· 
dera!, onde o serviço póde ser feito com ou
tro pessoal e fiscalização, o orador tem ou
vido affirmar que o recenseamento niio é 
fiel. · 

No Maranhã.o, póde asseg~;~rar que elle não 
se .fez' com a correçç.ão que ·o illustre Depu
tado im<\gína. e por isso não }ló.ie servil" 
de base ~ra. cousa. alguma e muito .menos 
para o hmite da representação do Estado. 
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O Sr. Her-edia. de Sá não 
vem anaiysar o projecto, mas s imple:.-mente 
emittir a sua opinião e dizer ú Camara. o 
modo por que tenciona. vota.r, afim de qué os 
seus amigos, maximé o elcitorn.·lo de quem 
mereceu o mandato, saibam como procede 
hoje, não olvidando idéas que honbm, quando 
candidato, enunciava contrn. um partido que 
então tio ha o .AOnopolio das :POSições o!ficiaes. 
Deseja que os seus amigos sübam que é coh~
rente porquê, a seu ver, a c-•herencia. e o 
m;~is bello apanagio do homem politico. 

AListado nas fileirRs do Pa.rtido Republica
no, partido que apoiou a 1Jolitica 1lo Dr. 
Prudente de Mora~. quer hoje se bater pela 
verdade eleitor-Jl , como já o fazia bontem, 
quando se enfrentava com o poderoso e for te 
Partido Republicano Fe·Jeral. 

Tem ouvido impugnar o projecto do Sr. 
Jo~é Marin.no, pretextan;lo-se não ha.ver 
tempo para se vot<1r tão irnport,mte refor
ma. 

Haja. boa vontade da parte da C:~m:tra, 
observa o orudor, fitç;.1 um pequeno esforço, 
e para t anto não lhe faltará t e mpo. Basta. 
arrancar da Municipalidade a qualificação e 
nomeação das mesas, e principalmente a · u b· 
stituição de todos os títulos existentes, me
dida tão urgente quanto m.:.ralizador-a, que 
alguma cous~t de proveito5o se te.ril. feito no 
sentido da ver .la•le eleitoral. 

Si o projecto do Sr. JOSlit.h.riano e eivado 
de lacunas e defeitos, cum_pre aos compe
tentr-s emendal-o, corrigil-o, mas não recu
:ooJo üt Zimine, opinião que se lhe afigUl'a 
ser ria Camara. 

Mostt•a irregnlaridades commettidas nas 
eleições de~t..1. Capital, e, sem recorrer a OU· 
t ro3 argumentos, basta. mencionar a r epre. 
sentação votada pelo Conselho Municipal, re
cla.m;wdo •lo Congresso uma. reforma neste 
sentido, e o prcoj· ~cto do Sr. :Xavier da Sil
veira, pnra se fazer a qualificação de fôrma 
diversa da estatuída. 

DiSse que não pretendia n.nalysa.r o pl'O
jecto d o Sr . José Mar iano e t.1o pouco pro
p llnha-se emendai-o, m:~s jllstificae <la tl'i· 
buno. o seu voto . 

Quer que os seus amigos do Districto Fe
deral, que representa, :-saibam que o ot•a.dor 
concorreu para. que toda e qualquer reforma 
seja foita. no sentido de motli lic;\r o actua.l 
estado de cousas. (.3luito óent i mt(ito bem) 

O Sr-. lrioeu Machado (pela. or
dem) -Sr. Presidente, desejava que V. Ex. 
tiv~se a bondade de me .conccder um favor, 
que tem já. c:mcedido a outl'OS collegas, de 
adiar para a.ma.nhã a discus~. attendendo ao 
adea.ntado da hora. 

O Sa. P RESIDENTE - Não pÕsso satisfazer · 
ao pedido do nobre Deputado, porque resta-nos 
ain·la uma hora e tanto de s~:s;ão. 

Continua a 3" uiscussã.o do projecto n. 122, . 
de 1896, reformando a. lei eleitoral (com o 
substitutivo da Commissão Especin.l). 

O Sr. Irioeu Machado sabe 
que uma das nossas maiores necessidades é a. 
regeneração do systema. e leitoral, mas esta 
tl'iste verdade é acompanhada de outi'aS tão 
tristes que chegaremos á conclusão que ta.n· 
t ils são as necessidade~ a prover na política, 
na. 3/Jministmção, que uma medida isolada, 
efflcaz. em mom•.mto dado, é fallaz, desde 
que se attenda a que o que predomina na ex
ecu~':âo das leis é a ffiQtalidade dos homens. e 
que não e o seu texto frio que póde produ
zir o milag-re da regeneração e estabelecer 
o regirnen da verdade eleitoral. 

A verdade é que o povo brazileiro não 
acredita mais na verdade do system.a elei· 
toJ•al e que esse desalento não é isolado.Em 
todo o munllo a desconfiança na. êtlicacla do 
regimen represerrtati v o t em abalado t odas 
as instituiçõ~s politielas . 

Entrando na analyse do projecto, o orador 
aponta os inconvenientes das novas forma- · 
lif.iades exigidas no momento da ele ição por
que só poderão concorrer par a augmentar a 
no~s· t já assustadora abstenção. 

Mostra as lacunas no que diz respeito . aos 
p rocessos d,.~ qualificação e dos r ecur.sos elei
toraes. 

E~tuda largamente o caso da formação das 
me,a; seccionae~ de modo a garantir a re· 
pre~entação das minorias nas mesm<IS mesas, 
assignalando os êmba.raços que a interven
ção municipal no aSllumpto olrerece. 

Critica ainda. o pl'ojecto na par te relat iva. 
às . iocomp•ttibilidades que nelle se cream e 
estuda míuuciosamente as attribuições que 
se pretende confer ir aos seeventuarios da jus· 
t iça e notarias, uo que concerne ao recebi
mento do voto . AaSl'gura que to.l providen
cia de fórma alguma. garante a verdade e lei
toral, não só porque os nota.rios teem os seus 
prepostos. os qua.es em exer cicio pouem ser
vir-lhes de instrumento político, mas ~inda 
porque, não sen,lo todos elles vitalícios, de
p 1ndem naturu.lmente das auto1·idades locaes 
e, portanto, pelo eEpirito da. -propria. conser· 
vaçüo, ou por interesses partirl3.rios, podem 
deixar de observar strictamente O.!l deveres 
q ue lhes dá o projecto. . 

Lembra ainda a. clrcumstancia àa impossi
bilidade material de poder um só not ario 
tomar milhares de votos, t antos sejam os 
que se sintam privados do seu dir eito .· 

Não acrerlita. M efficaciit das leis em ma
teria eleitoral, entende que o costumê, o ha· 
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·bitO s\rp!Írpõe-se. à.s disposições Iegaes e só o 
civismo póde remediar os males da fraude 
·que herdil.mos dos nossos maiores e QUe man-
temos por habito. • 

A um aparte, responde que a lei Saraiva, 
tão preconize.da, não a.tti.ngiu aos seus tins, 
p:lis que della surgiu tamoem uma cama.ra. 
liberal un;tnime, como um desmentido á. pu· 
reza. e á ellicacia des5a reforma.. 

Tendo ainda ah,'"llmas consi1lerações a. fazer, 
o orador pede ao·s[". Presidente, e obtem, que 
lhe mantenha a p alavra para proseguir n•\ 
sessão seguinte. 

(Muito bem ; muito bem.) 

Fica a. discus..oão adiada. pela hora. 
Vae a imprimir a seguinte 

R:EDACÇÃO 

N. 107 A-1899 

Redacc-l!a {ir1a.l do projecto n. 1.07, deste anno, 
g~1e aut01·i!:a o Poder Ext?Ctlti·co a tr.J.nsferir 
pa1·a o Minísterio da Fa::er~da o credito de 
29:774$, constanle do n. 17 do art. 2•' da 
lei n. 560, de 3f de dezembr-o de 1808 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.• E' o Poder -Executivo aútol'izado 

a. transferir para o Ministerio da Fazenda o 
credito de vinte c nove contos setecentos e 
setenta. e quatro mil reis (29:774$), constante 
do n . 17 do nr~. 2" da lei n . 560, de 31 de 
dezembro de 1898, para dar cum primento ao 
art . 5o da. citada lei que p:~ssou para o dito 
Mioisterio a. Junta Commercial; revogadas <.\S 
disposições em contrario. 

S!\l:t da.s CommiSSÕes, 25 de agosto de 1899. 
-F. Tolenli~to.-E. Jialta. 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJECTOS 

N. 129-1899 

Autori::-L o Pode1· Exewtiv? a alienar as· sobras 
dos immoveis adtJ'.-ti•·irlos p:~ra melltol'amen
tas da Est'!'ad r. de F~Jrro Ceut?·al'do Bra· 
!:il entre as est tções Central e S. ]) logo, e, 
por conta do pnrf.ucto dessa alienaç~o. adqui
ri?· os predi.;s nec~ssarios pa1·a reali;oção 
tbtal ao pla;·•o opprovado pelo deereto n. 2,985 
d e 9 de ma'o, de 1898 

O Congres5o Nacional decreta: 
Art. I. • Fica o PQ(ler Executivo autori

zado a alienar <ls sob!"as do.s immoveis adqui· 
ridos p;~.ra melhoramentos da. E:Stra.da. de 

Ferro Central do Bra.zil entre as estações 
Central e S. Diogo. e, por conta do producto 
dessa. alienação, adquirir os predios n~cessa.
rios ]_)ara realização total do plano appt•ovado 
pelo decreto n. 2. 985, de 9 de maio de 1898. 

Art. 2.· ·Revoga.m-se as disposiçõas em con" 
trario. 

Sala das Commissões. 25 de agosto de 1899 . 
-Lr.tu1·o Mi(tfe,-, presidente interino.-Calo
gems, 1•ela to r. -Augu.~to J1:lon.teaegJ·o. - Ser- · 
::;edello Corr êa . - 3:larçal Escobar.-Ma!Jrink. 
-A. Guanabara.-Augusto Seuro. 

N . 130-1899 

Atttori;~L o Poder Executi'l>o a abrir ao Minis
tsrio da G uerra o cr'eclito e:.ctraordinario da 
somHN necessarit para pagaY ao capiUEo de 
f.,-agata Alfredo Aug~'sto rZe Lima Barro;, 
cap.tíio-tenente Joc<o Maximiliano Algermon 
Sidney Schieffler, mt~jor Ale~andre Carlos 
Ba!'reto e 1·• tenente ela armac:la Themisto
cles .Nogueira Savio os vencimentos inte· 
graes que deia:ar~m de ?'eceber no periodo 
comprehendido entre a data de suas dcmis· 
siJes de professores do C:ollegio Militar e a 
de su~ts ?'eintegrações. 

Em mensagem de 7 de julho proximo pas· 
sado, o SI.'. Presidente da RepulHica. sub
metteu iJ. apreciaçü.o do_Cougress() Nacional n 
exposição do Ministerio d:1 Guerra, abaixo 
tt•anscripta, sobre a necessidade do cre li to 
d~ 17:154$517, para o pagamento de ordo
oados que deixa.t·am do receber alguns pro
fossores do Collegio Mi litar desta Capital, 
durante o tempo em que estivera.m priva
dos de seus log .• res. 

Diz a alludida exposição : 
<t O capitão de fragata Alfredo Augusto de 

Lima. Barro~. capitão-tenente João Maximi
liano Algermon Sidn lY Shieffier, major Ale· 
xandre Carlo:S Barreto e o 1• tenente da Ar
mada Tbemistooles Nogueira. Savio, demit· 
tt•los dos loga.res de professores do Collegio 
Militar desta Capital e mais tarde reinte
grados no respectivo exerdcio, requereram 
pagamento de vencimentcs relativamente a.o 
período decorrido entre a 1lata de suas de
missões e a de suas reintegrações. 

Tendo-se consultado o Supramo Tribunal 
Militar sobre taes pretenções, foi elle de pa
recer que se deve abonar a.os referidos 
professores o ordenado inberente aos legares 
que exercem no dito collegio, correspondente 
ao per iodo em questão, de conforroída.•.le com 
a resolução de 16 de julho de 1897, ~omada 
sobre consulta rlo mesmo tr ibun<Ll em 5 de 
outubro de 1895, vi~to estarem elles em con· 
çõe~ iúenticas ás do capitão-tenente Augusto 
Guedes de Carvalho, que foi demittido do 
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':lNNAES DA CA.::MARÃ. 

------------------------~------~----------------~.~. ·- -~ 
Iogar dê prolessor da Escola Naval e poste-J Sr. Presidente da Republice,- O capitão de 
riormente reintegrado. » f1•agata Alfredo Augusto de Lima Barros, ca-

Como se vê, trata-se de professores demit· pitão-tenente Jcão Maximiliano · Algermon 
tidos por acto do Poder Executivo, sem fór: Sidney Shieffier,mnjor Alexandre carlos Bar· 
ma de processo e obstrvancia das formali- reto e 1" t3nent::l da Armada Themistoclell 
'dades estabelecidas no Codigo do Ensino Su- Nogueira Savio, demittidos dos logarea de 
perior ; razão por que foram reintegrados á professores do Colll'gio Militar desta. Capital 
vista. dn sentença que, em e<~sos identlcos. e mais tarde l'eintegrados no respectivo exer· 
dera o Supremo Tribunal Federal, julgando cicio. l'equereram pagamento de vencimen· 

· inconstitucionaes os decretos que ordenaram tos relativamente ao período tlecorrido entra 
taes e outras demissões de igual natureza. o. data da suas demissões a a de suas reinte-

Do facto, pois, da reintegração nos allu· grações. 
didos termos, parece á maioria da. commissão Tendo-se consultado o Supremo Tribunal 
que decorre incontestavel direito aos profes· Militar sobre taes pretenções, foi elle de pa
sores á indemnização, não sómente do orde· r ecer que se deve abonar aos referidos pro
n&do, mas de todos os vencimentos que por ressores o ordenado inberente aos logares que 
lei lhes competiam e dos quaes estavam no e:.ercem no dito colltlgio, correspondente ao 
pleno goso quando fora.m demitti.dos, e por período em questão, de conformidade com a 
tOdo o . tempo que &-tiveram privados de resolução de 16 de julho ·de 1897, toiDada. SO· 
seus logarF~s. bre consulta. do mesmo tribunal de 5 da ou-

Tem sido esta a jurisprudenci:l seguida tobro de 1896, visto estarem elles em condi
pelo Congresso Nacional; e a maioria. da ções identicas as do capitão-tenente Augusto 
Commissão parece que a. consulta. do Su- Guedes de Carvalho, que foi demittido do lo· 
premo Tribunal, citada. na exposição, não é ga.rde professor do Collegio Naval e poste
fundamento para que seja ell(t contrariada, riormente reintegrado. 
não só porque por elJa. não se cancellam os Em vista de tal parecer. determinou-se que 
princípios gemes de direito que regem a. ma- se passassem títulos de divida da importao
teria, como ainda, porque, de facto, em data cio. competente, tendo sido reconhecidos 
a. ella. posterior tem o Governo solicitado e os reclamantes credores da quantia. de 
o Congresso coacedido creditos para paga- 17: 164$517, sendo o primeiro da. quantía. de 

- mento de vencimentos integraes a. professo- 4:314$996, o segundo da. de 4:321$996, o ter· 
res nas mesmas condições desses aos quaefi se ceiro da de 4:234$7115 e o ultimo da. de 
refere a mensagem ora submettida ao exame 4:292$809. 
do Congresso. Não podendo esta despeza. ~er attendida. 

Assim, pois, à a Commissão de parecer que pelo processo ordina.rio de exercícios findos, 
seja concedido ocrerlito solicitado nos termos pois as importa.ncias a que ella se retere 
do seguinte projecto de lei, que otferece á foram pagas a outros que substituíram os 
alta. consideração da Camat·a: requerentes, e não havendo na lei do orça-

O Congresso Nacional decreta: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abrir ao Minbterio da. Guerra o 
credito extraordinario da somma que ror 
necessari~ para pagar ao capitão de fragata 
Alfredo Augusto de Lima. Barros, capitão
tenente João Maximiliano Algormon Sidney 
Schieffler, major Alexandre Carlo!l Barreto 
e 1• tenente da. Armada Themistocles No· 
gueira. Savio · os vencimentos integra.es que 
deixaram de receber no período comprehen
dido entre a data. de suas demissões dos Ioga· 

. rea de professores do Collegio Militar desta 
capital e a de suas reintegrações nos mesmos 
Jogares, fazendo para i8so as necessarias ope· 
rações; revogadas as disposições em contra
rio. 

&!.la das Commissões, 25 de agosto de 1899. 
-Lauro Müller, presidente interino.- At
cindo Guar~Ç~bara, rc!ator.-Aug~tsto Seçero. 
~ Ser::edillo C01-rêa.- Mo.yrinh. -M. Es· 

_ Cf)bar,-Calogeras . 

mento vigente verba para occorrer ao paga
mento de qutl se trata, submetto o assumpto 
á. vossa esclarecida attencão, pedindo que vos 
digneis solicitar do Congresso Na.cional a. 
concessão a. este Ministerio do credito d!L
quella quantia. 

Capital Federal, 30 de junho de 1899.-J. 
N. de Medeirus MaUet. 

O Sr. Presidente - Tendo dado 
a. hora., designo para. amanhã a seguinte 
ordem do dia.: 

Continuação da. 3• discussão do projecto 
n. 122, de 1896, reformando a lei eleitoral 
(com o substitutivo d.a. Commissão Especial) ; 

2• discussão do projecto n. 108, de 1899, 
a.pprovando o Codigo Penal da Armada que 
acompanhou o decreto n. 18, de 7 de março 
de 1891, com pa.reoeres das Commissões de 
Constitu içãa, Legislação e Justiça e de Ma- · 
rinha. e Guerra; 

2" discussão do projecto n. 101, de 1899. 
reorganizando o quadro dos otllcia.es da Ar-
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- m·àda., com :parece•·es das Commissões de 
Marinha e Guerra e de Orçamento ; · _ 

2• diseussU.O do projccto n. 129, ~c 1896; 
dispondo sobre a contagem de a.utiguid~de 
de posto dos officia.es elo exercito, a que se 
r eferem os arts. 1• e 2• da lei n, 350, de 9 
de dezemb1'0 de 1893; 

3~diecussão do projecto n. 50 B, de 1899, 
que autoriza. o Governo a transferir do Corpo 
de Engenheiros Navaes para o da Arm:<da o 
capitão de fr11gata graduado Carlos Accioli, 
ficando, porém, aggregado ao quadro até 
que nclle haja. vaga, excluidas as que occor
rerem em 'Virtude de qua.:quer reo1·ganiza· 
ção; 

I • discu~ã.o do projecto n. 114 A, de 1899, 
isentando do paga(llento de quaesquer direi
tos, no. Alfandega. da. Capita.l Federal, dous 
volumes importados pelo pintor Victor Mei
relles de -Lima," coniendo a téla e 3.'3 tintas 
para a pintura do panorama representando 
o descobrimento do Br:~.zil ; · · 

2• discussão do projecto n. 93, de. 1899, 
autorizando o Governo a. contractar com Je
ronymo Moreh·a da Rocha Brito, ou com 
quem melhores v~mtogens offerecer, a con
strucçü.CJ de uma. penitenciaria em que sejam 
cumpridas as penas impostas aos delinquentes 
em geral pelas justiças do Districto Federal, 
segundo as bnses que estabelece; 

Discussão unica do pro.iecto n. 12:3, de 
1899, autorizando o Poder Ex~cntívo a con
ceder no Dr. Fernando Terra . assistente rle 
clínica dermato-~yphili~raphica. da Facuhla.
de de Medicme. do Rio de .Janeiro, seis mezes 
de licença. , com ol'denado, para. tratamento 
d.e snudo ; 

1• discussão do pl'<\jecto n. 1(19, de JSW, 
autorizan,Jo o Poder Executivo a promovot• 
por ser1•iç,;s relevantes ao posto de alferes ou 
2" tenente do e;:(ercito :1o 2' ~a.rg .mto •lo 2'' 
regimento de artilharia Ageuol' H.ocha, in
dcpendcntemcnCo de Yag(). nesse posto ; 

_Discus~i:.o unica do pro,jccto n. l I A, de 
1tSV.,, dr; Scnaclo, conc~Llent.!o a p!:ln~fi:o auuual 
de 2:000$, :.1. contar da data. da presente lei, 
a D. Maria. Virginia de Souza. Coolll<;>. 

Levanta-se a Eessão as 4 horas e 5 minutos 
da tarde, 

~mar:\ V. IV 

SO• SESSÃO E!\t 26 DE AGOSTO DE 1899] 

P)·esidencia dos St•;_ F,t:; de Mello (Presi
dcnee);......Julio fle Jliello (2• . Yice-P,·esid~nte) 
-Cm·los de N o,laes (lu Secretari~)-JuliP . 
de Mello (2' Vice-Presidentc)-Carros de 
~~ovaes (1• Secretario)- V a;; c!e Mello (Pre
Sidente) . 

Ao meio·dia. p rocede-se á chamada, à qual 
respondem os Srs. Va.z de Mello, Julio de 
Mello, Car-los de. Novaes, Heredia de Sã, 
Angelo Neto, Eugenio Tour inho Silverio 
Nery, Albuque~que Serejo, Augusto Monte
oPg~o, TbeotomQ de Brito, Luiz Domingues, 
Marm h o. de Andrade, . F.rederico Borges, 
Appolonto Ze.na_ydes, Te1xeira. de Sá., Alfonso 
Costa, 1\tal~gmas Gonçalves, Rocha. cava[ ... 
cante, Euchdes M;llt..'l., Arroxellas Gal vão, 
Manoel Caetano, Pm'anho.s 'Montene"'ro Pi
nheiro Junior, Irineu Machado, Belis'O.rio de 
Souza., Fonse~ Portella, Nilo Peçanha., Silva. 
Castro, Mayrmk. Calogeras, João Luiz, Car
valho Mourão, lldefonso Alvim , Gonçalves 
Ramos,_Jacob da. Pai;xão, H-enrique Vaz, Al
fr edo Pmto, Leonel Ftlho, Antonio Zacllarias 
Rodolpho Abreu, Eduardo Pimentel Olegario 
Maciel, Lamartine, Galeã~Carva.lha't Alv:tres 
Rubião. Casim iro da Ra~ha, CostCJ.' Junior 
Bueno de Andr~vla., Cesario de Freitas Ovi: 
di o Abra.ntes, Hermenegildo de Moraes, Alves 
de .. Castr o, Cara.cciolo, Laruenha. Lins , Lauro 
Mullet•, Paula Ramos, Francisco Talentino 
Dio~o l•'ort~na.. Fra.nci.<co Alenca:<tro, Riva~ 
davm Co~rea, Vespasiano de Albuquerque; 
;'\{arç.o.l Escobar, Pmto da Roch:t e Azevedo 
Sodre. 

Abrc·sc a se~<ão . 

. Deixam de comparecer com (':tusa parti· 
c1pada. os Srs. _Ut•bano Sa.n:os, Silva Ma.ríz, 
Carlos ~larc~llmo, Petlro Chermoot Ma.tta. 
Baccllnr, Hot.l•·igues Femanues G~edelha. 
Mquriio, Eli:.. s i\Iartins, Torr~s Portu-'al 
Franc~sco Ourgel, J OJ;': Peregrino H<~rcui7\1Hi 
Balld~tra., . João V i~ir~, Pereira' de Lyra, 
Artnt.JO Goes, G_~mm1 a?o Bra:dl, Olrmpio 
~amJ?OS, Jay1:ne 'V !I las !suas, Soabra. Francisco 
Sodre, AlllfJ ht~opllio, Marcolino MüU<'<l, Jero· 
~ymo ~lc,nte!ro, Torquato Moreira. Oscar 
~~odoy, Pere_tr.a dos Santos, LeoneL Loreti, 
Ernesto Br~ztliO, .Tnlio dos Santos, B<1rros 
Franco Junwr, Campolina, :\Ionteiro de Bàl'· 
r9s. Antero .Botelho, Francisco Veiga, Octa
Vlano de Br1tp, Alvaro Botelho, Ferrerra Pi· 
r~s, Theoton10 de :w.r:agalhães, Nogueira Ju-

. m~r, Manoel Fulgenc~o, Lui:z Flacquer, Do· 
mmgues de Castro, Dmo Bueno, Gustavo Go· 
rloy, Adolpho Gordo, Lucas de Barros Al
f~etlo Ellis, Paulino Carlos, Arthur.-Diede· 
rtec~sen, Rodolpho 1~randa,Lcopoldo Jardim, 
Xavter do Valle, Alenca.r Guimarães, Bra~ 

$9 
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zilio da Luz, Leoncio Corr~a.. Plinio Casado, 
Guíllon, P<lSsidonio da Cunhu, Yictorino Mon" 
teíro, Aureliano Bar~osa, Py Crespo e Cas
siano do Nascimento. 

E sem causa os SI'S. Viveiros. Eioy do 
Souza, JuvEmcio de Ag11iar, Joio de Siqueira, 
Adhur Peixoto, Felisbello Freire, Tosta, 
Aristides de Qlleiroz, Pallla Guimarães, Joiio 
Dantas Filho, RourigueB Lima, Eúuo.rdo Ra
mos, Dionysio C<•rqucira, Al VPS de Brito. 
Dt=>ocleciano àe SOiiza, Bernardes Dias, Jose 
Bonifaci o, Lamounier Gotlofreclo, Cu per l in o de 
Siqueira., Artllul' Torl'cs, Cíncinato Bragr;. e 
Campos Cartier. 

E' lida e sem deLate ap1n•ovacJa a acta da 
sessão antecedente. 

Passa-se ao expediente. 

O Sr. 1' !Secretario procede i~ 
leitura do seguinte 

EX.PEDlgNTE 

Officios: 
Do Sr. !0 Secrebrio do Senado, de 25 uo 

corrente, trausmittinclo uma emenlla. á pro
JlélSição desta Camn.ra que ~utoriza a. alJel.'tura 
do credito necessarlo no pagamento dos orde
nados que comP.etem a varias juizes. - A' 
Commissào de Orçamento. 

Do mesmo senhor, de igual data, lrans
mittindo um !los autographos, aevillnmente 
sa.nccionado :pelo Sr. Presidente uu Rep11b:ica, 
da resolução do Congr~sso Nacion••l, autori
za.ndo o Poder Executi1·o a. eoncedm· pl·ivile
gío por 25 aJmos ao Dr. Pedro Souto Ma:rur. 
para o estabel~cimento de urn pln.n') ~lo n:w~
ga.ção a vapor entro Santn Anton10 do t'IO 
.Madeira. e o Jogar que fica p~rto Jo rio Beui, 
etc.- Inteirada.. 

Do Ministerio do.. Guerra, d fl ~:~do coi'• 
rente, enviando os papr-is em qu<: o cubo de 
esquadJ•a do 17" bntnllliiu do illi'lln1,ario. Lco 
cadio Dias d~ Lacerda pede d!spen:n d11 ex· 
cesso ele id&de, ullm de c"ntillL1;1r us s 'uses
tudo.~ em qual'}Ul)l' da~ ''~cota::; pr•ep:tratot·i•~s 
e de tactica do excl'Cito. -A' Com missão de 
!llurin hu. e Guerra. 

Do mesmo Mini~teeio, llo igual data, en· 
viando o requerimento em que o Marechal 
reform:I.ClO do l:Xercilo Rufino g:16as Gust...wo 
Galvão peue quo se lhe abonem, vara. to<los os 
e1feitos, o soldo a[;.tual de marechal, posto 
equivalente ao de tenente-geneml em qu3 foi 
rcform:ttlo, e as quotascorr<ospondentes desde 
o dia. de sua reforma até 2 de julllo ultimo, 
em que ·attingiu a id:J.lle m~rcuda nu. tal.Jella 
quo acompnnb.a o decr~to ll. 193 A, de 30 de 
janeiro de 1890.- A' Commissão de Marinha 
e Guerra. 

Do mesmo Ministcrio, de 23 do corrente, 
enviando o requerimento em que o capitã_o 
ajwlante do 26• batalhã.o de infantaria, uddl· 
elo ao 7" batalhão da mesma arma, Jose Pe
r~ira. Pêgas, pede reparação de prejui~o qLle 
allega estar soffreurlo em sua a.ntiguidade de 
posto.-A' mesma Commissão. 

. Requerimentos: 
Do Dr. Alfredo Moreira de Barros Oliveira 

Lima, lente cathedra.tico da Faculdade de Di
reito de S. Paulo, peúín'.IO oito meze~ de 
licença para. tratamento de sua saudc.- A' 
Commi;s5.o de Petições e Pode;·es. 

Do 1° offi.cia.l ch. Administração dos Cor
reios de Pernambuco, Jesuino Barros() de 
Mello, pedindo um anno ie licença :para tra
"l..o'\r de sua sauda.- A' mesma Commi&ão. 

De Joaquim Feneiri?l Col\lho, pedindo :paga. 
mento ti e quantia a que sa julga com direito 
11elos moLivos que expõe.-A's Commissões de 
Fazenda. e de Orçamento. 

O 81·. Eduardo Pimentel (p,: lrz 
o1·dem)- Sr. Presider1te, cst.ando ausent<Js 
quatro membros d11. Commissão de Instrnct:<io 
Publica., os Sr.>. An:ero Botelho, BI azilio da. 
Luz, TOL'q_uato Moreira e Leovigil<1o Fil
gueir'as, peço a V. E !C. se digne de nome<U' 
quem os deva substituir, atiro de que a 
CQmmi~são possa so reunit• e o.ssigna.t• os 
pn.recGres q ne tem na sua pasta. 

() S1·. P•·eside!lf e- ~~omeio pal'a. 
sulJ~tituit· os Sr. AI1tcro !.lote lho, Brazilio da 
Luz, Torquat·J Moi•eira e Leovigildo Fil
gueirns, na. Cornmiss'i.o àalnstrueçiio Publicu., 
os Sr:!. Ma.laq_uinsUoncrLlve:<. AlYaresRubi:i.o, 
!~dun.l'do Bet•r,;do e Thoma1. Accioly. 

N:1o havendo oruuores inscJ·iptos no expe
dicnt.e, pu.ssn.·se li. Ol'(ltJm do diu, 

O!Wll:~I DO DIA 

E' 1)nnnnciadD a cóntinuaç.:IO t.la 3• (\iscussíi.o 
do projodo n. !2:?, tllJ 18!>ti, I'ofc..rmnnrlo a lei 
el,)itoral (com o substitutivo da Commi,;siio 
Especial). 

O S•·· Pt·e~i<lenle- ContintHI. com 
a pala.vra o Sr. lrineu Machado. 

O Sr. Irineu. l\laehado antes 
de continuar a serie de considerações que 
vem fazeudo da sessão anterior, deve obser· 
var que l!a ligeiro equivoco no resumo 
do discurso que teve occnsião de l)l'Onunciar 
nessa scssilo o que estú puulícad(\ no .Dí,wio 
do Congresso àe liOje. 

Não se insurgiu contra. a attribuição 
conferida. ás muuícipaliuades de intervirem 
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. SBSSto . Ei(26- DB A~S10 .. DE 1899 
-~-< - · : . .. 

na processo-eleitoral, elegendo as ffielll\S sec
cionaes. 

O· que affirmou (~ que emquanto e~ t a 
fuacção couber ás muuicipalidades, todrt a 
le~isla.ção eleit(•ral ha do ter sempr() uma 
falha . 

Observou que este mal resultava. antes 
da. · natureza do regim~::n, do systemo.. juri
dico que o paiz adoptou tlo que de inconve
nientes de outra natureza. 

Feita esta reclifieitção, passa a analysar a s 
diven;a:; disposições do projecto. 

O art. 2" obsta que tom~~m parte no pro· 
ximo pleito eleitoral, o~ eleitore.-; qualifica
dos no corrente anno. O orador não -vê 
qua.l o interesse de orrlem publicu ou 
moral que tivesse mQtiva.·lo esta disposiç.~o. 
:1\adu justifica esta exccpção que t.ambem 
Hão é oriunda de uma l'azão de ordem 
jurídica., poi;; que a lcgblaçiio vigente 
assegura. o direito de recurso ao ehitor 
exclui do arbitrariamente . 

E si o eleilor- excluído de modo arbitra.rio 
oão faz valer pelo:> meios regulal'e:-; os 
direitos que lhe z5.(} assegura(!o . .;. niio ó justo 
que a lei prot~ja os que se de~cuidam do$ seus 
direitos, nem é d•~mocratico u.!Ta:-:tar •lo piei tu 
grande n umero de eleitoees ali:>tado r~gula.r
men.te . 

o a1·t. 8' do projecto manda publicar 
diariamente por edita.e~ e peta. impren~o. os 
nomes dos eleitore"' cuja:; segundas-vias üe 
títulos tenham sido requeridas e os dos que as 
tenham recebitlo. 

DisposiÇ(}es identicas a e:;tus, !st.o é, obri· 
gando á. larga. pu\•licação na. imprensa, ha. 
muitas no trabalho da honra•Ja. Com
missão. 

A medida é, :porém, oeiosa porque ~ú ter:i 
applicação em pequeno numero úe munici
:pios. pois nn. maior parte delles nã.o lla. 
imprensa, ticn.ndo a me:lid<t redn~ida i 
publica~·U.o por edital que púde ser ante
tln.tallO. 

O ;\rt. 22. contém medi·la. curio3:\ e o 
n. 23 em vez d•~ e\•itar u. l'rflutle, [. til1~ dar 
logar a eJ!a. 

Os at·t~. 25 e 28 .<ão redig-irlos de !órma. 
tão ambigU'.t que se fica r:-m cluvidn .~obre 
quem deva. l'uuric:;r os livro~ deitt rac<. 

consignando que é null a. a eleição que s~ 
realizar an tes de,~$a hora, mas que sera 
válida. a que tivct• logar depois della..· 
As~im, uma eleição, cujo processo tenha co
meçado tto meio-dia, á um~• hora., á~ duas, é 
villid tL! 

Estuda. os arts. 78 e 79 do projecto que 
considera int1tei>, aquelle porque a Camara 
ja decidiu a respeito da invalidade dns elei· 
ções procedidns perante conselhos municipa.es 
·de nomeaçiio do governo estaduu.l e este, por· 
que o Codigo Penal jâ previu o caso d:1 in
tervenção da í'orça armada nos pleitos elei
tora e~. 

Sobre o art. 80, que manda prevalecer o 
mn.is antigo, onde h ou ver dous conselhos 
nmnicip:J.es. Mha. o Ol'l\dor que u uma la1•gn. 
por ta. aber ta à. manobra partídaria, como 
a.liás l\l :t todo o projecio. que, se crêa di f
ticuldMes á rraude pela lei exi~teote, crêa 
tambem n ovas lon tes o novas especies de 
fraude. · 

TOdéL a ultima parte do projecto, em que 
se consignam penalidades par·:~. os diversos 
cases de ft·audo, taml,em é inutil, . porque a 
sua repre~siio já existe na propria lei e no 
Codigo Penal. 

Não está nas mãos do legislador, diz o 
orauor, a verdade eleítora.l, està. nos cos· 
tumes e na. moral dos parcidos politicos. Não 
ú sobre este symptoma. isolado que se deve 
exercer a accão beoetica úo Poder· Leg-isla
tivo. c svlJre a mole;;tia em geral, provo
can,io o restabelecimento da ordem juridica 
e da ordem moral. De outro modo serão 
improlicuos os seus esforços. porqne nii.o é 
elle quem le-gbla. sobre a coafecçii.o dos con
selho~; nntnicipn.cs, sobre a ma;:;istratm·a. e!>
tadual e sobrC! outr as c·1 usas priucipaes do 
grande mal. 

Termina , envinn:lo ;i :\lesa. ui rcr;as emen
das. (JIHito lxm~; ?tHt .l<) licot .} 

Vecm á Mesa, .<:lo lida~. :1p1i:ul<1s o postas 
conjunctamento em 'liscussão as (C){uintes 

J::l!EI'WAS 

Ao 1'' .jcc-'11 n. 1:!2, d.; 11300 

Art. 2." Suppl'.iu~ n. se. 
At·C. :L" :-;upprima-se. 
A1·t. 4. • Supprima-se. 
Al't. 9." Supprimn-se . 
Art. J:l." Su pprima-se. 
Art. 23. 0 Supprima.se. 

O art. 25 amplia o prazo das incompa· 
ti\.ilil,a\lcs e .augmenta. o nurne o deii<\S. 
Não parece ao orador que o Congresso, em 
fnncçlto ordinaria, tenha. competeucin para 
re,triogir o direi to do voto. 

No ~eu art . 48 , augmenta o projcet ) o 
trabalho do~ mesarios, e:\igin>lo grande nu
mero de cópia:> de actas e concorrendo 
as.<;im para. que os cidadãos se furtem "o de,.:
empenho das funcções de mesartos. 

Art. :-!5, n . I : Snpprim:c·se desde a.s pll.· 
lavras - todos os c1da.diios - nté compre
henriidos neste n umero. 
· N. V: Supprimam-se as pala.na.s-quaodo 
não est ejam licenciados, etc. 

Sala. das sessões, 26 de agosto de 1890. -
I 1-i11ell 1liachado. 

O projecto es t:lliel1!ce hora certa e deter
minada pam. o inicio dos trabalhoseleitora.es, 
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Comparecem mais os Srs.Amorim Figu~ira., 1 pres~deilte, honrando as suas _tradições re
Enéas Martins, Serzedello Corrêa, Hcnr1que J.IUbhcanas e o seu caracter mdependente, 
Vallallares, ;.larcos de Araujo, Petl.ro Borges, manterá , t odos estão disso conveocidos, · a 
Tllcmaz .Accioly, Jose AVelioo, lldef0!1W Lima., ma.is escrupulosa neutralidade na. compe
Jo5.o Lopes, Francisco ~ã, Iielvecio Monte, tição das canrlidaturas e na. lncta. eleitOral. 
Augusto· Severo, Ta.v;:1res de Lyra, Trindade, l~so. porém, como se vê, não é ou nito serà 
co~tllo Lisboa. Ermirio Coutinho, Jo::ê M-.1.- um facto depend~>.nte da. lei escripta., ma.s da. 
rimo, Coelho Ciutra.. BarboS<\ Lima, Martins educação moral elevada do digno presidente 
Juntor, Cornclio da. Fonseca, Moreira Alves, rlo Estado, cujo espírito de justiça. não se 
Pedro Pernambuco, Rodrigues Doria, Neiva, confor·ma. com exclusões csprichosas, e menos 
Castro Rel.iello, 1\Hiton. • Yergne de Abreu, ninda, com a fr:tude ou com a violencia para 
Ad;l lberto Guimarães, Tolentino dos Santos, eliminar a concurrencia. dos que tiverern 
Gnldino Lord o, José Murtíuho. Xavier da elementos de succcsso na tucta entre os mais 
Silveira, .\ lcinLlo Guanabara, Timotheo da. habeis. . 

· Cnstn,, A upusto Va.sconcellus, Raul Barroso, Mas e fó1·a de duvida que a federação não 
Sâ. Freire, Erico Coelho, Agosti.nbo Vidal, Ur- ~upprimiu e sómente deslocou o despotismo 
bano Marcondes, · Pa ulino de Souza Junior , partit]ario da capital da Republica pa1 a as 
Rangel Pestana. Almeida Gomes. Augusto dos .E_sta.doos. o . 
Clementino, Telles de Menezes. Ma.tía Ma.- E' 10utrl archt&ectar as m1.1ts bellas con
chaüo, Lindolpho Caetano, Rorlolpho Paixão, struccões legisla.tiv:as no supposto qe fundar 
Padua Rezenrle, Moreira da Silva, Olivoi:ra um regimen eleitor,l.l ca.pa.z de garantir a. 
Braga. Elias Fausto, Edmundo da. FOnseca, verdade da. eleição, err:quanto a. autoridade 
FJ·anci!ico Glicerio, Luiz Adólpho, Mello Rego, formidavel. incontra.stavel dos governos CS· 
Pedt•o Ferreira e Apparicio Marlen.se. otnduaes, não fôr devitlamente, . de direito e 

. . _ . • d.C facto, co'!-trapesada por outr~ força poli-
Contmua a 3~ dlscussa~ do _proJecto n. 122, l1<~a; que ex1ste por t oda. a sociedade bra.zi-

de 1S(J6, refor mando a lel ele1toral. leira., mas em estado latente, ainda não or

O Sr. Francisco Glicerio não 
Yem perante a Cama.ra llleitear a causa da. 
reforma eleitornl, ainda que tivesse dado o 
seu voto e a sua assignatura. ao substitutivo 
Jo>e Mariano, na Corumis~ão Especial de que 
faz pa.r te. 

Não contla na elfic<tcia de reforma alguma 
dessa. n:Ltu: ez:~. para. o exito do system3 rcpre· 
sent:\thro. · 

Parece-lhe, nntes, que no Brazil essa. tenta
tiva.encontl'ar~ ainda uma vez o mais cruel 
doseoranlo. 

O Jrnpe1·io appellou pnra "'aristccratizaç.ão 
do vvto Jit>lo censo alto, e a segunda. prova 
desso sy~tcma •!crnon:strou que o snccesso da 
primeira. àepemleto;t exclusivu.mentc da. sin
ccri ·lade govcrna1ucnta1 com que u. relol'ma. 
fi•rn .. então executadil., pois que em segui1la o 
1nesmo n.pp:u·c:lioJ eleitoral prcduzint C<lma:ra 
una aime. o 

A Re:publica fun dou o suffragio gcnerali-
7,~•1o, emaucipou-o d:.t tutel!a. do centro !e
dera!, mas entregou-o de pés e mã0s atadas 
ao domín io tl~• s capitaes •l~ Estatlos. 
. Ninguem pótle disput;tt' a eleiç{i.o nas urnas 

co:ttra a. vontade d <•s commissõts chamadas 
execu ti \·as,acampaàa:; nas referidas capitaes, 
Cómmí:;:;sõcs qac de exec11tivas ·só tem o nome, 
poi.s que a. verda•.:o é que cllas lPgislam sobé· 
r ,;n ;1mente s1,bre esse. t~nto quanto sobre ou
tros a.~snmptos •1uc entendem com a viil.a po· 
liticn. dos cidadães. 

O orador póde falla1· assim sem ser suspei· 
tado; porquanto, no Estado de S . Paulo, o 

ganiza.da, de modo a preencher a funcção de 
contra.-treio ás incu:rsiles nos domínios mu
nicipa.es, reductos esses que o velho ensi
namento r<:publicano prQclamara. e a Con
stituição sagrou o asylo tradicional das li
berdades populares. 

Até qu~ a autonomia. dos municípios não 
C()rrcsponda moral e materialmente nos Es
tados á. autonomia de que estes estão de 
posse em frente da União, a.té que os muoi
ciplcS, na posoe effoctiv;t dessa autonúmil:!., 
nii.o ~xe:•çnm a raculúa.de sober:1no. de legislar 
sobre a. sna. proprh funcção eleitoral, e prin
cipalmente :sobre a sua propria or:;aoizacão 
policial que rnclbor lhes assegure a orllem e 
a liberdade, nü:o é licito pensar na. Yord:tdo 
do systnma. rop1·csentativo no Brazil. 

A formula tio novo regim~n que os r~pu~ 
blicanos \lrógaram. e que a. Constituição con· 
m.::rou de um modo ioilludivcl e esta: 
A União esta para o Estado, a$~im como este 
esta para o municipio, e, imrorsam:mto. o 
mun icípio estit para o Estarlo, tt.Ssim como 
este ·está para a União. 

Entretanto, ninguem em lioa e sã con
sciencia. poderá. contestar que, do facto e do 
direito, segundo as leis dos Estados, cs mu
nicipios são meras depenrl encins destes, em 
\'ez de serem, como devem ser, seus contra
pesos, afim de que a. equação do proble111a fe
derativo se demonstre com a evidencia dos 
f<J."tos consummtldos. 

E por autonomia do municipio-uã.o se can
ça.rá de repetir-o orador entende o poder de 
elab.orar a. sua. propria constituição pol!t!ca, 
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em q~~ o voto municipal, a funcção policial , problema do absenteismo eleitoral; a cujos 
assim como a decretação, arrecadação e des- mates nunca é demais alludir. 
tinação das rendas, indE>penrlam por com- Crea-se o interess!l iniH udivel para o ci
:pleto das autoridades administrativas e le· ' dadã.o de possuir indisputadameote o titulo 
gislntivas do Estano, na mesma medida E'm de eleitor, ess3 titulo adquire uma importan
que este e independente das autoridí!.des fe· :cia extraordinaria, de tal modo que o o.lista
deraes . : meoto eleitoral deixa de ser um::.. funcçã o de 

Não à lm-provavel que o voto do cida1lão, luxo, um instrumento de dominação olygar.:. 
emat1cipado da. União e do Est.ado, Yâ. en- chi0;1 , entreguo quasi sempre n.os cuidados 
centrar martyrio igual sob o município au- exclusivos dos cal.nlhtas c dos _~yndk<ttos 
tonomo . ·officiaes, pQ.t'a s~r um ca~o de vtd::. ou de 

Mas além de que o município pôde ainr1a mor te para o direi to da.s c;;usas c das pes-
so:ffrer a subdivisão em rlistrictos de J?:lt., que · ~oa.s . • 
serao ~u~ros t~ntos cou_tra.pesos, accyesce_ que · Quando a. po~se uo titulo fôr u m facto so
o convrv1o SOCial, restrrcto, por assun d12er, cial Jiaado aos mais "l'iLVes intere~ses do 
a urn regimen de fe.milia.s, tacilmente rellge Índividuo e da coromu~idade, tiio inteu,;t~
c~ntra os exce~~os da.~ autoridades, e co~- ment : que, ao mais kve attentado .:~ 
r1g~-lhes os _r.esv10s, J!O!_~ que, . em lt_m meto permanench\ de sen registro no a lbtamcn
a.sstm esketto, a. optnt<tO mats sensn:el at~ to, pr.lvoquc os mesmos snccessos que sOf'm 
tmge ~epresS:I: e Intensamente a~ senttmento provocar as otrensas levada!~ ao dit•eito 
de eqmcla~e e J.usl1.ca. na. popula~ao,. . priva• lo da IJropriedaile e da-s fo.milias, 

Além d1ss<;> e m1ster crea.t· o r.1rmto elmt~- sem que, tod11v1a, sejA mtster estar sem pro 
ral e revesttl·o da eorresponclente gara1:t1a de prompt.irlão um p:utirlu, cnm as suas ar
feder:! I_. •le ta l mario que, cte posse do .~itulo . mas 0 :1.s suas bil.gageos, p::ra o d~fend~r se
d.~ elr:_ttor, ex~d1do_em nome da Uma.o, o1 gunrlo os impubos ou inlP.l',·ssesda. i':J.ixão 
Cllla.du.o possJ. mtet'vJr em fJU:wsquer el~ 1yues particlaria. e de l":tccionismo, e ela prc.mmir 
de n~tureza estadual ou mesmo muntctp~l, que t\ qua.liditde publi(·a do ci•ladiio eleitor 
scrvmdo d o·st'arte semúlllante provJdenct;·, entre nos httbi tos uu. socieda.d-J brazileua, 
de contrapeso a possi veis esbulllos nos alis- principalmente porque o seu oxP-t·cicio dá-se, 
ta.mentos loc::tes. na. maioria elos casos, no uso de fa~uldados 

A esta provídenciadeve corresponder ontra, que niio provocam 11 hosti lidade das paixões 
tendente n. desLJertar nos ciundãos ~ inter- pnliticas. 
esse pessoa~ rla requererem, de plettcl!-rem ~i esse pllonnm~>no op<>ra.r-so, clantlo á capa
pelo s~u alistamento, pela Jlrsse do seu t1tnln cidade tliOot•ic•l do 0 cida.chio in tel'dr nas 
~e. elettor ; c pot· o~tro lnclo ~ngmonto nc~s con~"~ pu h! icns n. sanc•,,ii.o p t·:l.tica. do uso e c lo 
JU~7.63 a. preoe~upac;a.o de qu~ .nao ferem tll - C<lSt Jimll. é licito supput· que o r~cmiciu d<'~;S:\ 
l'el_tos c:xclu~lv.w.lente . ele~torn.cs, quantl~ runo:çüo sc otror.tue mnis ou mencs r·el)ulal'· 
detxarem Ô.C, lllClUII' OS CH\aclaos quo "{J~~SUI• montl), t:tlltO I'JU!lnto no l l~t) C•UIStante c\zJ CJIIO 
rem ns qua.hJaJos leg-aes paro. o oX•lrctcto do 0 dir•li to prim •lu dtJpenti•Jl', par o. 0 (ll'Ccn.:hi
vopto. · . • . d" 1 ., ·' ti • monto tl:l.M r.ontl woio•s OS,;l'llCiltcs ao sou cxer
. ar •·. ISSO e tn •spemavu .qno "' uos nn.~'! 'o cicio <'lf<'ctivo 11 ,~· rolaçõos multip!a~ da vida 
1mmcdto.ta. da. funcçi\o ~\o)!loral 81l ad•llcLO· ~ h l 
norn a o titulo •lo t1leito1' outros ctrott. .s ll du ,oc · · . . ~ . 
Mturt!Zll. civil, quo lho ucc1·c·:;eont1_.m um Emqnnn to 11 qunlt•lu.tlil do ele: tor !la.o f•.>r 
valor lnesti umvel tara o preenchimento Ul' co~st•n ~·~mcnlo clospPt •~n~n. no C1dadu.o _poli\ 
mui las condiçlies · nsseuciau9 o.u exot•dcio 0 oxt~enc 1 :~ •te ~ou (:J:• ·rctcJo_ 1·at•.• o. ob~ençao t.lc 
doresu. tio out1·os rli reítus 1·eaes c pe~sc111 c~. (jUQ on t •·os !In• JlU t·amon t.o :>1!~ 1;\0S , ma~ tmll~p~n
a v ida. socia.l oniina1·iamP.nte acarrctn. . SiL\'lltS ao Pl'<lblú.la:t tlu. vttl:t, tran~lm·maw,.t~ a 

Essa provi•lllncia, além de tll!ieiar os cidu.- >lllg"g•1Sttio th•!.Ot'tc:~ •la S!l!l. C<\fú\Cl<_lach ,Ilo l lt!C:' ~ 
dãos par:~, se a listarem, pela adjecç:ão de ~m _um sentimento d0 foyca 11l li1VIduu.l ,_ o 
eireitos o o seu titulo ele eleitor, fa!'<i. nascer mut~l esperal' result:u!o~ d1~nos do. func~•ao 
uma excepcional estim<o~ por um semelh<tnte publlca do voto. E a r<tzao e clara. 
instrumento, tornado assim imU-1pensa.vel no A nignidade política. ésentünentoplatonico, 
uso constante de suas faculdades moraes c dissemelhaule. e m toda a p · rte do mundo 
civis. ci vilizudó, actuando no homem e na sociedade, 

Desde que os cidadãos se habituem, pela conrorme as condições ex:terna.s que o5 ci~:.. 
utilidade do titulo, _. usar dclle qua si que curl'Jdam , incapaz de preponderar com efficacia., 
incessantemente, para fins me,liatos. é p re.;;u- 50bretudo com COI}StU.ncia, no animo do intlic 
mivel que o empl'eguem mais assidua.l.lleote vid11o, t.l.e maneira a encor-a.jal·o a sacrificar-se 
na fuacçã.o politica., que é a sua immediata. na. defesa de seu voto, que não é um direito 
destinação. Por este processo indirecto, ex- ideal, mas uma. fuucção de que elle é . mera.
perimenta.l, seeoçamin ha. a solução do grande mGnte o org-.lo, destin~dó á defes:o social. 
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Sómente o sentim(mto do dever civico, 
adquirido no exercício .coostante de uma 
qun.lirladc inherente á funcçü.o social, avigo
rnda pela ~Íl'cumstanch •le que essa qualid:tde 
é essencial it. segurança ela propriedade e á 
sorte das farni.lias, é que o voto político des
pertará no cida.dão o estimulo para a. sua de
tesa, nos juizes n rcvel'encin pelo seu 
resguardo, o nos goveraos o temor de o des
-viar e de o comprimir. 

E' este o pro"'ramm!l do orador. Nilo tomara 
rcspousabiliduâe por direcção a.lguma. de par
tid(l, qne nii.o seja essencialmente subordi
nado a este pla.no de acçü.o. 

Conclue, :tpresentando um requerimento 
de adiamento do :projecto, afim de que a 
Commissão Especial reveja. suas disrosições, 
depois das ohservações íeitas no correr da 
discussão. (Jlftâto bem; muit~ bem. O 
Ol·ador J C1Jmprime1ttado pelos c·Jile(J(!s.) 

Vem ã.Mesa, êlido, <tpoiado e posto conjuo
cta.mente em discussão o seguinte 

REQUERIME:'\TO 

Requeiro q11e volte <i. Commiss[o o projecto 
n. 122, de 1896, com o ~ubstitutivo da Com· 
missão Especia.l, p;1ra dizer sobre a cnn,·eni
encia de se introduzire;n disposições t·elativu~ 
ao Districto Fedcrr~l. 

Sala das sessões, 26 de agosto de l899.
Fl·a;1cisco Glicerirl, 

O St•. Pr-e,.,ideute-0 rorJuerimento 
nã.o (\ propriamente de adiamento; ú um 1'6· 
querimento para voltm· o pr'ojccto á Commis· 
são e, port11.nto, enttwJ. conjuncta.mente com o 
1)rojecto em discussão. 

Contínll~ a dí:>cuss:lo. 

O S1.• .• Jo..-~• 1\lariano (pc•/a ordc''') 
-St•. Presidente, c:ste requerimonto t!m quo 
se propue a -vnl ta. do proj ectiJ a Commbsão :l 
um requel'Ímento uc~ atlio.1ncnto. 

O SR. Auct:STO ~IONTE:-il·:GRo- E11tão ücv" 
ser por pr~zo fixo. 

O Sa •. ro.s1:: 1\lARIANo-0 autor dir<i., mas 
o pen sarnento é 1àzer volta r o projccto ti. 
Commissão, p~ra esta modificar o substitu
tivo, de accordo com a.s idéas emittidas em 
discuss:Io e continuar a discussão da materia. 

Si entrar em discussão o requerimento con
junctamente com o substitutivo, a discussão 
ser à. enC<Jrrada.. · 

Comprehendo que este seja o pensamento 
de muitos, compreheudo qU€l o pensamento 
seja vir um substitutivo qualquer da Com~ 
missão, jó. com a discussão trancada para ser 
enf~Jrcado com uma só corda. 

Ora., o requerimento que no momento actual 
o nobre Deputado por S. Paulo apresenta 
e igual ao n.presentndo em 1806 pelo honrado 
Deput<l.do o Sr. Adalbcrtl) Gttimarã.e~. 

Havia comecado a discnssâo do projecto do 
nobre Deput;ldo por S. Paulo, quando o hon
ra• lo Deputado pela Bahia, a quem me refiro, 
secundado pelo illustre Deputu.do por Minas 
Geraes o Sr. Vei~a. requereu que o projecto 
voltn;;se à Commissão, ficando suspensa. a 
discussu.o. 

Assim, portanto, peuso que deve ser inter
pretado o requerimento doi! lustre Deputado e 
não como propõe o digno Deputado paloParà, 
IJUe fique encerrada a discussã.o, remetten
do-~e. então, o projecto :1 C;)mmissão. 

O Sr. A.ugu.st() Mon'l.enegro 
!pel" o1·dem)-Pelo Regimentq, Sr. Presiden
te, as requerimentos de adiame;Jto são com 
prazo certo, sem o que a. Mesa não póde 
recebal·os. 

Desrle que o nobre Deputado não marca. 
prazo, o requerimento c destinado a fazer vol
ta.r o projocto ;i Commissão depois dlt discuS· 
são encerrada. 

Si fôr ~>ncerro.da a discussão, voltará o pro
jecto il. Commissão, qu<> dara ptm,Jcer sobre a 
eJUCil•la e sullslitutivo c :tbrir-se-ha, entiio, 
uma. d!scussi"to espec[at sobre a qnest[o. 

O SR. Jo~!!!' lii.I.RrANo-Cnmprehe!Hlo, mas, 
votado o projocto eng·!obatlamcote, não se 
póde ucceitar n. emenc\a. 

O St~. ,\.UGUSTO Mo:>11"ll:NE••Ro-V. Ex. não 
me cnten.te. 

o SH. Jom' MA.RL\:'{O dú um aparte. 
O S~t. Al1•1USTO Mo:-.:·J•E:..!·:nRo- O pensa· 

monl.o é meu a não do V. Ex. 
O S~t .. loS!',' MARL\!So-1·~· qur1 V. Ex. tem 

OUtl"l'l. COUS!l l\0 lWO~atn(>lltO, 

O Sit. AuousTo :-.!oN"l'l·::-a:mto- O que digo 
é quo pura votnr a suspen~ilo da discussão é 
preciso que haja. no rcquet·imclltO mn 1)razo 
cerlo, sern o que niio se póde acceitar o re
querimentu. 

Desuc que cllo ·nli.o marca prazo, sü :póde 
ser· votado por occasiiio de ser encerrada a 
discussão do projecto. Si a. Cnmara. não ap
provar este requerimento pa.ssar~se·ha a. votar 
o projecto ; e si approvar o requerimento, 
então -voltará á Commissã.o, que darâ. o pare
cer, devendo este tor uma discussão espe· 
cia.l. 

São estas as explicações que eu tinlla. c!e 
dar, em vista do appello que me dirigiu o 
nobre Deputado. 

O Sr. Pre~;;idente - Conforme a 
Mesa. declarou, não JlDdia. pôr a. votos ja ore
querimento-do honrado Deputado por S. Paulo, 
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por isso quB era. preciso qne a discussão ~e 
en·cerrasse, em vista da disposiçiio cl:l.l'a. e 
terminante do Regimento, no seu at·t. 75. 

Eocermda :i di~cussão do projecto, vota-se 
em primeiro lagar o requerimento, e, appr.;
vado elle, -volta o projecto á Commissão. De
pois ela Comm1ssão dar parecer a proposito, 
soJrreriL o parecer uma nova discussã.o. 

0 SR. JOSE MARIANo-Sem emend~•a. 
0 Sn. PRESIDENTN-E' isto que lletermiuam 

o artigo do Regimento e o.s pt·eccdentes da 
Casa. 

O ~r. Francisco Glicei•io (pela 
ordem)-Peço permis:;ão pa.~a. a.presentt~r o 
prazo de oito dias, ern adJitalllento ao reque· 
rimento. 

Vem à Mesa, é lido e apoi~tlo o seguinte 

R.EQ'Uii:RD!E:;<;TO 

Requeiro o a.•líamento da t1iscu~são do prc
jecto n. !2::\, rle 1896, por oi to dias. 

Sala dns scssues , :26 de ;1gosto de 1890.
Francisco Glicerio, 

O Sl·- Erieo Coelllo (p.:Z•t ord~m) 
-Sr. Pre~idente. q nero apresentar nm re
querimento ainda sobre o prazo. ljma. vez 
que o Sr. general Glicerio fez umu. mO!Jifi
cat,:fio, e ju~to que ou ta.mbetu n._presente a. 
minlla. 

O rcquerLmcnto que apresento é o seguinte. 
(U.) 

Vem á. 1\lesa, é lido e apoiado o seguinte 

REQUERIMEI\'Tlf 

Requeiro que a discussão do projecto elei
toral n. 122, de 1896, seja atlia.d3. po.r:1 o 
anno vinrlouro. 

Sal<\ das sessõe;:, 26 de agosto d~ 1899.
Erico Coelho. 

Commissã:o Especial que e!a!Jorott o substitu
tivo ao mesmo projecto n. 122, de 1896. 

E' considerado prejudicado o requerimento 
do Sr. Erico Coell\0. 

E' lido, julgado objocto d~ deliberação a 
enviado a Commissão de !\Iu.rtnh<~ e Guerra 
o seguinte 

PROJEcrO 

N. 31 - 1899 

Attto1·i;;a o Go1lerno a rever os decretos que 
pri'llar.~m d .>.s patentas dJ fif{iciae~ hrmora
rios do e::CCJ'Ctto ,;arios elas cülarli'los distin
gtcidos com tar·s honras por se,·viços pJ·e.~ta
dos á Re]JV.IJlica, pa-ra o fi•n de reintegral-os 
nos po>IO$ e lt.om·as respectit·o.s, tema ve.= gue 
sobre el!es ;Hi? Jtmh~ 1·ecahido pena por crime 
commum ott político. 

o Congresso Nacional decrotil. : 
Art. 1.' Fica o Governo .autorizado a re

ver os decretos que privaram das patentes 
de otliciaes !Ionorarios do exercito varias dos 
cida.dã.os distinguidos com taes honras J'lJr 
serviços prestados á Republica, para. o íim 
de reintegra l-os nos postos e honr~s l'Clspe
cti vas, uma vez que sobre elles nao tenh_a 
recfl.lüdo pena por crime commum 0~1 poll
tico. 

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

Sa.la. das se~siies, 24 de ugosto de 1899.
Leoncio f'orl"i?tL.-A.morim Fig"eira.-AlbL~
quergw:; Stlrcjo.-:-Lamenha Lins.-0. Abran
tes.-Edl'ardo Pim,eHtel.- Casemiro da Ra· 
cha..-Gale<ro Car<vallwt. - Rnv.l Ba1"ro:m .
VcspHia:na de Allnll)<!erqge,-F. Tolentino.
E. d~ So ,r;ll. - Tacaras de Lyra.- LeoHel 
Fitl1~. -Pinliei1·a ],)nÜJi'. -RiJdolplw Aln-eH. 
-lkm·igHJ 1/a•. -Silverio Nei'!J. - Jlartins 
J1rnior .-Coel/w Ci;<tnt. 

O Sa-. l<:rico Coelho (pela ordem) E' sem deb . .tte o.ppt·ovatla t\ redaccão final 
-Sendo o prazo quo requeiro m:~.ior, peço do p~oject" n. \07 A, de 1898, para ser en-
prefcrencia pam o meu requerimento. víado ao Senado. 

O Sa-. •~rcl!liden~e- A vota.ção -vae 
ter lo !!ar sobre o t•oq nerimeu to ja ann uo
cim1o~Demni~. parece que não se pôde votar 
o adiamento de uma mn.tel'i>~ l1c uma legis
latura para outra. 

E' annunciada a vota\;ã.o rlo J•eqU•'l'imento 
rloSr.Francisco Gliceri•),pedindo o a•liamento 
da discussão do projecto n.l22, de 1896, pot' 
oito t\ias. 

Posto a votos,e ap.provado o referido reque
rimento, ptõlo que o projecto é envi(l.clo á 

E' a.nnunci:\(ttt a 2• discussão do . :projecto 
n. l08, rle 1899, ::tpprovan<lo o Codigo Pena.l 
da. ArnHltla. que acompanhou o decreto n. 18. 
de 7 de març,~ de 1801. com pa.t'Aceres das 
Commissões de Constituiç(Lo, Legisla<;~o e 
Justiça e de Ma.rinhu. e Guerra. 

Ninguem pedinrlo .a. palavra., é encerrada. a 
discu~si'i.o. 

O Sa-. Pt~e.sideo'tú-Ha.vendo nu
mero, vou submetter a voto3 o projecto que 
a co. b:1. üe ser encnrrado. 
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Posto a. votos, é approvado em 2' discussão 
o seguinte ar tigo unico do 

PROJECTO 

N. 108-1899 

O Congresso Nacional decreta : 
Artigo unioo. E' a.pprova.do o Cotligo Per.a.l 

para a Armada, que acompanhou o decreto 
n. 18, de 7 de março de 189t ; revogadas as 
disposições em contrario. 

O §:;.•. Milt.on (pela orclem) requer e 
obtem dispensa de interstício pa.ra que o p r·o· 
jecto que aca.ba de ser votado entre na. pro
xima. sessão. 

E' annunciada. a 2" discussão üo projecto 
n. 101. de lS<JO, reorga.nizo.ndo o quadro dos 
ofliciaes da Armada, COill pareceres dc;~s Com
missões de Marinha e Guerra e ue Orça
mento. 
t Veem á M~a, são lirlas e a.poiada.s as se
guintes 

Ao projl:cto n. :101-1899 

Su'bstitua-se o quadro pelo seguinte 
I almirante. 
2 vice-almirantes. 
10 contra-almirantes. 
20 ca.pitãcs do mar e guerra. 
40 capitães de frago.til.. 
80 ca.pitães·teneotes. 
160 primeiros tenentes . 
150 segundos tenc1tte.s. 
SuJa das sessües, 26 de agosto de 1890.

Augusto Sevo1·o. 

Substitua-se a emenda n. G, peln. se
. guinte: 

Ser-;!.o nomeados JlOr decreto os com mandan
tes de di-visão. os comms.ndantes, 11scaes ou 
segundos comma.ndantes, ajudantes c com· 
mandantes de comJmnhias, do~ corpos de in· 
fanta.ria. de marinb:r. e ct·e marinheiros nacío
na.es, os comma.odantes e immedi:1tos de na
vios, quando estes cargos couberem a primei
ros tenentes ou officiaes superiores. 

Sa:Ú1. das sessões, 26 de agosto de 1 S99 .
Benrif.ue Vallada 1·es .-At.tgusto Clementino. 
-Barbosa Lima.-Ror!olph? P ai.nro.-Mello 

. Rego. 

O quadro do corpo de sa.ude da Armada. fi· 
cará. assim constituído: 

I inspector de S'-ude naval, contra-almi-
rante. . 

3 cirurgiões, capitães de mar e guel'ra.. 
8 cirurgiões, capitães de fragata . 
15 cirurgiões, capitil.es-tenente;;. 
20 cirurgiões, primeir~'S tenentes . 
20 cirurgiões, segundos tenentes. . 
1 chefe de pharmacia, capitão de fragata. 
2 pha.rmaceuticos, capitães-tenentes. 
3 pha.rmaceuticos, primeiros tene!ltes. 
3 pha.:rmaceuticos, segundos tencmes. 
3 phn.rmacenticos, gua.rdas-marinh&. 
Sn.la das sessões, 26 ue agosto de 1899.

Henrigue Valladares.-Augusto Olemeatino. 
-BaTb{}sa Lima .-Rodolpho P aix i1)).-11f'ello 
& go. 

1• Os patrões-inóres de 3' classe terão o. 
graduação tle segundos tenentes; os_ de ~" 
classe, de primeiros tenentes, e o patrao-mor 
de 1• classe, de capitão-tenente, nos rer-mosda . 
lei n. '178, de 9 de dezembro de 1897. n. 10 
letrn. A. 

2.• A esses officia.es serão extensivas todas 
n.s regalias e vantagens de que gozam as c.ffi
ciaes das classes unnexas. 

Sul a das sessões, 26 de agosto de 1 sgg • -
Bai'OOSC! Lima. 

Eutl'a em discussão o art. 1•. 

O Sr. Neiva vem â. tribuna funda
mentar um substitutivo ã. parte do p rojecto 
relativo ao corpo de engenheiros na-vo.es. 
Não póde, poróm, fa.zel-o sem reme1norar 
com sentimento o acto legislativo que fulmi· 
nou os operat•ios flos arsenaes da Bahia. 

Longamente desenvolveu o assumpto e, 
sendo aparteado pelo nobre Deputado pelo 
Rio de Janeiro, o S1•. Rangel Pesta1m., o ora· 
dm• fa.z sentir que pertence ao partido do 
bem publico, representa os interesses das 
clo.sses desprotegidas o tem por bandeira 
aqn~lla cujas côres lembram as glorias co
lhidas nos campos de batalha e a or~lem e 
o progres>o de sua pa.tri:t à. sombro da. paz. 
Nao é defensor incondi<:iooa.l do Governo 
a.ctuàl, como n:"io o fôra do govemo honesto 
do Sr. Prudente de Moraes, e r1cste ponto 
julga-se accorde com o nobre DeiJUtu.do que 
o il)iadeia., discutir alguns de seus o.ctos, 
qnantlo os rer>utava contrarias ao interesse 
gera.l. 

Aparteado pelo Sr . Bueno de Andrada, re· 
corda os esforços que tem desen volvido na. 
satisfação dos compromissos, com sigo mesmo 
ton.tados como programma.- em defesa dos 
opm"arios e dos funcciona1•ios publlcos. dó 
proletar~ado, a.tteudeodo a que os córtes 
orçamentarios no que ccmcerae a. essas classes 
são injustos, porque são cooperadores in-
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cansa.veis, honestos e laboriosos da_ prosperi
dade nacional. 

Attribue as -victorias obtidas nas lutas em 
que se tem empenhado á justiça que <~S Legi
tima e á generosidade à a Camara nas J!.efe
rencias com que o distingue, e 0.5signala que 
um úesses"triumpllos e dos que ma1s o Jison
geiam coube ao honrado Deputado po:· São 
Paulo, que com o seu voto decidiu a 
questão. 
- Voltando a materia em debo..to, fundamenb 
lar.rra.mente a sua emenda e demonstr·a CJlW e 
ella justa. e economica.. (M!!ito bem; llltli~o 
bem.) 

Veem i Més:t, são lidas e o.poiadas a;; se
guintes 

EMENDAS 

Ao projecto n. 101, de 1899 

Art. L o Para exe~llçtlo do art. 85 ila Con
stituição Federal, ficam supprimidos os postos 
de contra-almirante e ele 2" tenente no corpo 
de engenheiros navae>'. que passara a ter por 
chefe um ofil.cinl general do quadro da al'· 
marla. 

Art. 2. o O quadro de engenheiros na.vaes 
ficará assim constituído: 

. Cinco capi~'ies de mar e guerra ; 
Cinco capitães de fragata ; 
Seis capitães-tenentes ; 
Oito 1 o• tenentes, 

Art. 3. • O chefe do corpo de engenheiros 
nav<tes, assim como os otnciae.> do mesmo 
corpo que forem promovidos a contrn-almi
rantes, pertencerão ao quadro dos gencracs 
da armada, que será comruum a touos os vffi
ciaes oriundos da Escolr!. Naval, ficando o 
mesmo quadro augment:ulo de um contfil.· 
almirante, sem a..:cre~ciwa u'-l •le,;pJ7.a., pda 
suppre5são deste posto no corpo_ de engc· 
nheiros. 

Art. 4.• Só porJerito ser pl'Omovilfo~ a con
tra-:l.lmirantcs os ollicin.e.,: do corpo do _cmge· 
nhoiros, procedentrs 1h E>·cola N:cvul, que 
contarem, até o po~to de capit:·LO do mar~ 
·guerra, pelo menos nov<! :ttmo~ llil em
barque, prazo e:>te quJ é o exigido p:l.l'o. o 
accesso dos officia.c~ da. n.rmacliJ., tlesr_le o posto 
de 2° tenente até o t!e cou Lra·almintn te. 

Art. 5. • O preenchimento Llus vagas de 
contra-almirantes se f1J.rà pela promoção dos 
ca.pítães de mat" e guerra do corpo d:J. m·mad,t 
e do de <mgenheíro.;: nava.es, que bouve~'em 
satisfeito as condições legaes, na proporção 
"dos respectivos quadros, Isto é, na razão da 

C:Lm r::. V, IV 

qm\tro vagas pilra o coriJo da Armada e 
ume para o de engenheiros na.vaes, con
tados <[2; ds.ta dn. 1)['esen te lei. 

· At·t. 6. 0 Depois d3 promovidos os actuaes 
sub-engenheir-os de 2-' clu>so, as vagas que se 
derem no quadro dos 1•• t~nente~ do corpo 
~c engenheiros ua~·aes se;ão preenchidas por 
transferencia de 1°" tenentes do corpo da ar
mada, que tiverem o respe~tivo interstkio de 
embarque e se mostearGtn habilitados nas 
especialidatl~s a que se destinam, de confor
midade com r.s di:-;po~ições regulo.mentnres 
par;~ o e5tudo d<~S mc~m:1s es,,eci<didades na 
Republicé!. ou em pa1zes estl'~mgeii:os. 

Art. 7.• Fka extensiva a.o corpo ue enge
nheiros navar:s a. refol'mo. compu1sor·!n dos 
ufficiaes do corpr> da. arms.lla, exc8ptuudcs os 
act ua(·.s engenheiros não procedente~ da Es
cola Naval, os quo.es só po;lcrii.o se reformar 
nos demais ca.sos pre-vi~to~ dest~ lei. 

Art. 8.• Fic:J. o Governo autoriz:t:lo a :\I
terar os l'E'"Dlarnentos ern vigor, do a.ccordo 
corn a pres~nte lei, rev-ogadas as -àisposições 
em contrario, rcYerteudo pnra o quadt•o da. 
m•mada. os officia.•2s que c;.;ceth<rern dos respe· 
cti \Tos <ptadros e declo.rnrem não qu3rer nellcs / 
IJermanccer. 

Sala dus sessões, 25 de agosto de 1899.:
~V.:iva. 

Fica a discuseão a.diana pela hora • 

-vão a imprimir o:; seguintes 

PP.OJECTO~ 

N. 13 B - l8Q9 

Reclacçr(o pal·a a3·' tlisc 1rss•<o do pl·ajl!c:o H, f3, 
deste 1mnn, fJU~ ,·ecanhec.r c:nno tle caracter 
t.(ficial em wdo o te7Tilorío da_ UHi<io, 71ara 
todo-< os e(f'eitvs lcr;rws, os d1pl•Jma., confc· 
ridos 7-el' E<cr,lr:. Poly:eclt,tic: de S. Paulo 
e rkciro'•l t'rilidos nos csraD.:Iecí•l~cntos (e
dcraes de ensh:v S1lj)Cl·io, .. os e~amcs pre
slcJdos na llle$ill<l ClSCo{a 

o Congresso Nacioml resolve: 

A:rt.. 1 . " Süo re~onlwcidos c0mo de caracter 
onlci:d. em todo o territorio da União, para 
todos os cJTeitos legaes, os diplom<~s con!e
rilio::s pela l~scola Polytechnica de S. Paulo. 

Fara"'rapho u.nico. Nos estabelecimentos 
feder·ae'S de ensino superü,r são validos os 
exames prestados na mesma escola. 

Art. 2.• Revogam·Sf) as disposições em 
contrario, 
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Sala das Commissões, 25 de agosto de 1899. 
- Edu!wdo P imentel, presidente interino.
A~ares Rubiao.- Elttu~rdo de B errêdo.
'l'ltoma; Accioly.-Ped'l'o Borges.-Malaqt~ia.s 
G(mçal1JCS.- l ldofonso L ima, rolator. . 

N. 77 A- 1899 

Crea do Dist1·icto Federal mais qU<ttro olficios 
de justiça , sendo dous de t •l belliiies de notas, 
um de escrivüo dê p rotestos d e lem·as e um 
de regi~tro gera! de ltypothccas, com sttllsti
tu,ivo da Commissúo de Constituiçüo, Legis
laçc1o e Justiça 

O augmento da população e a consequente 
expansão das r cl:tções jurídicas teem deter
minado incontestavel accrescimo de serviço 
nos cartorios dest.a. Capital. Rec!<J.mando a 
causa publica e o interesse privado a. possí
vel :proporciona.lidaue entre o numero de 
tabelliães e os re;;pectivos enca rgos, parece U. 
Commissão de Constituiçiio, Legislação e Jus
tiça accoitavel o ar t . 1". lettra. a do projecto 
n. 77, deste anno, cren.ndo dous otiJcios de 

;~. tabelliães de notas. com a designaç_ão de 9• e 
10", não se dando, porém, o mesmo quanto U. 
divisão de dous doa ()artorios existent~s. pelo 
que otrerece á. deliberação tla. Camara o se
guinte substitutivo. 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. 1.° Ficam cre!ldos no Dístricto Fe 

deral mais dous otlicios ae tabelliã.es de notas, 
com a designaçii.o de 9• e l 0''. 

Art: 2.• Revogam-se as disposi<;ões em 
contrario. 

Sala das Commissões, 24 de agosto de 1809. 
-Martins J •mior. presi•lente.-Lui.: Dnmin
g ,es, rdator .-Ri••·tdat-ia Cor;·êa .-Alf,.edo 
Pin!o. -GalccTo Ccr.l·,·alhal. 

N. 77- 1899 

O Congresso No.ciona.l decreta: 
Art. 1.• Ficnm creados no Dístríclo F2· 

deral ma.is quatro omcios de justi c:~t, sendo : 
a) dous officios de talJeUiães de notas, com 

u. designação de 9• c lO'; 
b) um officio de escrivão de protestos de 

letras, com a designac;ão rlc 2•, ficando o 
aotual officio com a designar,n.o de 1"; 

c) um o:fficío de registro geral de hypothe
CJ.S, pela. divisão do offir.io do I• districto, 
coro a designação de 3' . 

Art. 2.• Revogam-se as disposiçüe~ em 
contrario. 

Sala das sessões, 19 de julho de 1899.
, Vict.orino ~liontci,·o . 

N. 103 A- 1899 

Parece1· sobre emendas olfel·ecida.s na 2> dis
cussúo do projeclo n. 103, deste anno, qt~e 
at< t~ri~a o Poder Execurivo a abrir "o Mi
nistcrio da Just iça e ~veyocios [J~ttel"iores o 
credito de i: 6t6$935, supp!emetltar à 'VerbJ: 
n. 11- Jv.stip ·Fcde'l'al- do a1•t. 2" ela lei 
n, 560, ele :11 de d ezembro de 1898. para 
pagawento dos vencimentos dcJ escri1:wJ u c
cional, do Es:aclo de .'S', Paulo A nthero Go-
mes Barbosa. · 

Presentes a Commissã.o de Orçamento as 
llmend3s seguintes ao project.o n . 103, de 
1899 : 

Dos Srs.BarlJosa. Lima c coelho Cíntra, au
tor izando o Governo a abrir os cr cditos neces
sarios p~ra a conclusão elo lazareto defini
t ivo de Tama.nda.ré ; 

Do Sr. Et•mit•io Continho e outros, autorl
zando o Governo a abrir o credito extraor
nario da q uantia. necessa.ria pa.ra se~ i~me
dia.tamente aberto o Iazareto prOVJSOrlO de 
Ta.m:mdaré; _ 

Do rel a.tor do mesmo projecto, corrigindo 
um equivoco un. redacç~o; 

E considerando, quanto ás dua.s pr imeiras . 
que deve ser preferida a dos Sr-~. Barbosa 
Lima e Ceei h<> Cintr-a, por isso que tende a 
accelet•t~r 11. conclusão do lazareto para. sor 
definitivamente a.bcrto ; e 

que a ultima, como ficou dito, a.penas CO['· 
rige um equivoco de redncção. 

é de parecer que tnes emendas sejam np
provadas o rej•litado. a do Sr . Ermirio Cou
tinho e outros Srs. Deputn.dos. 

Sala dn.s Com missões, 26 de llgosto de 1899. 
-L11r.•ro Miitler, presideuta interino.- .1lay: 
?"i·nh, relator.- A ugusto Mo~tcHcgro, vot~1 
pela acccitncão elo St•. E •·mirlo Coutinho c 
outros.- CCllO[/eras. - Maf'çat E.~co!Jo.r.
Alcintlo Gua~abara. -Sc?·::cd~;Uo Co1·rêa. 

E~I~:I'\DAS A QUE SE RlWrrRE O P.\ll.ECBR 
SUPRA. 

Accre>cente·se onde convior: 
Al't. Ficn o Governo autorizado n. &.brir . 

os credites necessa rios 11a.ra. a conclusiío do 
laza.T'<lto definitivo de Tama.ndaré, no Estad o 
de Pernambuco. 

Esta autorização é considerada perma· 
n cnte a té n. inauguração completa do mesmo 
lazareto. 

Art. Revogam-se a.s disposições em coe· 
tr<~rio. 

Sah das sessões, 22 de agosto de 1899.
Barbosa Lima.- C'-oelho Cintra . 
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Artigo unico. Em vez de-nomeado por de· 
ereto n. 3.80~. de 5 de novembro de 1898, 
de accordo com o decret<> n. 8'18, de 11 de ou
tubro de 1890, diga-se - nomeado de accol'llo 
com o art. 93 do LlecL'eto n. 3. 08·1, de 5 de 
novembro de 1898. 

Sala. das sessões, 22 de agosto de 1899. -
JYiayriH],, 

'Addltlvo-Accresccnte·se onde convier: 
Art. Fie& o Governo autorizado a abrir ao 

:Ministerio da. Justiça e Negocies Interiores o 
credito e:xtraordinario da quantia. necessa.ria 
-para · ser imme4ia.tamente aberto o Jaza.reto 
provisorio de Tamandaré, no Estado de Pe1·· 
nambuco, e para. dotal·o do que fi'•r preciso, 
para que sejam rigorosamente emp1•egadas 
as medidas prophylatica.s aconselhadas pela 
scíencia. e ordenadus nos regulam~ntos !iani
tarios para impédil' a invasão das molestia.s 
infecto-c<~nta.giosas. 

Sala. das sessões, 22 de agosto de 1809.
Ermirio Cotecinllo,-Maltrqnias Gonç;~~ves.
Teixeirade Sd.- !ttlio de Mello .- Pedro P er· 
namlnteo. 

N. 132- 1809 

Delermil1a qwl na liquidaç<iO do temp9 do ser-
11iço 11a1'1t a concemi<J elo m eio-so[d.,,, r.ao seja 
descontado aqueilc qw~ fJ r passado no gosl) 
de Ucc1~ça para lrtttamento de S(Wde, nos 
te·1·mos do are·. 10 do decr eto n. 1.S83, de 
21 de re~:rciro de 1801 

A Com1nissã.o de Marinha e Guerra exa· 
minou o J·equerirnento em quo .D. Maria 
Mathílde Bn.rbot:a de Oliveira, vi uv:~. do 
coronel do e,.: tado-ma.ior llc t • cln..~8e D1•. Josó 
Fcli~ BarltO>'O. de Oliveira, pe1!c no Con
g-resso Na.clona.! que lhe conc11da o tMio-sol<lo 
correspondente ao posto de g <: noral do bri
g:tda, r!J\o;de 13 de mu.io do 1898, d •ta om que 
fu.lleceu o alluclido c.Jrouel. 

A Commi~;~siio, tro.nscJ'o\·en<lo n "eguinte 
infoJ•rnnçllo dn Minh;t•Jrio du. Guerra., com n 
qual oonco1do. plonnmonte, chamn. a. p!·ccio~a 
ntt•mçiio lia. C11mara para o n.ssumpto, 
que é de subillo. lmportancia , poi~ tlir. rcspei· 
to a. 1lireilt>>: adquiridos por muitos scr
vidore~ da P3.tría, feridos pela resolução 
do Tribuoa.l de Contas, de B de outubro 
de 1897: 

« As disposições do decreto n. 1.638, rle 
19 de setembro de 1855, e do art. 6•,n. I, 
<IO decreto n. 3.579, de 3 de janeiro de 
1866, em que se basea.rom as resoluções 
do Tribunal de Contas, em virtude das quaes 
fez o Thesouro Federal a deduc\.ão de um 
anno de licença, parece não poderem 

mais vigorar dea.nte do dispositivo do art. 10 
do regulamento que ba.ixou com o decreto 
u. 1.388, de 21 de fevereiro de 1891, do go
verno provisorio, o qual manda computar, 
unicamente para a reforma, o tempo em que 
o official cstinr com parte de doeote, o obtido 
por ínspecção de sa.ude e que f6r gosa.do, 
o passado em tratamento nos hospitaes ou 
na. propria. residencia e o decorrido no des· 
empenho ele commissões estranhas ao Mi
nisterio da Guerra, não cxceptuadas no re
gulamento a que so refere este decreto . 

Demais, a lei de 6 de novembro de 1ey27 
concede ás viuvos dos officia.es do exerdto a 
metade do soldo que caberia. a seus maridos, 
si fossem reformados, segundo o alvará. de 
16 de dezembro de 17SO, exceptu3.Ddo o caso 
de melhoramento de soldo por tet·em mais 
de 35 o.nnos de serviço. no qual o meio 
soldo sera do posto immedi:~.to (arts. I• e 3•), , 

o decreto n. 1.232, 1le 31 de dezembro de ; 
1890, determina que a.s familia.s dos otllciaes ,i' 
effectivo~ do exercito gosarão do meio sold~ . 
do posto <tUe caberit~ aos seus chefes, Sl i 
fo;;sem reformados no dia do fatlecimento e··' 
segundo as leis vigentes (a.rt . 4"). : 

O alvará. de 16 de dezembro de 1790 e a" 
resolução de 20 ele dezembro <le 1801 precei- · 
tuam que o official, si contar de 35 a 40 ·an
nos de :;erviço, se~;l. reformado com o posto 
immedia.to e soldo por inieiro desse posto. 

Accresce que o Supremo Tribunal Militar,. 
de accordo com a lei vigente, não deduz na 
computa.c,;ão do t empo de serviço para a re· 
forma •los otficiaes o que corresponde a. li
cencas gosa.das para. tra.tnmento de saud~, 
ohtido.s 1>or inspt.:ccão d~ uma junta. sa.m
taria.. 

Em vista rlo exposto, -parece-me de plena. 
justi~.a. o doferimento da. pretenção de que 
trat<•m os papcisjuntos, cabendo, entretanto, 
ao Congre8so Nacional, em seu. cscla.recirlo 
c:-ilerio e alta sab.ldOI'ia, melhor JUlgar e re
su!ver.» 

De rn.cto ; o decreto do Governo Provisorio 
n. I. 3SS, de 21 de fovcreiro de 1891, que 
approv;~ o rl!~nlamento }lO.l'a. a. execução do 
decreto n. l.:l51, ue 7 do citado mez e a.nno, 
precei túa. em seu art. lO: 
~O tempt:r que o official estú,er com parte ele 

doente, o oiJt iclo por inJpecçao de saude e quB 
(rir gosado, o passado Bn~ t1·atamento t10S /los
pita e~ O' '· a:t propria r eside;! cio. e o decorrido 
nr> desempenho ele commissõcs estranhas ao 
.lllinisterio da Guorra, tláo excuplt!adas ILo pre· 
sente 1·eguhmento, se·;·á c<rtnpt!tczdo unica-me.nte 
para a r efor ma. » 

Ora, os deel'etos do Governo Provisorio 
teem força de lei; a doutrina. do art. 10 das 
instrucçõesde 21 de fevereiro de 1891 não é e;r;-
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31~ ÁNNAES. i>A: -CillfARA . . . 

Pacifico da -Silva Dessa, porteiro da Al fa.u· 
dega do Maranhão. um anno 1lo licença; com 
orllenado. para. trHtamento do Sl!Ude . 

Discussão unica cio projecto n. l23,de 1899, 
autm·iza1:do o Poder Executivo a con·~cder ao 
Dr . Fernando Terra, assistente <ic c!inica 
der:nato·syphiligr<~.phi ca. da Faculdude de Me· 
dicina do Rio de Janeiro,~eism· ~zes de licença. 
com or·deo::tdo, para ka.tameoto de suude ; 

D[,cussão uni<:<~ do projecto n . 11 A, tle-
1 8 ~ 1:5. elo Senado, concedendo a. pensão an
nual de 2:000$, <l contm· da data da preôeote 
lei, a D. llbria. Yüginia de· Souza Coelllo; 

pUciU! w implicitamente contra,·ia ao systema 
d~.go'IJerno {irraado pela Constituição .Fede;•al 
(an. 83 deM) e aos pri>tçiyrios n<'lla comagra· 
dos, porérn não se comp<tdeoo com as dispo
siçües do dccr~to n . 1.638, de 191le setemb1·o 
de 1855, e art. 6~ n. 1 do denr.,to n. 3.579, 
de 3 dejaneir'o de 1806. em que se baseia a 
l'CSCJlução rta 'Tribunal de Cont~s. em virtude 
ela. qual não se tem cont:!do, par·ao e fl'eito da 
concessão de meio soldo á f•~milia. do o!lieial 
faHecido, o tempo que olle houver passa.lo 
no ;xozo de licença para t rata.meuto <le su:t 
S<'•Utle. Tal de.-;conto é illegal ; o d.ec1•eto tlc 
21 -de fevereir,, de 1"91 •-•<teve e e.~t ·' em .., ~~ " 2• parte á.;; 2 hora.s ou antes : pleno vigor ; entretanto, a!lm d~ que não . _ . . 
continuettio -prejuJicial e crront:a iuterp:·e- 2"- 1hs_cm:sao dr> proJect.o n. l~ l , de 1899, 
taçã.o, ao elevado crlterlo da camara ~uh- reorg:l.nr7.:mdo o qu~.dro dcs o~ctr:_E:s da o.r
metto a Commiss::to 0 scgujn·<e p 1·oj-)cto j I~n1la , com pareceres das Comm1ssoes de Ma· 
que salvaguarda os uireit~s da supplicante ;:mlln e Gue~r-.:. c lle 01:çamento ; , 
e de todas as 1>essoas q,10 houverem so- ,. 2' drscas~ao do proJect.o. n. 1~9. ~e 189o, 

\ fl'rldo :•a con>equeucins da rnsol uçii.o rlo Tri- t,l~pondu s.ü,re tt co'!ltagem ue :m t1gu1dalle de 
bunal de contas, desde outui.ro de i S9i : posto dos oiTic t3es no cXel'CLto. a. que se refe· 

\ · rem o~ a1·ts I" e 2'' ela lei n. 350, de 9 do de-
·. O Con<>re.\!o Nacional tlt;cret:~. : zeml.ir? de 1~95 ; . 

" _ . _ . 3' d1scus.;;ao do pro,1ecto n. 59 B, de 1899. 
Art. I. • Na l ;qutrlaça() do tempo de sernÇ!o • cuc:> :l.Utoriza o Govert~o a t ransfarir do corpo 

'}>ara. a concessão do ID;:;io ~e;1Jo niío será eles· I de engi':::l.llciros n;.wa~s p:;.m o <la ax·mada o 
, c?ntal!o aqudle que !ur pa.ss::u!o no ;.IO>o de C:.l.!Ji li.i.o de !ragatr, graduado Carlos Accioli . 
licença par:t tratamento de saude, no:; tl·rm?s fi,:nndo, po:·em, ag~regado ao quadr·c a te que 
do a~·t . 10 do decreto n. 1.388, de 21 rle íe· 1:e!le haja vaga, exc1uit1a.=- as ~uc occort•erem 
vere1ro de 1891 . em virtud·! de q nal'luer reol'":•nizacão · 

Az:t. 2. 0 Revogam-se :loS llispoSif;ões em con- 2" di.scuss.J.o do projecto n. 93,. de' 1899, 
trar1o. autorizando o Governo a contractar com 

Sala das com:nissu.1.3, 20 dl} agosto de Jeronymo :\loreira da 1'-ocha Brito, ou com 
1890. - B~nn·que Yallarlcn-.o.<, prl\SÍI.hmte.- quem p1elbores vantagen_:s ofl'erecer, a ~on· 
P.: P aixtto, relator.- "lldt" Rego.- lla,.úosa strncç~~ drl uma. pc~:utenctal'Hl e r~ que SeJam 
Ltma.-Altgusto C/.emcntino. cumprtaM as penas HDpostas aos (iéh ll{]Uentes 

em geral pelas jnstiças do Districto Federal, 
segumlo as bases q u ~ esta bele~a ; . 

2" l1isr.ussão do pr"j."cto n. 121, de 1809, 
o.nto1•izando o Governo a conceder a Cal'los 
de Ca.:.tilbo :-.n ,losi, ou á eroprcza. por elle 

1• par te até a s 2 ho1·as, ou antes : orgauizarln, l_)rivilegio por 20 n.nnos paro 
3• discus!iio do pt•ojecto n. !OS, de 1899. fa.lJricat• os e:.:plo~i.,.os tlenomin,!dOS - Expio· 

approv:tndo o C< lllign Pen11l dn .Armada. que sii'O> de Segm·<H1Ç<\ - sob as lllses que D.['l'e-· 
acompanhou o <lecr·cto n. 18, de 7 de rnarr:o :se ma. ; 

O Sr.Presidcntc-Estn.ndo arle:tn· 
tatlri. a hora, designo para. sogunda-reira , 28 
do corrente, a. seguinte ordem do dia: 

de 18\l!. com parece;·es <l:ts Cmnrni~socs da 1' <lÍs•;ussiio <lo projecto n. 109, de 1899, 
C,onstituidio, L~gislaçào e Justi•:a. e de: Ma· autorizando o Pollet· Executivo ·a. promove!' 
r mll::\ e Guerra. ; JM' serviços relevantes ao posto de nlferP.s 

1" d is~us~1io do projccto n. 114 A, de 1899, ou 2" tenente do ClXP.rci to ao 2' sargento do 
ísont;mdo !lo p:~.gnm~nto 1!c qu;le>quer di· 2'' r ;!gi:nento do a;rtilharia Jlgenor Rocha, 
r oitos. na AlGmdef.(a. da Capital Fedcral,<lous independentemente de vagn. neste posto. 
volu mes importa,io~ pelo pintor Vict(lr Mei· Leranta.·se n. so3sã.o ás:3 horas e 50 minutos 
relles d·~ Lirn.a. contendo a. t 0h e as tintas dn. t;U\le. 
para :1 pintur<J. do 1-tnwramo. relll'e!Oento.ndo j· 
o descobrirnenlo do Brazil ; 

Discussão unicn. ào p ;trecer n. '15, de 
1899, concedendo licen<,:a. por tempo indeter
minado ao Sr. Depul:.<lo .lusé Peregrino de 
Amujo, para tratar de sua sa.ude; 

Discussão u uica do projecto n. 98, de 1899, 
autorizando o Poder E:x.ecut iYo a conceder -e 
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81' s:a:ss;\.o El\f 2S'DE .AGOSTO DE 1899 JPY Crespo, Ctissihno do Nascimento e Az.e~ 
. ) vedo SQd1,.é. 

P1·esi~e11cia a.,s ~~s.; ~':~ rle:>f~Uo(P;·es,:de~te?, I E se~ causa ~s Srs.: Fra~cisco Sá,_ 'Tei~ei
Jl~l•o de .J{dlo (.2 .' :ce·p• es1de.•!e), Bc1 cdt '· 1 ra de S:\, ).Iorllll."a Alves, Joao tle S1qu~ua, 
de S<i (3• Secn!lanOJ, .li-ngdo ~'\·elo (i• S<J- Fel:sbollo Freire, Aristides de Qneh·o:z, Ro· 
c;·cta1'io), Etrgenio 'l'o,·n~zlto (S'r.1plcm1e rh drig-ues Lima., Erlu,u·do R~.rnos, Tiroot11e0 da. 
4' Scc1·etatio) e A11galo Neto (4' Secret.tj•io ) Cost<~., Au;;nsto Je Va~concellos, Raul Bar-

Ao meio-di:t procede.s~~ a chomâdit a que 
respondem os Srs.: Yaz de :llíeHo, Jdio de 
Mello, HHedia. üe Sic, A11ge1o ::\eto, Eugenio 
Tourinho, Ln.martine, Arnorim Figueit'<1., 
Theotonio de Br·ito, S::!rzedello CorrJa, Luiz 
Domingues, Eduardo de flcr-rê·lo, Cunlw. 
Martins • .Anízio ele ,\.1J:'2U,~hl'COS ue /lranjo, 
Peuro Borges, Heh-edo l\lonte, Freder·ico 
Borges, Tav.<res d~ Lyra, Fnncisco Gurgcl, 
Trindade, Appoloni~ Zenaydes, Ermirio Cou
tinho, .José :Mariano, H<~rcu1ano Bandeil'a, 
M:llaquias Gonçalves, Corn:!lio da Fouseca, 
JLlvencio de Aguiar, Rocha Cavalcante, Eu
clirle~ Maltil, Arroxelh's G~lviln, Manoel 
Caetano, Paula Gui!llarã.e~. Jofío Danbs 
Filho, ~Ia:·colino Mour;L. Pi!Lheiro Junior, 
Nilo Peç;J.nl\;t, João Luiz, Carvaiho l\1ondi.o. 
Jose Bonif:·cio, Monteiro ele Bn.rros, Ild.efonso 
Alvim, Gonçalves R;.tmos, Al\t•edo Pint.o, 
Leonel Filho, Ferreira Pir~s. RodolpiJO 
Abreu, Lindolr)ho C~~tano, Eduardo Pi· 
mente!. 01egario :O.Iaciel. Gn.Je<Lo Ga.rvalh:cl, 
Casemiro da Rocha, OH YCira Brag<õ, Cu~t.o. 
Junior, Bnmo rle J\ J~dl·at!a, Elias Fausco, 
Ccsar'io de Freitn.s, Fr:J.n.·.,isco Glic:erio, Her
mene::;ildo de Mor·aas, Alva~ <\e Castl'O, Leo
poldo Jn.rrlim, Al~n~m· Gui!M.riles, L:t1l!'O 
MiUler. Pn.ula Ramos, Fr;wcisco Tolcntino, 
D!Ogo FortUJl:J.. :\.PPil.i·ir.:io :,rari{'nso c y,.~P:l.· 
siano de Ali.Juquerque . 

Abre·Se a sc~são. 

roso, Ah·es do Br·ito, Deoclociano de Souza, 
Bm•no.rdes Dlas, Rangel Pestana, Al!Ileidn, 
Gorn\'S. Jacob da Pn.i ~ão. Henrique Yaz, An
tonio Z·,u~h::.ria;~, At·tltur Torres, Alv~res Ru· 
biiio, Cincinato Braga, Fru.nCJsco Aleocastro 
e Campos Car-ti~r. 

E' l tda e sem debate appl"ova.da. a n.cta da 
sessib antecetlcnte. 

Pnss1t·Se ao expediente. 

O Sr :~o Secretario (sen;inclo de t•) 
procede á leitura do seguinte 

EXPED!E:\'TE 

Officios : 
Do Sr. 1" Secretario rlo Senado, àe 25 do 

corrente, communicanrlo que o Semuio nessa . 
d·1.ta appro..-ou e envion ao Sr. Presirtente da 
Republic::t a resolução do Congresso Nacional, 
fl.pprovando a cr\nvençiLo fit·mad3. en~re o 
Bmzil e a I3oliví:~. para o exei'cicio das pro· 
tlssõcs lib~raes.-lut ·irada. 

DJ mesmo senh0r e de igual data, commu
nicando que nessn. t!;J.t.a. o Senado euvia ao 
Sr. Pr,•~i dt-tltü da. Republica. os autographos 
cl' l'e~olu~ii.o do Con;.(Te.·so Nat:ional, appro
vnn•lo o lt·atar1o ·cC!ld.>!'<Hlo a 4 ele maio da 
W!:\7 <'lll.rc o GoYei'ItO do:s Estados Unidos do 
F:t•u;·.il c o da R<•.pulJiií·n.llo Chile, regulando 
:l. i!:Xtr·:t.Ji:::tQ <lo cr·imiuosos.-lnteimda. 

Dil mcsntt1 s<mhor, UI! igual thta, commu
Deixam de compnrrccr com cat~s.t p;t.t•tici- ni.·:wdo que " Scn:ulo nesb dat;L enviou ao 

pada. os Sr~: Siív:1 Ma.rir.. C:n·ln~ do i\'u- ~r. P:•.•si:lr.nto tia l~epublk:t :t re~oluçíio do 
-vao~. Carlos Marc~llino, Pe.Jro Cherrnoat. Con!.{l'Co~o ]';'nc!iollal, ~IJ>jlJ'ovantlo o tm;p,tlo rlo 
Matta Baco!Jar, R\Jul'ígucs F<'l'nnnd''~. EJ:;1.~ :trl ,it 1•atnc!ltu r•nlt·~ :1~ t:epu!>licas dos Estados 
Martins, Jose Pe.reglli'io, .Jnãl) Vieil'u., l'er.·ira. u 11 ·; ,:n., 1\o Untzil c o Chile, fi!'roar1o nesta 
de Lyra.. Ar~ujo Góes. OJrmJ·io Cautpt·~. Uapit:tl m1 lt-l de m:lio de lt'~:J.-Intdt•atJn. 
Ja.yme_Yilla~.B•>:lS: s~~~bra, I•'J'aJtcí::cn S<)'lt'(\, ·. ... . . , 1, ,, "' 1 "" _ 
Leovigthlo ~tlgumra,;, J(:ronyrno ~I ,;tJlt•:t·o, lJJ, ,t.:':-~, .. o ~f.ll ·~!'· '·1: ;·'J c~ c? .• ente: co~ 
Torquo.to ;,vrm·e1ra., X11Vier <.lv. Silvei1·a .. Pc- :r._un • : ~- if .o ll.\o I c:. Jm:I'.~'J o, cm,1d? do.r o seu 
rei t'i1 dos Santos. I:t'ico Coell:o. Ernesto llm· ,\,>Oll.tll\let• Lu ·' pl Opüolf.;ao dcst.t. Lal~O.ra, de· 
zilio, .Tu li o dos S.<ntos, i:\e.rr<•S Fl'anco .Jilnior, te:rmum!tda q uü n~!tbu:n comnu.ssa,r;o da Ar
Cam)Joliua, ,\ ntero llt)telho, Fn\nebco. \"cig:t,l ':l~tl:t se·); p~·ot~o;tdo, ~cn_t ·l t~~. luJmda~o ,.Pre· 
Oct::viuno de Brito, A!v •• ro Botelho. Thcoto- \ l:l.U.cnt, t,;Onl .• ~ o ,nt.L OI j[l, do ~Iaunha. 
ni·· de Magalhiif"s, Nogueira .Junior, Manotol s~:a.. J'r:spansabtltd~u.o .. tara C<Jffi a Fazend:J. 
Fulgcncio, Luiz Flncqucr. :l'l<•reirn. <h Silv::;., \ ~actcJMI, etc.-lll.en.tu.~. 
DomingilCS cl•) C:lSÜO, o:no nueno, Gust:wo Do illC.'In0 ~cnhOl', de igu~l {!ata, tra.nsmit· 
Godoy,. Adolpho Gor1!o, Lucas de B::.1T•.;s, AI- tind(l, corn u:na ã:11cnrl<1. n. proposição desta. 
fredo Ellís, P•1ulíno Carlo,;, Artlmr Diederi-lCa.nura, rns.:1du.ndo Cl'nsi:1eral' yaJidcs tt1dr.s 
cbsen, Roà.olpho iVliranúa, Xavier do Valle, os e:xall1es jú presta•.los na Escola Polyte
Brazilio da Luz, Leoncio Corrêa, Pliiüo Casa- chnica JlOl' <1lumnos da E'c:ola Milítar.-A' 
do, Possidonio da Cunhn,, Aureliano Barbosa., Com missão de lnstrucção e Saude Publica. 
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srs--
"'· :no-sr. Apulchro Motta, de 14 d~ corrente, 

communicando que. havendo renuncmdo nessa. 
dat<t o cnrgo do Presidente do Estado de 
Sergipe o E:x:m.Sr. Mal'tinho Ga.rcez, na qua
lidade de seu substituto coostitucional assu· 
miu o Governo do Estado.-lnteirada. 

Requerimentos : 
De Leocudia Moreira Magalhães, viuva do 

do 1° sargento reformado da ArmtLcia Simeão 
Jose de Magalhães, pedindo uma pemão.-A' 
Commis.~ão de Pensões e Contas. 

Da firma Maciel Huchet V ramant e Comp. 
Societd Bnsilierme Agricole, cessionarla das 
concessões feitas a Carlos Napoltão Poeta e 
outros, para fundação de nucleos coloniaes 
no Estado de Santa CatlJarina, protestando 
contra a -pretenção da Companbia Colonização 
e industria, de Sant·c Catharina, que alleg;t 
ser proprietaria. das concessões que foram 
feitas á referida firma, em virtude uo con
tracto lavrado em escriptura do tabfll ião 
Cruz.-A' Commissãn de Obras Publicas. 

Dos contínnos e gn;trda.s da Escola de Mi
-nas de Ouro.Preto, pedindo augm~:nto cl~ ven
cimeatos.-A' Com missão de Orçamento. 

O Sr. Olh:eira. Braga-Sr. Pre
sidente, solicito a V. Ex. e a Camara que, 
pelos meios regimentaes, concedam-me dis
pensa de fazer parte da Commis,;ão de Con
stituição. Legi~lac5.o e Justiçn._ 

lmpellem-me a fazer esta. solicit:.lç;ão v,u·ios 
motivos de ordem privada, todos proc~rlentes 
e de força. maior, entre os quaes avulta o do 
máo esta•!o de minha ~aude; C$te:; motivos 
teem·mc impedirto e continuarão a impeihr cl0 
ser assíduo aos trabalhos da referida Com
missão, com o que sintl-me deveras Jll'ejudi· 
ca.do, por pert.ler occnsiõcs de aprendet• e il
lustar o meu espírito, :•comp:mhu.nuo o:; e!:'
tudos e luminosas iliscus~ões qu~ se :.brem no 
seio daquella. Commis~fio, compo~ta 1\e dis
tioctissimos collcgas, e com o que a C:tma.ra 
é ta.mbem prejudicada, pOI"fJUe só teria valt· 
taf('ens a auferir para si e para o interesse 
publico com a. minha substituiçii.o por outro 
collega. que diRponlm da competellcia que 
me faltn. (nr7o ''fioiat/o~). •la ho ~ vontaüe que 
tambem tenho tido e que nito lucte com o 
impedimento quo me sobr<:Jveiu. 

Desde que tenho a honra, ele occupar uma 
cadeira nesta Casa, e ji vac isto par<J. 11Uatro 
annos, por vezes, ora. eleito pelos meus H
lustres e generosos collegas, ora. nomeado pela 
Mesa., que tem pr'esit.lido os trabalhos, tenl1o 
sido distinguido com a cscoll.J;c para membro 
de Commissões permanentes e Commissões 
especíaes, sem que me recUSlSSe a taes itl· 
cumbencias, apezar de ser o primeiro ern re· 
conhecer a minha penuria de habilitações 

(Hão ~poíados ger.les) ; ma..:: alimentando a 
esperança de poder ser d.1 alguma utilidade, 
pela p~rsbtencia. dos esforços_ 

No menclona.do periodo, fi7. pa.1•te das Com
missões de. Constituição, Legislação e Justiça., 
Redacção de Leis, :'llarinha e Guerra, 5• 
Commissão Verificadora. de Poderes, Com
missão Especial do Codigo Penal e ultima
mente foi -me de novo designada. a Commissão 
de Justiça. 

Lea-1bi·o estes factos não por vaidade,sempre 
censuravcl c rizivel, mórmente quando a. dis· 
tincçito que a motiva niio se funr1a em reaes 
meritos de quem a recebe, ma.s, exclusiva
mente, na gen~'rosidade e benevolencia rle 
quem a concede ; lembro-os com o intuito 
de tornar patente que jamais :Pl.'Ocnrei esqui· 
var-me <\ um posto de te abalho e,consequen
temente, que só moti,·os de força m<<ior me 
levai'iam a lazer o pedilio que or<L dirijo iL 
V. Ex. e á Casa. 

Tendo sido nomeado pela. Me;a membro da 
Commissão de que se tra t:t c não sendo 
vei"sado em mataria. regimental, entr·o em 
duvida sob!'e a necessidatle da consultn, U. 
Camflra. sobre o perlido de dispensa, afigtl
rando-se-me que a l\Iesa t\ :~ uuica compe
tente p.1ra sobre elle resolvor; entretan1o, 
affirmantlo·se-me que a prnxe tem stdO em 
sentido contrario, V. Ex. deliberará 11elo 
melhor modo. 

E' dos estylos que, ao serem formuhMlos 
pedidos desta natuzeza, a Ca.mara, entre 
outros mo ti vos, por umn. r.ortezia o demon
,;irução de apreço ao solic\t:•nte, os recuse e 
~õ os conccd:t em segunda votnçrio, d~pois da 
dccla1·ação rla irrevog;Lbilidade da resolução; 
ne~tas circumstancin.s, convicto de que não 
me seria ncg;tda es~<~ de!é!'encia. e corlezia, 
por par-te dos illustr(~s collegas qu(J tant<1s 
o tão immerocidas (nao opvi •.dos) dem(:il· 
~trações de apréç'l teem mo l)rodigalizado, 
mas vis<tntlo não tomar tempo à Mesa e 
evitar n. Cn,mara o incommoclo de duu.s vo
tações, de nnto mã.o clecJa.ro qne é irrevo
gavl~l a minha resolução e que se funda em 
motivos de toda. o, procedencüt e de força. 
maiO!'. 

Peço, pois, a menciona.rJa dispensr.. nós 
termos rcg-imen t..1.es, e asseguro a· V. Ex., 
Sr. Pl'csidcn f e, c n.os meus i !lustres cullegas 
o meu profundo reconhecimento pel<ts lliS
tincções com que mo'tem peahor·ado, por cx
ce>si va gener·osid:~llll. (Nao l~poiados.) 

(.) S1•. Pt•esidentc- Opportnna.
meu to consulta. rei á carna1'a .• 

O Sr.Appolonio Zenaides-Sr. 
P):esidcnte, precis11 f;Jzer algum<lS considera
ções pam fundamentar um pedido, quetenho 
de dirigir á. Mesa. da Camar,~ dos Deputados. 
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:no 

Em 1897, a pt•opo~ito rle uma ín~icaç~o 
feita pelo illustrado Dep~ta.dC' pela Bah;a, CUJO 

· no ma ~ço licença para oleclina.r,o Sr. EJ uar_do 
Ramos a Commi~siio rlo Fru:en•ln. o luolu!.t r•as 
elaborou um pr(ljecto, c~t.:•tu~ndo pl'it~cipios ~ 
regras el!l relação ao domlnlO ~a~ mm~s e a 

argumento no sentido de negar esta f:'l.eul- · 
dacle em relação aos te:rrunos do d uminio 
partii)Uiar. ~ 

M;..d em 14 de maio de 18~0 o Governo 
começou a fazer re,tricções, declarnndo 
por . um a viso <L esta da. ta. que os favores OU· 
torgado; aos est1•angeiros não se estendiam ·mineração em terrí\nos rlo t1r•mo~ 10 nacto_na.]. 

Este p!"Ojecto teve tlu vo. tn.t· a Comnu~a.o 
de constituição, L";.tísln~<iiO o .lusLi ~'ll- para 
sobre ell8 da1· pn.t·cccr; c ~~t.rJ. Comroiosã.o, 
aprecian(\O·O dcvid;Ltuo•n!C', "pl'{'~CJntou emen
das que com o projQcto furam upprova•las em 
2" discu~ão. 

Sr. Pl'esidenw, V. Ex .. ~n loe r1ue o twss.o 
direito oscripto ·~ re:;pclto i\n:,~ mltous o d<t mt· 
neraçã.o quer" nos lt•l'I'CIHJ)I tlu dnminio n\1.
cional, qu er em tet'l'enos d<J domioio parti
cular é dcfficienti~~imo, o pnt·:l. demonstr .r 
isto b~sta. passar UrTHl vi:-otn. mpida sobre_ a 
legislação ~ue exi~tia 1111 te,; tla proclumaçao 
da Republ1ca. 

O ::wt .. l79, n. !!Z. •la C'on:;tiluh;üo de 1834 , 
havia gar-antido ,) <lircilo rJe pt·opt•i('dade. As 
minas constituíram semrr~ umn. Jli'Opr·tcdadl' 
especial, dífferctlte d <L Jl l' r!pri~,oladu su~erfi
ciaria, qualquer quo t~ubtl t1 11lo n re:?1meu 
jurídico, a que tenhnm t·~t.; 11lo ~.llhlllot~ldas e 
qualquet· que tenbo. sit.lu lt fo'ol'llllt úe governo 
do paiz. 

Muito naturalmcnto, puls, luvp,ntou-se a 
questão de saber ~c cxpro""itn c<'nstituo::ional 
comprebendia sómeuto 11 lll'll)ol'lednclc d.o sólo 
ou so abrangia t:rmhmu " cln sllb·só!o con· 
siderando-a. parto inljj~l'llllt.u lltL primeira 
ficando a.ssím, porlnutu, ltl\'ui{:HIII ~ n;; . Ords. 
do Re:itto do li v . 2, t iL, ::o\ 11. l 6, t1t. 2S 
v.e tit. 34, e !LilllliL '~ td\'lll'tl~ u<~24 do de
zembro <.le li3·1,:l dn mt~io 11(1 IH03, c:n·ta 
ré.,.iada 12de n~o:osloti • J 11-11; u uutras que 
ha~iam :firmndo o p t•lncipio .lo que :'1. mi
nas de quulquer ellpr!l:o Jll'I'I.<•IWHI m ú corú:l.. 

Os que resolvilllll 11. ~nc•Mtlio •lo mo lo r.ega
tivo firmavam :m:1. OJ•In i1lo t:rrnbfHn na. e~
pre<;Sã.O con_stitucionl\1 '.h' . m·t .. li!J, § 2:! c1· 
1.ado. c díZlam que o 1h l'•·J l ll v1gonto. ua ~c· 
casião, que era o regtd itLIIO, lm via. ~1do t<J.O 
o-arantido pela. Con,.;tltui','''o qutLnto o tôl'a. o 
direito de proprietlnúo d.o~ p;ll·t.iculllres. 

Pa.irav~ pois . o. duvhl!L :-obro ~ ~ interpre
ta.ção do dito artigo, fJUllnrTo l'ln IB:!!J tL 27 de 
janeiro, o Poder Exec.:uU \'0 dcci;IIOU r•or um 
decreto que os su l>ditoj r lo I m I'" r· i o tui.o pre· 
cisa.vam de autoriznç-lo pnra po•lcrem em· 
-pr0hender a mineraçã•• om tcnono~ <le sua 
propriedade. . 

No mesmo sentido ror:\ln expedhl0s os 
avisos de 23 de ju lho de 183 1 e 4 tle CoVCl'eiro 
de 1832. 

à mineração. · 
Em 1857, por decretos ns. 1.093 e 2.033, o 

Governo fez concessões :para. m ineração mes· 
mo e:u terrenos de domínio particular, pro
cedendo á. desaprop riação por utilidade pu
blica. 

Estes decr~tos foram approvados no :J.nno 
immediato pelo Pode1• Legiolativo. 

Em todo caso, desde que eram desapro
pria•los os t errenos e iudemoizados seus ·pro
prietarios, ~ão ;;edesco?hecia. o dominio q~e 
e!les exer'c~a.m a t•espelto do sub->olo; hav 1o. 
apenas uma. l'estricção na p lenitude da. ga· 
gnra.utia de C)Ue tallava o art . l i9, n. 22, di\ 
Constituição de 1824. . · 

Em 18615, pnrém, em virtude de um r eque
rimento, no qual se pedia licenç3. ao Govet·oo 
para iucorpora.r uma companhia. par<\ lavrar 
carvão de pedra e outros mineraes, o Poder 
Executivo expediu um a viso sob n. 40 I, de 22 
de outubro. no qual decla.ra.va ttue a cit·cum· 
stancia. de ser br;lzileiro e estar a minl\ si
tuad<~ em sua propr ietl.aue nilo autorizava a. 
lavra independente de prévia. licença do Go· 
verno Imperial. 

E este a visO) fundava-se na consulta. do Con· 
selho de Estado, de l \J de agosto do mesmo 
anno, consulb que havia jul.:;a110 i ncon st itu 
cional toda legislação <tnterior, que não se 
havia inspiro.uo nas Orcls. cit.s . do Jiv . 2. 

De$de errtão, Sr. Pl'esideute, fo t-a.m r eal· 
mente considerados revogados todo::; os actos 
do Governo em relação â. ma.teria <leque 
tratamos, publica1\0S durante quasi meio 
seculo, isto é, de 1824 a lf66, e revogadus 
pela força de um simples a viso . . 

Ao depois, as disposiçiJ~s com força do lel, 
quu tivemos. foram artigos esparso:; de le1s 
orçamentarias e 01ttros, (jue incidentemente 
~e decretaram qu~<ndo se tratara de outros 
assnmptos ; decrt:tos e avisos para. certos e 
determinados casos. a mais da.s vezes pessoacs, 
sem nenhum caracter geral, salvo o (lecreto 
n. 5.955, de 1875, que so refere a t orrenos 
dia.mantiaos. 

Em 1833, por lei do 8 do outubro, o Go
verno tovl~ autorização par~• fl.lzer contractos 
e concessões de minel"<\ção em terrenos do 
domioio nacional. E dahi ta.mbem se tirou 

O intuito manifesto foi con tlrtnar, por to
dos os modos, que esbva r estabelecido o 
•l irei to regalia no do regime o colonill.J . Mas 
tu• lo isto se fez sem uniformidade, sem a re
gularidarle precisa. para. dar Jogar a um só 
corpo de leis que se pudesse chamar Codigo 
das Minas . 

Foi nesbs condições que o. Republica. en
controu nossa legislação. 
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A Comlituição c1e 24 de fe-vereiro de 1801 
.-.alterou es:erJcit•lmente o d••minio do patr·i· 

monio n~ciooal, ja nD art. 64, passa.nl]o pM.ra 
cs Esta• lo~ a, maim. Jlarte •lo~ br:n" que lhe 
p2rte!lcium, j[t uo .'!.rt. ~2 n. 17 in jit1e, que 
•'M'n.!llll a proprie<1ade d<•S minas ao :propriú· 
t<ll'io do solo, cem as rest.ricções que forem 
estab.~leciLl~s pnl' lei a bem da explol'açiio 
deste rn.mo de ind1•stda. 

Em re;umo, S1·. Presidente, é o que bmos 
a ro,peíto de leis ~obre o «s;umpto de que 
tratamos. 

Níngucm de boa f), ponerá dizer que, 
a-peza r d<L n:mdanç't ra~icai _ do_ ~·egimen j ~~
l'id.ico, temo:s uma. !t>g)sfaçc.o c1n l c;,p·•z oe 
ver r•pplicado.. de rn~do que garanta niio só 
os direitos recon l•t.<ndos no citado art.7:?., da 
constituiç:í.o, Cl;lUO tambem cs intel'e>ses da 
União. 

Preci~amos r statuir o direito de Pl'Oprie
dade sobre as minas, '~e coníormido.de com o 
preceito constitucional. (] ue o g-at·ante aos 
pa.rticukres: dizer ute onde cheg~m ;;,s re
striccues de que fallo.. est e preceito; esta· 
belecer o processo que a União rleve obser'Vi.Ll' 
no que di:~; respeito <~O aproveiünnento ou 
explor;~ção das minas de sua. propriedade, e 
eota.belecer meditbs de rolída e segu
rança. 

A iegblação nõ..o JlÕde tleixül' •le comlm;
bende'' todos estes aspec:os dn. que.;;tão. 

Convém lembrar que, em 1892, em mens<•
gens de 2 de ,julho c 14 de uezembro, o Poder 
Executivo chamou a ;tttonção do congr,!50 
Nacional. uecl:lrando que existi;nn em podcl' 
do Governo. dive1·sas questõrs suscit<1ua~ por 
p articulares, as qua<s ~ó p~di>ri~n~ ?cr re~ol
vid<IS quando o Congrc;,so deúnJt.lVamente 
l~gisl~s;;e ~obr~ este ;Janto tiediroito,é'tefiniwl.o 
claramente as ::.ctuaes r~Iações juridica~ 
querent re a Uniüo c o~ p rt!cularcs, quer 
sómcme entre os p;:rticu!:J.l'cs, tie modo 
a babilitaí-o a resoh·m· b ::s ~·nestões p{;rul.en
tes. que nos f(·r<lill leg;;tJ;,s pch mom.rchia. 

O illustmrlo Ministro t!r, Vb ::ão, Sr. Dr. 
s~•erillo Vieil•a, C:ll c:rcTI\(\.1' d it·i;.r ida aos ~O· 
vern;• d<)l'C~ c; prc,.id.entcs (!O$ E~tadcJ3, crrl 
princrplo do corr -.'nle o.nuo. so cxprinw do 
seguinte modo: 

do assumpto, habilitem o GoYerno ·e o Con· 
gres>o !\' <1ciona1, pelo medi ta do e:x:nm13 da 
ma teria, a pr·over sobre o caso como tô1' mais 
:1cert'luo ~õ provei tosu · ã. cau8a pu ])1ica., etc. 
etc.» · 

Demonsüado, Sr. Presidmt~, que a legis
lação, que tinh<•mos dur:<.nte a; mona.rc1lia, é 
ir,upplit::c vel ao principio consagrado no 
art. 72, in-fine, ua Con~tii.Uiçã.o de 24. rle íe· 
'l~reiro, r econhecirla o. nece~sidade que ten:i.os 
de uma lei, na qnal se consignem todos os 
corolla!'ios uall: tlecorreates. -venho pedir a 
a V. Ex. se di41w do considerar na ordem do 
dia u(,s t!·al,a!hc-s da Camara o :projecto 
n. J-18, 11e 18Wi, •~ que me reíeri, o qual póde 
~e!'yil· rln O<I~O de e~;;udos. 

Sr. Presi•'cnt,e, suo varias as noticias, que 
(~·e todos o., r~-tadcs da Republica nos chegam, 
a respeito do descob0l'ias de mioas por toda 
na:tc do tcrrJtorio nacional : a vultll cada 
ai<t, pvrtant.o, a nece~sidttde que temos de to
tn:lt em consideração este assumpto;'e, ou 
cumpriremos nosso uever de dotar o pa.iz com 
ur.ua lei geral ou nos veremos na contingen
c!r~ r! c log-blar p:1ra um ou outro caso occor
reutc. pàra. certo e determinaU.o Estado, for
mundo ussim um~ l egisJ,,ção de retalhos. 

Pcçouei;CUipa a V. Ele., Sr. Presidente, 
à c tc1· o:~cllp«do mal o tempo (a(7o opoiados) 
q uan1lo melbor po1ler-in. ter sido aproveitado 
por OUll'O.S collcgüs. (Muito bem. O ol"ador d 
cwílptiú?Cnt•t,do.) 

O Sr. P1•es.i<lento -A Mesa to
mn.rá na consideração devida o pedido do 
nobre Deputado. 

Comparecem mais os Srs. Urbano $a.ntos, 
Silverio Ncry, idlJUqucrquc Serejo, Augusto 
:\!nnt en•'g"!'o, En :as t\lartins, Guedelba l\Iou
rilo, V!Vci~o.:•, Henrique Yalludares, Thomaz · 
Accioly, Tul'r{js Po~tuqal, Jo.·é Avelino, Il
lie~on:<u Lirn<\, João Lopes, :Marinho de An
ilrade. A ugu~to Sevé:ro, Eloy de Souza, Coelho 
LbiJC·a, /dronso Cvsta. Co:•.!l.lO Cintra, Bar
l!os:• Linw, l\1\Wt' ns .Tu11ior, Pedro Pcmam
b~wr , .\;·thur· Pe1xo !o, Gcmflli::mo Brazil, Ro
d dg-ms Do:·i:t, Nei vn, ~hlton, T•JS!a, C:1stro 
1\cbellv, ·vcq;ne ele .\bt·eu, Ampllilophio, 
Ad::lbot·Lo Guima!'~e;;, Tolon(.ino dos Sautos, 

«Solicita(~;). a minba attenção p~ra o csta·lo Par::nlhos. l\Ionf.eneg ro, Dionysio Ccrrrneim, 
emlJryonurio c defici rmti~~imo <i e nn,:;o di- Jo~c ;\!urtiuho, Oscar Go•loy. Irineu Machado, 
rei to po~itivo sobl'e o axer-~ie:io r; a industtia e~- Alcinuo Guanabar~•. Sá t-·reit•e, Beliso.rio de 
cn. mincra~1í.o c, ccnsiibra ndo que a rda~'a::·a- Souza, Fon:;ec:LPu:i'tella, Leonel Loreti, Silva 
çõ.o de uma lei, rc~-uian.tlo em s<;as m ullip.bs I Cast;·o, A;.>:oséinlio Vida!, Urbn.no :\Ia rcondes, 
o varia•l as rl'laçüe:> .im·lnic:~~. ::: cxplr.ra'.'l•o Paulino de Souza Junior, l\Ltyl'ink, Calo
desta in<!nstrir: , rnuito púdo inc;·ement:u• seu geras, LamoU1;:er Godofrcdo, C1::pertino de 
progresso o de;;envo!vimento, consoqamte-. Siqueira. Augu~to Clementinc, Telfes ele Me
mente o ,\a r iqneia. nacion><l, (\e que o.quella llGZfS, Àla.i.ta. Machado, Rodolpho Paixão, 
:póde, peht oputcncia de nossa natnreza, tor- Pndua Rezende, Edwundo·da Fonseca,Ovidio 
na.r-se manancial abunc\a.ute, tenho cogitado A brantes, Luiz Adolpbo, Caracciolo, Mello 
d~ reuuir elemento~, que r,,cilitanclo o estuclo Rego, LamenhaLins, Pedro Ferreira, Guillon, 
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Marçal Esr.obar, Victori.no ~fonteiro, Ri va~ 
·da.via. Corrêa e Pinto da Rocha.. 

O Sl"'. Ser:zedello Corrêa -
Sr. Presidente, solicitei a palavra., para 
Jledir a V. Ex. \l. 1io.e:z.a. de ma.nda.r publicar 
no Dia rio do ())llgresso um !elegramma. que 
me toi dil'igiJo e aos íllustres rep,·esentantes 
do Esta.do do "Amazonas pela Mes:l. do Con· 
gresso ilaquelle Estado, o qual se refere aos 
ultimas acontecimentos que se teem des
enrolado m. região litigiosa do Acre. 

A Ca.ma.ra está informaria pela leitura dos 
jornaes, de que a;ventmeiros haviam pro· 
clamado a indopendencla. daquella região, 
facto sem alcance e sem Yalor, porque elle é 
pura e simplesmente ridículo. Ma.s a Mesa 
do COngresso do E~tado do Amawnas tomou 
a delibcracão de transmittir um telegramma, 
que resume a moção vot1da pelo Congresso 
daqueUc Estado, protestando energicamente 
contra o l}rocedimi!>nto 1nfeliz, incolTectis
simo, de alguns braüleiros dirigidos natural
mente :por alguns estrangeiros aventureiros. 
no intuito de traze1- novas perturbaÇÕes iJ. 
questão do Acre que, como V. Ex. e a Cumara 
sabem, corre os tramites normaes nas cha.n
cellarias brazileira e boliviana. 

Eis os tel'mos L~o telegra.mma, a que me 
refiro. (U.) 

O Sr. Presidente - O pedido do 
nobre Deputado serâ. ai tendido. 

TEL:f:GRA:m:L\. A QlJE! SE REFERE O ~R. SERZE
l•ELl..O COB.RÊA. 

Ma.náo~. 22 ile agosto de 1899-St. Serze
dello-Rio-0 Congresso do Estado elo Ama
zonas, em sessã.Q solemne de llontem, votou, 
por unanimidade, a. seguinte moção: «O Con
gresso do E·tado do Amazonas, interpretando 
o p::msa.men_to dos bra.zileiros qoe ha.!Jita.m o 
territorioamazonense,lamenta que um grupo 
de filhos deste grande pa.iz praticas>e o acto 
condemnavol de declara. r livre uma p:trte em 
litígio do territorio hrazileiro, ma.s cujo do
minio nos foi gar.'lntido por um tratado com 
uma nação amiga. 

Traduzindo os sentimentos nobilíssimos dos 
nossos concidadãos. repellimos, com toda~ as 
energias,esse gravíssimo crime, contra o qual 
protestamos com toda. a convicçã.o dos nossos 
pendores civicos. Solidarios cc1m. os beneme
rítos Governos da União e do Esta'.io, confia. 
mos no seu patriotismo. convlctos de que 
farão respeitar a integridade da nossa Patria. 

Sala das se~sões do Congresso do Estado !lo 
Amazonas, 21 de agosto de 1899.- E:luarrlo 
Ribeiro, presidente,- Hirdelwamlo AHto;•y, 
1• secretario. - Raymundo d'$ v,.,c;oH~eUos, 
2• secretario.» 

Caroül':l. V, IV 

O Sr. Pre111ident.e-Si não ha mais 
quem queira. . usar da. pala'\l'ra, na. hora do · 
expediente, passo ;\. ordem do dia. ( Pat~:s!t pro· 
lor<gaá.a.) 

PRIMEIRA PARTE. DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada. a. 3" discusS[o do projecto 
n. lOB, de 1899, approvando o Codigo Penal 
da Armada, que acompanhou o d€{)reton. 18, 
de 7 de março de 1891, com os pareceres das 
Commissões de Constituiçã.o,Legisla.ção e Jus• 
tiça e de Marinha e Guerra. 

O Sr. Ba.-bosaLima(·)-Sr. Pre· 
sidcm te, por occasiã.o de ser uioou.tíllo este 
projecto, na ssguoda. das suas Ieitura.s regi- . 
men.taes, era. intuito da CommissãD de Ma· 
:rínha [}Guerra apre~entar uma emenda que 
estendesse as suas disposições ao Exercito 
Nacional. 

Entretanto, essa discussão succedeu que 
ti v esse Ioga r por fórma. tal que nos· passou · 
despercebida, não nos sendo dado apresentar 
nessa. occasiã.o a. emenda. a que a.Hudo. 

F'e.zendo-o agor!). na 3" discussão, dispenso· 
me de alongar-me em considerações de maior 
importaneia. que o 9.ssumpto, aliás, estã. ha 
muito tempo a pedir, não só porque estas jã. 
foram brilhantemente a.ddmidas pelo digno 
presidente da. commissão incumbida de ela
borar o projecto de reforma do Codigo Penal, 
o Sr. Deputado pela Bahia, cujo nome peço 
ven.ia. pa;ra. decli.nM', o Sr. MHton., mas ainda. 
porque estou a acreditar que na prox:ima Ie· 
gislatura. o Congresso Nacional não reta.rde.rã. 
a reforma, ou melhor, a. orga.nízacão da 
nossa legislação penal militar. 

O Sa. AuGUSTO CLEMENTlNo-Que é ind.is· 
pensa v-e!. 

0 SR. BARBOSA LIMA-Já esse digno DepU• 
tado teve occa.sião de aeoentuar que, neste 
assumpto, vivemos em uma verdadeira bal~ 
burdia, sendo applic<Ldas leis e esta.tutos 
penaes absolutamente incompa.tiveis com o 
novo regimen creadopela Constituição de 24 
ue fevereiro-

o digno Presidente da Commissão de :Ma
rinha. e Guerra, Sr. Deputado IJelo Piauby, 
tendo apresentado o projecto qu~ ma.nda. ap· 
provar o Codigo Penal para. a. Armada., visou 
sano.r a inc:onstitucionalidade que padecia .o 
decreto de 7 de março de 1891. vi~to ter sido 
ex pedidosom n.u toriza.ção do Pode1· Executivo, 
que não mais enfeixava nas suas mãos 
os predicados Lla dictad ura capazes tle o tornar 
competente para tal fim. 

Pareceu-noB qu~ não ba.sta.va., entl.'etanto, 
mandar approvar este Codigo Pena.), sinã.o 

(•) ::\ão foi rcl'isto ptlo ora,dol', 
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que co~vi~ia-e é este o intuito da emend~ . Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
que enVIo a l1Iesa-estendel-o,ao menos provt· d1scussão e adiada a. votação 

· soriameote, ~oExercito Nacional,demodo que , . . . _. . 
um e outro ramo da força publica estivessem . E annuncJaila a _dJscussao untca do pro-
de ora em •Jcante sob o imcerio da mesma !e-~ Jecto n.: 11 A. c1e 189::J, do Senado, concedendo 
gislação. . · a pensao ann~al de 2:0007, a. c~n~ar da data. 

A emenda com a qual substituímos a re· da presente ler,. a D. Ma.rla Vtrglllm. de Souza 
dacção que fói approvadn. na 2"' discussão é Coelho. 
a seguinte. (Lê.) . Vem á Mesa, é lida, apoiada e entra con-

Mando á Mesa ~ minha emenda. Juncta.mente em discussão a. seguinte 
Vem á Mesa, é lida., o;poiada e posta con-

jnnctamente em discussão a seguinte emenda. EMENDA. 
da Commissão de Marinha e Guerra: 

Ao pr&jec~o n. 1.08, do 1.899 

Substitua~se pelo seguinte: E' a.pprovado 
e am}lliado a.o Exercito Nacional o Codigo 
Penal para a Armada. ·que acompanba o de· 
ereto n . 18,de7 de março de 1891; revogu
das as disposições em contrario. 

Sala das sessões, 28 de agosto de 1899.
Barbosa. Limu:.-.At~gusto Clementino.-.Ro
dolpho Paia:tio. 

Ninguem mais pedindo a paia·vTa., ~ encer
rada. a discussão e adiada. a votação. 

E" annunciada. a. 1• discussão do projccto 
n. 114 A, de 1899, isentando do pagamento 
de quaesquer direitos, na Alfandega da Capi
tal Federal, dous volumes importados pelo 
pintor Victor Meirel!Gs de Lima, contcndon. 
téla. e as tintas para. a pintura. do panorama 
representando o descobrimento do Brazil. 

Ninguem pedindo a pala..,·ra., é encerra.d<> a. 
discussão c adiada a votação. 

E' annunciada a discussão unica do pare
car n. 45, de 1899, concedendo licença, por 
tempo indetcrnlinado, ao Sr. Deputado José 
Peregrino de Araujo, ·para. tratar de sua . 
saude. 

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

E' annuneia1la a discussão unica do projecto 
n. 98, de 1899, a.utoriza.ndo o Poder E!.:
ecutivo a conceder a Pa.cifico da Silva Bessa., 
porteiro ~íl. Alfandega. dQ Maranhão, um 
anuo de licença., com ordenado, para trata
mento de saude. 

Ninguem pedindo a palavra, ó encerrada 
a discuss5o e adiada a vohção. 

E' annunciada a discussão unica do pro
jacto n. 123, de 1899, autoriza.ndo o Poder 
Executivo a. conceder ao Dr. Fernando Terra., 

·· assistente de elinica. dermato-syphiligrapbica 
da. Faculdade de Medicina do Ltio de Janeiro, 
seis- !llezes de licença, com ordenado, :para 
tratamento de saude. 

Ao projccto 'L 11 A, de 1895 

(Do Senado} 

Em vez de-2 :000$-diga-se: I :OOO$-con4 

ceden•lo igual favor á. viu va do Dr.Paula Ba· 
ptist<l, que foi lente da Faculdade de Direito 
do Recife . 

S:~la elas sessões, 28 de agosto de 1899.
Affonso Costa. 

O Sr- Bnrbosa Liina-Pedi a pa
la -vr:t., Sr. Presidente, Jlara enviar á Mesa 
um requerimento tenden1lo a fliz~r voltar es~e 
projecto :i. Commissão de Orçamento. Trata
se de uma pensão, concedida á Exrna.. vi uva 
de um Senador. em 1895, pelo Senado. Creio 
que o Senado hoje não a. concederia. e acre
dito IJ.Ue a Commissão de Orçamento ha. de ter 
muita cousa importante a. dize1• sobre o as
sumpto, no tocante á necessidade que esta
mos obrigados, c, ã. qual não podemos ru.,.it·~ 
de não abrir a mínima. excepção nesse ~n
tido. 

M•tndo, pois, á. Mesa um requerimento so
l icitanrlo que o projecto vá á Commissão de 
Orçamento, para. esta dizer sobre o assumpto. 
. Vem a Mesa, é lido, apoiado e posto con
JUUct.ameute em discussão o seguinte 

R EQUERmENTO 

. R~queiro. q~e o projeeto o. 11 A, de 1895, 
va a Comm1ssao de Orçamento. 

Sala das sessões, 2.8 de agosto de 1899.
B,trbosa Lima. 

Ninguem pedindo a palavra, e encerrada a 
discus~ii.o e adiada a votação. 

SEGUNDA PARTE DA ORDEM DO DIA 

E' annunciada a 2" discussão do projecto 
n. 101 , de 1899, r eórganiza.ndo o quadro dos 
officiaes d;\ Armada, com pareceres das C',om-· 
missues de Marinha e Guerra. e de Orça.mP.nto, 

Continua. a di~cussão do art. I•. 
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o Sr. President:e-Tem a pa.Ia:vra Quanto á. reducção do quadro de enge~ 
0 sr. Mello Rego. nheiros nava es, está. de accordo com oe eeus 

collt'gas, -pois que tnl reducção foi fe~ta em 
o Sr. ~J:ello Rego diz que, antes de virtude de opinião do Ministro da. Mar1n)1a_de 

à a.r os motivos ])Or que :~:;signou com restri: então, que, em conferencis com a Comm1ssao, 
cção 0 projecto que sé rliscutc, não de i!'a;:a mostrou que a suppressií.o dos Al'~enaes ·_do_s 
em silencio o systema cre~do pela. Comm!ssao Estados tl':lzia como consequencut ~ dtmt· 
de Orçamento, de constituir-se um especte de nniçiio do pessoal correspondente as COD:~-
tril.Junal de revisão, corrigindo os t~a.b~lhos missões que existiam naquelles estabeleci• 
de outras sobre assumptos da especta.lldade mentos. 
destas . · Limita-se a estas observações, deinndo ao 

As Com missões são secções de est udo, illustre Deputado ])Or P ernambuco, o Sr • . 
crea\las pelo re,.imento para esclarecer a Coelho Cintra, que tem de occupal'-se d:1. ma.-· 
Camara. :sobre as

0

ms.teria.s que con::.tituem a teria com o proficiencia e estudo qu~ faltam 
especialidade de cada um. ao orador, a demonstração de outros 1.oconve· 

Quaodo, porém, do tra.ba!lto dellas resulta nientes que resul t' :n de certos pontos da. re
alteração de despeza que cooteode com '!S forma proposta.. (Mt~íto bem ; muito bem .) 
forç:~s orçamentarias, mando. o mesmo regl -
inento que seja. ou vida a C~mmi::são de Orça
meiJto, como n competente para dizer sobr e 
a. ma.teria, mas não par;1 entrar no ~e· 
rito do que é especial ou t.echnico, e a.>s1m 
aconselhando a Camura que rejeite este ou 
aquelle plano por defe ituoso e não porque 
estt>ja em desaccordo com as forças do ol·ça
mento. 

o Sr. Oupe rt.ino de Siqueira 
combate a. r efor•ma do quadro elos olficiaes da 
a rmarla, pc>r julga.l-a onerosa aos cofres pu· 
blicos, trazer au gmento de despeza em uma 
êpoca difficilima para todas as classes da 
soeiedade bra.zileira.. · 

Isto prsto, p aSE"[). a dar os moth·?s ~or 
que assiguou com rest1•icção, sendo o pnmerro 
destes a obrigsçr-o do proviment9 do Jogar de 
almirãntc, no que niio .,ê neceEsrdade para a 
marinha. 

Mostra. que actualmente o quadro effectivo 
da Armada. ê ue 32-:l officiaes e que a Com
m issão propõe qucJ se o eleve a 463, com um 
au.zmcmto de de~peza de cerca de 900 contos. 

Para todos os demais quadros propostos 
pleas Commissões, encontra os mesmos incon· 
venientes, os mesmos erros e males. Aos apartes que dize~ que a. medida ~or· 

responde no que se pratica no exerctto. 
com relação aos marechaes, t•csponrle que o 
remedio ê outro, isto é, su:pprimir, tanto na 
marinha o posto de ai~ irante, _como n? ex_
ercito o de marechal, pors que suo duas m utr· 
lídades. 

A est e respeito lembra que a França, com 
o seu grande exercito, só tem c!uas ordens ele 
..,.ener<les: de brigada e de div.isão, cor:espo?
dendo na marinha a po~to:> iguacs. Si ass1m 
é o que pôde justific..w o posto de marechal em um exercrto cujo C'.ft"ectivo é de qumze 
mil homens? 

Diga-se a ve~dade : os ma.r~c~t::l.es süo os co
m:gM ôo excrct~o e como taes e-ll~es b_em ap
plicado o concerto ele Garrett - mut1l com() 
t WI concf}O . • 

Quu.nto ao augmento tlo qua.clro par a m· 
clusão dos aggi'egado~. acha que, em vez d_e 
assim se procurar salvar oiDci~~s de prcstt· 
mo, com aspirações mu ito leglt~mas, amca· 
~ados rla compulsoria, oremedto _é ac,tba.r 
com esta., como jó. prupoz em pro.1ect? qu e 
está ern estudo na. Commis:>ão de Marmha e 
Guerra .. 

Tambem não está de o.ccorclo com a. emenda 
que, inadw rtidamente, nssignou por te1• s ido 
apresentada nas Gancadas quando attendia. ú 
discussão, n.ugmentando o quadro do Corpo 
de Saude, pelas razões que expõe~ 

Pensa que não pôde ser pensamento ~o 
Governo a medida lembrada pelas Commrs
sões clc Orçamento e Marinha . A situaçã.o do 
paiz não compor t.1. reformas espectacu losas e 
sobretudo onerosns. . 

Diz que não temos recu"!'sos "Paro ~pa.r:lr 
o nosso material fl uctuante, temos ah.enado 
importantes vascs de guerra por mot1vo do 
deficit ot·~amentario e. n o f!mtanto, se ~os 
vem pedir u m augmento de despezo. super1or 
a mil contos para melhorar a . si~uat?ãO dos 
no~sos offlciae~ de mar inha, como SI r'~ rapa· 
!'a~ã.o não carecesse a nos;;a iudustrtll., que 
tletin ll:t sob o peso de grandes impostos. 

Enumera os diverlios impostos lançados 
pelo Congresso, a.s di fficuldades de toda sorte 
que supportam as classes pobres do p~iz, a 
necessidade de uma vez por todas nao. se 
attender sinito a medid~:- do mais elevado m
teresse nacional e da ma is palpitante ncces· 
sidadc . (Muito bem; muito bem .) 

O Sr. Augusto Severo vem â. 
tribuna para responder Jige ir :1mente 1\o n_o
bre Deputado ])Or Matto Gro5so, que argulU 
a. commissão de Orçamento de, no seu pare· 
cer. baver faltado com a consideraçãc:;, neces
saria a uma das commis~õcs permanentes d:~ 
Cama.ra: a de Mnrinba e Guerra. 

Não tem ra.zã.o o illustre Deputado. 
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, o· que ha é q~e a Co~missão de Orça.-· . Mas, seu do assim, não é e:xactoesse qúadro; 
~ento, _notando dJyergencl!l. de argumenta.- J)Orquauto, embo1'a. contenha o numerv de 
~ ~m 1déas enunm.da.s ~or aqu~lla Com- capitães-tenentes excedentes do quadro (29) . 
m1ssao, fez notar, pelo orgao do relatol' do contêm um numero de 1•• e 2" tenentes muito 
parecer esta diverg~ncia., ~acto este muito ~a- superior aos que de f01cto existem. 
tura.l em qu~m expoe e d1scute idéa.s alheta.s Si, pois, a. Commissão queri?. forrnulal' o 
pa.ra as justificar, ou as comba.ter. quadro da delpe:;a real, effectiva, que actnal-

Quanto ao nobre Deputado por Minas, dh•ã. ro_ente ~e faz com os officiaes c~mb:ltentes, 
apenas que achou a sua. argumentação nao devia computar as vagas eitstent~s! no 
muito fraca. e que, certamente, a illustre seu calculo, par.~ que bem . ~;e pudesse a.JulZa.r 
COi'IlmissãQ de Marinha e Guerr<~ formada dos novos encargos que ter1a. o Thesou ro com o 
por e3piritos competentes na ma.'teria., lhe augmento dos J>?Stos superiOI'ell. Si ~ss_!m 
responderá, mostrando a·improcec1encia d(s ho~vesse procedldo. a h5mra~a Comm1ssao, 
ar,.umentos de S. Ex . v~ru\ l ,:~go, na. muor evidencia, que o novo 

c quadro trat•ia. ao Thesouro, desdejá., mais um 
O Sr. Coelho Ciutra-Sr. Pre- encar~o de 837 contos de réis pr.oxima.-· 

.sidente, entro a contragosto ne~ te debate; mente· 
mas,tendo, a prirneiril. vez que se apresentou Assim ~. Sr. Presidente, que se vê na. pa
um projecto identico a este, roe opposto á. sua gina.lO do Relatorio do Ministerio da. Marinha. 

·passagem, devo vit• hoje, perante a. c amara o quadro effectivo dos o!ficiae:; da armaUa., 
dos Deputados, justificar o meu voto que é bem ditrerente dos que nos dâ. a. illustre Com-
contrario a semelhante medida. misS'lo. · 

A primeira duvida, Sr _F .residente, que se Por e:> te quadro se vê que existem 52 vagas 
apresentou a. meu espírito, foi sobro a a.ffir- de primeiros-tenentes, já augmentada.s· por 
mativa da Commis:ão de que com a. modifi- muitas b;1ixas e 110 de segundos, que dio 
cação do quadro proposto para cs officia.es consideravel di.iferença para menos no computo 
combatentes da nossa armada dar-se·hio. uma. dil. Commissão. 
economia. Isto é, acceitando tt base que estabelece a 

O facto de haver sido transformad:l uma Commissã.o po.ra o calculo das gratidcaçâes, 
despeza. provisoria em um ouus permanente, que creio terem sido calculadas em média.. 
ja.ma is será uma. economia. ! (O Sr . Ato~guseo Clementino dt! u m aparte, 

Mas, só seria economia para. a illustre Com- qut ntlo pudemos ou11ir .) 
missão de Marinha e Guerra., se porventura P~o permis~ão a.o mGu illustr& amigo, 
e.Ila. pudesse· provar á. Cama.ra. que o meu para. não responder, porque não me pa.rece 
~.rto não tem fundamento ; dillicil, sinão esta objecção na. altura de sus.s luzes e alta. 
impossível, será á illustrada Com missão desfa.- competencia em negocies semelhantes. 
zer à -prova que dentro em pouco adduzlrei á Os Sas. AUGUST.l CLEM~l'ITI:'\O E R.QDOLPIIO 
Camora, de IJUe o que se quer é a.ugmentar 
consideravelmente a. despez~ do quadro de PAIXÃ.o dão apartes. 
offi~ia.es combo..tentes da. !l.rma.do, sem que O SR. Comr.no CINTIU - O que 5igniflca. 
dnht provenham vantagens para o serviço então o quadro A do parecer du. Commis~ão J 
publico nem satisfaze!' áquello principio o SR. AUGu:>T.) CLEME:\Tuio-E' o quadro 
de equidnde, em cujo nome a. Commissõ.o aotuo.l. 
pretende ter sido formulado seu pnrecm•: o 
de repar:•r injustiças feitas com as promoções 
por serv1ços de guerra- · . 

OSR. CoRLtiO OlNTRA-Desejo saber o que é 
2urtdro octual. . . 

0 SR. AUGUSTO CtEllfENTINO-·E' O que se 
chama.. .. · A primeit·a. duvida rtU•J tenho de apresentar 

a.o estudo da. Commissão é sobre os quadros 
qua alta. a1Jresentt~. o SR.. RoDOLI'HO PA.lXÃ.o-E' o quadro erre-

Eu desejava que se me inrormasse si a com- ctivo. 
paraçã.o entrG o quB.clro que ello. estabelece o 0 SR. AuGusTo cr,EMEN'l'INo-Pcrdão, eu 
o quadro quo denomina. actual é o quadro • d 
r-ffecti-oo, da modo a poder-se o.nal.:-sar essa. nuo posso reponder a. ous a.o mesmo tempo. 

• O quadro A ó o quadro vigl!nte, é o esta.-
cco~omia. de 131 contos. belecido pela. lei n. 108 ; e o quadro D é esse 

O SR. Aucu.!.TO C1.EMENTJNO - r.onsta. do mesmo quadro accrescido do nume:ro de oiH-
àlmanack do anno passado. ciacs que estão no quadro extraordinario, e 

O SR. CoELHO CrNTR .... -Pet•dôe-rne v. Ex. dos aggregados. • · 
O que a Commis~iio ~~ama. quadro a.ctua.l, O SR. COELHO CINTRA.-V. Ex. quer dizer 
a..,ve ser o quadro eJfect1vo, isto é, conter o 1 com isto quo a despeza. real que se faz com o 
numero exacto de officiaes existentes. quadro vigente efi'ectivo é de 3. 981 :822.'$000 7 
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0 SR.. AUGUSTO CLEMENT!NO__:Os claros pre-
enchidos. · 

.0 SR., CoELHO CINTRA-MaS na classe dOS 
combat~ntes ba 162 va.gas nos postos subal
ternos. 

O Sa. AtrGUSTJ CuMEI'iTINo-Mas ell~s vão 
sendo promovidos: 

· 0 SR. CoELHO CINTRA.-As promoções não 
.se fa.rão todas já, nem porleriio ser feitas sem 
que ha.j!lm officiaes nas condições da lei. 
· E V. Ex. sabe que existem, pelo quadro 
ou ta "beiJa inserto ã pagina. lO do Relatorio da 
Marinha, apenas 50 segundos tenentes, os 
qua.Gs só depois de precmcher o tempo de em
barque poderão ser promovidos. 

No mesmo Rela.tol'io, â. pag. 15, encontra-se, 
em o n. 36, os guardas-marinha confirmados 
que tê~ de preencher o lapso de tempo pa.ra 
p~omoca.o a segundos tenentes; por cousequen
cla, não tem loga.r a hypoth~e fi"'urada pela 
Commissã.o, de preenchimento i.mmedia.to de 
todos os claros existentes. -

Al~m disto as vagas que se forem dando 
nos postos ~uperiores irão sendo preenchidas 
pelos olllciaes ora aggregados, e consequente
mente a despeza que se faz ll.ctualmente com 
pessoal fóra <lo quadro tenderá. a desapparecer 
em tempo ma.is ou menos breve. (A.poiados.) 

Como quer, porém, a Commissão, esses 
otilciaes entrarão logo para. o quadro, tor
nando a despeza provisoria que com elles 
se faz actualmente, em uma dcspeza. per
manente, ; além de tirar essa mesma. espe
rança no futuro á mooidade. que com amor 
a.braçára a clrreira maritima a que allude 
a Commissão. Affi.rma-se ainda neste pa
recer que analyso que, comparados os dous 
quadros, o e/fectivo e o que propõe a. Com
missã.o, haverá. uma economia de 131 contos. 

Mas o quadt·o etrectivo, incluindo-se a. des
:pe~ com m~is um almirante, monta ap2nas 
a 1mportaue~a de 3.013: 173$000 e ninguem 
dirá que essa quantia ésuperiol'áde 3.850:253$, 
em quanto a Commissão or ça. a que se terá 
de despender com o seu quadro. 

Os SRS. AUGUSTO CLEMEN'l'INO E RODOLPHO 
PAIXÃO (lã.o apartes. 

Os SR. C•jELrto CINTR, .. -Est•:m comparando 
n despe:;a rtal que se faz com o quadro effe
ctivo, com a qne pre:;ende a Commissão seja. 
o.doptada pela Camara.. 

E pa:ra responder a objecçã.o de que os pri
meiros po3tos serão preenchidos, di l'ei que 
além da impossibilidade material, por falta de 
pessoal nas oondições Jegaes, a tab3lla do go
-verno, á pag. li in (tne, pede apenas para p .. ~
gamcnto dos otfi,ciaes d.t A.rmacta e clas~es an· 
n~:ras t1·cms{eriáas, etc. e os qt!e {OI"I!'fn pl·omo · 
'Uidos p2n pree'flclter em os claros nos respe
cti,os quadros na t1igencia da lei 117 contos, 

o que esta muito aquem · da. despeza enor
me que a Commissão com a promoção de of!l· 
ciaes generaes e superiores propõe no qua
dro que combato. 

Não haverá portanto economia alguma cem 
a. a.dopção de semelhante medida. . 

O SR. A uousTo CLEMENTINo-0 projecto diz: 
Uma vez preenchidas as va.gas existentes, 
comparando um quadro ,·ii-se que ha eco· 
noruia., 

O SR. CoELHO cnmu .. -E quando appa
rccerá. Já. 1 

0 Sn.. AUGUSTO CLEMENT!No-Jú., não; por 
ora ha a.ugmeoto de despe?.a . 

0 SB.. COELHO CINTR.\-MUito bem, estou 
satisfeito, porqua.J\tO affirmei que não ha.vla. 
economia e o proprio illustrado relator 
da Commissão confessa que seu trabalho 
traz augmento de despeza, clesde já., para o 
nosso depauperado thesouro ••. 

0 SR. AUGGSTO CLEMB:NTr:-;o-Mas para O 
futuro tra rá economia. 

0 SR. COELHO CINTRA-... e augmento de 
despeza.,que em quatro ou cineo annos conse
cutivos llroduzirá um excesso superior a 
3.000:000$; quando conservando o que ha. 
não existirá esse a.ugmenw e o fim de equi
dade com que a.mp:ua a Com.missão seu pro
jecto, será satisfeito á proporção que se forem · 
abrindo vagas por forca. da. lei. 

Ora, vê V. Ex. que, ainda mesmo promo
vendo para. o anno todos os 50 segundos·'OO
nentes, ainda assim continuará a economia, 
na verba de segundos-tenentes, por não haver 
pessoal nos termos da lei pa.ra ser promo
vido. 

O Sn.. AuGuSTo CLEliENTI~o-Cincoenta.,não 
senhor. 

O Sa. CoELno CINTRA.-Está. no Relatorio 
do Ministro ; dei-ma ao trall.:'"llho de ver : ó.s 
paginas 11 e 13, alli verá. V. Ex. o numero e 
nomes desses otllcittes. 

0 SR. AUGUSTO CL&:MEr-ITlr\0- Amo.nhü. re
sponderei a. V. Ex. 

O SR.. CoEmo CrNTR.A.- Existem o.penru1 
trinta e seis gnarclas-ma.riDlla. confirmados, 
como informa o Sl'. Ministro, e 5Ó depois do 
preenchidas t\S condições l~gacs poderão, 
findos os annos de embarque, ser pt•omovidos. 

Vê·se, port:1nto, St'. Presirlente, que este 
parecer não resiste á a.na.lyse , e o me11 hon
rado amigo, Deputndo por Minas, (I) esmeri
lhou ~sa. questão por tal fl>rm;.~, , expendeo 
suas id<las âe tal maneira. e com tant..1. ele
vação e patriotismo, que n Commissíi.o di!H-

(1} O or~dor quo prncedectom•n!.e se o~up!lr com o 
projocto, Sr, Cupertino de Siqt~oim, 
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cilmente poderá rebater Cllm vantagem tão 
loglca a.l'gumentação. 

0 SR. AUGUSTO CLE:\IENTJ.'\o- V. Ex. vae 
ver; amanhã. responderei. 

gislação milita!', tem, como se vê do The 
Na,;at nnnual de Brassey, 45 :tlmirantes e 
1.570 officiaes, para 95.000 homens do guar-
nição naval. .. . 

Mas, Sr. Presidente, o que mais se nota., 
estuda ndo o qua(lro cornp::n\\tivo dess~ pes
soal com o nosso, é que para tilo grande 
pessrol tem a Françn. apenas li2 aspirantes de 
l" classe e 80 de 2", ao passo que nós, que 
tendo uma e;;pecie de pletor;~ da officlaes g(}
ner.tes, temos na nossu. l.!;scola. Na.va.l quasi o 
mesmo numero de aspira ntes que esse paiz, 
que possue uma das primeiras esquadras do 
mundo! 

o SR. CoELHO CINTRA- Eu não acredito 
que quando se fazem as economias que se ha. 
feito, quando se tem recorrido a todas as 
cla~>Ses sociaes, pedindo novos e pesadh;simos 
onus pna. occorrcr ás nossas necessidades, 
possamos hoje, com justos motivos,'alargar 
quadros da armatla, que trazem ao thesouro 
a enorme despeza de oitocentos c tantos con
tos annuaes, como venho de clemonstra.r. 

Só de um quadro ; não fallando dos ou
tros. Este quadro satisfaz,Sr. P reside::~tc, por
ventura satisfaz as necessidc\<tes publicas ~ 

Estará. ellc de accordo com as convenien
cias da nossa marinha'~ Certamente não. 

Sr. Presidente, lançando uma vist:\ retro
spectiva sobre os quadros !las diversas mari
n has da. Europ:t, se observará que a União, 
apezar de não te~ marinheiros. com seu ma
terial de guerra fiuctuante redu.zirlo em ex
tremo, tem mais almir.mtCI qne muitas das 
J>rincipaes potencia.s maritimas do velllo 
mundo. 

Para. provar e~te asserto, permitta V. Ex. 
que leia à Camara alguns trechos destl obra 
- (mostrawlo «m livro) ·«Puissance J1/ililaire 
des Etats de l'Eul·ope» .» 

A marinha de guerra do Imperío Allemã.o 
comprehen11endo a !• divisão lO encoura
çados de esquadra, com 135 canhões e 6.657 
homens •lo cquípng1!m, 1 cruzador couraçado 
e 7 cruzadorc·s guarda.-cost~s com ariete, com 
00 cauhi.ies e 2.269 homens; além de 14 ca
nhoncil'as de nriete, com 17 canhões ou seja 
um total ue 32 couraçados com 212 cauhõc~ 
e 14..305 homens; c a 2" divisã.o, de navios 
não couraçauos, em numero superior ~" 157 
(além de 2 canhoneiras protegida.s ele rio} 
artilltados pot· 3!15 canhõe!. tem. apenas 14 
almira.ntes! E:;sa formidavol !orca. naval tam 
um efi'ectivo <.le 645 officiaes de ma.rínlla-, 
quando nós, que nã.opos~uimo~ nem ao menos 
o numero dG marinheh·os necessarios para. a 
conservaç;ão de nossos pvucos navio;; (pois 
apenas existem 1.904 marinheiros), temo~ 16 
almirantes e 600 otiiciaes de marinh<\ ! 

A ltàlia.com seus setcnto. e t~\ntos mil mari
nheiros, tom 24 almirantes e 572 officiaes. 

A Hespanha, antes de seus desastres, tinllll. 
25 almir-,mtes para 14.000 marinheiros, oJém 
dos soldados uavaes quG gu:l.rucciam sous 
navios. 

A propria Inglaterra, com a sua numero
síssima esquadra. tem apenas i3 almirantes 
para 1.824 offlciaes com um e1fect ivo de 
124.000 marinheiros. 

A França., onde quasi sempre vamos buscar 
exemplos par~ sobre elles moldar a nossa le-

A proporçrto llcs almirantes para. a. equipa
gem, em relação ao nosso pessoal, nos ~ uem 
desfavoravel, c rligna de ser m(}ditada. pelos 
Srs. Deplttados! 

A "\u ,;tria com seus 15 couraç·ados mon
tamlo 167 canhões, e 7.261 tripolantes, além 
de seu ,; 106 navios ( cruz[tdores, tot·pedeiros, 
contra-torpodeiros, etc. ) artilhados por mais 
de cem (!;lnhves, e guarnecidos com um total 
de 11.900 homens, tem apenas 10 a lmh·o.ntcs 
e 5!l l otlicines de mariuha! 

Nós temos mais 6 almirantes que essa po· 
dero~a nação; e mais-100 otnciaes do que a 
marinha austríaca., para. ume.trectivo de 1.900 
mt~rinlleiros nacionaes ! 

A Russia com su<t formidavel esquadra de 
48 couraçados art ilhados com 342 canhões, 
alüro de numerosos navios modJrnos, tem 
apenas 55 a lmir<lntcs e 1.209 offlciaes de mar 
rinl1a po.ra 38.000 homens, que poderiio 'llS· 
elevados a 50.000 ou mai~, no cas:> de mobill
so.ç-ão rla força na;·a.l. 

A Hollauda, com 560 officiaes e tL200 rn;l.· 
rioheiros, tem apenas 1 a lmirantes. 

O pt•oprio Portugal tem 6 almirantes para 
303 oll1cin.es o 4. 9-W ma.rinhei r os . 

Porlio.lêr os algarismos relativos a todos os 
paizes da Europa para mostrar que temos of
ficiaes generaes em numei'O exagget·a.clo,e que, 
portmlto, longe tle augmenta.r o qnarlro de
vcri<'lmos reduzil-o. 

Com um quadro ordlnario o um extl'a.Ol'd i· 
nado, alem ele nggt·eg-ados, temos íO:í otn
ciaes, isto é, lú nlmil-;.mtes pa.ra. tiliU ollicia.es. 

Coot:l.mos offidaes em maiot· numero do que 
a Allumanha, a Austrho, Portugu.l e oucro.s 
potcncbs da. Europa, que t eem marinha de 
gue1·rn e marinhagern ~uperíor a nos~a. 

Estabelecenclo ;t proporç:io, vê-se que o nu· 
mero de nossos olficiaes gonera.cs é em ex:
trcmo superior ás nos.sas necessidades publi
cas. 

Nessa.s condiç,õe3, o que justifica a votação 
da. medida proposta ~ 

Si é certo que <t Commissã.o pretende repa.· 
rar injustiças com o alar~amento do quadro 
paro. que os 29 olficiaes aggregados par<L elle 
entrem, além de outros, para. os postos supe· 
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rim•es, proporcíonanrlo tambem promoção a 
officia.es superiores, além de satisfazer as jus
tas aspirações desses officiaes, não é menos 
certo que, preenchidos os novos claros aper
tos pelo quadro em questü:o, continuarão na. 
mesma f:;lta de emulação e ameal}ados da 
mesma fórma pela. compulsoria, os officiaes 
em excesso de postos subalternos que não 
t\verP.m a. felicidade de e~·it;\l' as preterições 
dos que forem promovidos por merecimento. 
(Apoiadas. ) 

Si fosse adaptado pzla Camara semellante 
qmtdro, as vagas por elle creada.s seriam logo 
pr<Jencbidas, e teria plena applicação o que 
diz a Commi~são em sua jmtiticação dos pri
meiros tf:nrmtes que fossem attiogintlo o 
tempo para promoção ao posto immerliato, 
porque o quadro estando completo não te
rião elles 7lenhwna esp~ rança no f'utuYo de SHa 
can•eira. 

Os c;~pitües-teneotes e outros dignos offi
ciaes superiores que prestaram rele>"antes 
serviços á. legalidade contr:t a revolta de O 
de setemllro. foram justa e dignamente pro
movidos; são elles moços esperançoso;;, que 
se torn:tram dignos dessas promoções por 
serviços de guerra, e não póle i~to servir de 
estimulo :para se alargar o quadro, afim de 
que outros, que não puderam então set• pro
movidos,o sejam pelo modo por que pretende 
a Commissiio. (Ap·1iados.) 

Esses officiaes são bem moços e seus dignos 
col!egas são bastante patriotus rx•ra aguar
darem quo lhes ca~gue a ver. da prornoç~io, 
naturnlm<mt<~ sem necessidade de gr;Lvar o 
Thesouro com dcspezasinuteis, e bem ilisp~n
saveis na crisG uctuu.l. 

A.:;u;~rdemos que a lei da compulsoria.pro
duzn. sous natnr:1es ciTei tos, o em époc<1 Hao 
romotl\ esta.rão es,;a~ justas aspir;tçÜ<)S ple
namente satisCcibs com a.s promoçüu,; <t• l s 
postos immediato~. 

Havendo. Sr. Pr·esitlcnto, como dis~c.pnucos 
segundos tenc11tes o pouco~ guar·•lus·marinlm 
conlit·mado,;, n:i:o serfl. t;i.o c!l<lo pt'C!enci:Jiuo o 
quadro dQS olllcine;; ~ttb:t!tc!'llus; dlthi, nmn. 
oconorui~~o l"O!ll, .iú. con~i~ua<la nu. propostu. <lo 
orç;t!UCIIto ; ni'LG so Ju~ti tlcn., portanto, n. 
suppt'Gosflo que 1\t:r. u. Collllni~>ll1o rlc wa" dc$
pc.~n qr1~ .<e n<Ta [<l~ para., Ctllnp:ti'U.O<lo-u. com o 
I!Xcesso da. ..:ua. propo.-ta, conclnil• por uula. 
vc·momia t:m favor tio ~eu quatlro, contra. tL 

vcr,irde llos factos. 

nessa affirmativa a condemnação do projecto 
em discussão-

Vim ã. tribuna., Sr. Presidente. inrpellido 
pelo dever de coberencia, justificar o voto 
que dou contra o projecto, e de outro modo 
não po~leria agit•, em vista de meus aonstan
tes pronunciamentos, a bem de uma. politiêa. 
economicaque seja real, como tanto convém 
aos a.ltos interesses de nossa patria. 

Não me posso conformar, o que l~Lmento, 
com esse systema. de Jegislal' tendo eiil vista. 
ma.is o interesse privado do que aa conve
niencias do serviçD publicD. 

Nem pr.,cisa a nossa marinha de guerra de 
alurgameuto do quadro dos offi.ciaes superio
res. como o que ora se propõe. Fa9o, Sr. Pre
sidente, a Llevida justiça. ti, nossa marinha de 
gaerra,onde existe um:L :pleiade de jovens de
votados ~t causa d!!. ))atrü\, dizeudo que ella. 
nií.o precisa. ele tal quadro para qne l1a.j<t esti
mulo e dedicação ao desenvolvimento mate
rial de que carece a nossa Armada.. Essa 
mocidade clam<~. por elementos onde. possa. 
desem·olver sua. actividade, educ<UJdo·se no 
manejo e aproveitamento dos engenhos aper
feiçoados dos modernos nn.vios de ~uerra. 

Prec:isamc.s erl.ucat n. nossa marinha. por 
meio de exercícios continuos a bordo das 
no:;sas novas unidades tactic<ts,nã.o f1\U1leada.s 
no ])Or;o ou em porennes concertos ; mas em 
vingens,senão consta.ntes,ao m0nog ~cpetidas, 
o:nde 11. di~cipliuu. seja umtt ret\litl~de, para. 
que Llella. promanem todos os bens lntlíspen
savois ao engr:mdccimento de noss:t lllll.rinha 
de ~uerra.. 

U 11 !·,oto.vel publid~ta. que so occupa. dos 
as~umpto~ tlll. marinha ft·o.nceza tra4 con
ceito~ .te tal ot·,lem, e tii.o pertinentas ao as
sumpto, que peço licrmçu. parn.lot• a-lguns 
trechos, etnllor;t u.,;;sim continu!l a abusar rla 
boni.l1tde rle VV. E~x. (nc!o ((poi•tclos) que 
com tn.llb. bcaovoloncin. me ouvem: 

« :\ tli~ciplin11. rj a consequonch do respeito 
o do o.mor r1uo so tem pelos llovores militares 
IJT\C devem :,;era !oi quoritla. por cxcellencia.. 
O amor· eo rospoito po!os devores militares 
rormam a lJa.so de um:t ctluca.ção militn.r bem 
leito,. · 

«Um:~. oiluca.çito nã.o so dá. lJOr principios 
qui) so desenvtll voru; el!a provém do exemplo 
e da tentlencht que tem o homem tlc pensar 
com aquellc.s n quem rospeitae com os qnaes 
convivo» (L' Amira.l Mottet-Sottvcnir d'une 

O Sa. AUGUSTO CLE~lE:-iTI:XO- No momento campagnc a bord d~ Jean-Blrrt). 
actua.ln;:\o h'~ economia. Estou bem certo, Sr. Presidente, de q_ue, si 

O SR. CoELHO Cri'OTRA.- Si V. Ex., esfor- frequentes fossem os e:xemptos de ded.ica.ção 
çado pro:pugU<tdor da medida. em questão, e e abnegacão a que se refere tiio competente 
que tão souejas pl·ovas tem dado da compc· autoridade, entl•e nós, certamente, não have
tencia com que trata os negocies da. Marinha ria hoje que lamentar os deploraveis e:ffeitos 

.nesta. Casa, confirma :por este medo o quo [de desorganização de nossa marillhtt., que 
acabo de dizer, dou-me parabens por ver chega ao ponto de faltarem-nos os na.vios 
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quando delles precfsa. o ~erviço publico. abnega,iioni, quando avviene· il !atto che in 
(A_p11iados.) alto si ripiuta. di recescare e ricono!!cere il 
·Nii.o cessarei, entretanto, de fazer. os mai.s male che puó esistere nell' ordinamento roi

ardentes votos para. que a nossa joven ma- litar marítimo. ~> 
rinha. possa encontrar na generalidade de · _ 
seus chefes aquelles exemplos de alta sabe- I Chamando para. estes pontos a at_te~~,;".ao da 
doria e abnegação que enalteceram o nome de Ca.mara.. Sr. Pres1_dente, faç_o os mais smceros 
tantos marinheiros que se foram, a bem vot~s para que -seJa a. ma.nn~a dotada con
de guiai-os lla faina gloriosa de seus deveres vementemente do~ me10s precises para <lesen-
milita.res, com o mais patriotico civismo, volver-se e ~rga.mzar-se. . 
apanagio das cl&.$ses militares de noS3a Como se -ve, é este o caso da nossa ma-rmha: 
Pa.tria.. projectos .e mais pr~jectos, que entendem 

Em outra obra, Sr. Presidente, escriptana mats com IOteressepnv!do dest(} ·~udaquelle 
Italia sobre assumptos pertinentes á marinha do que com a ~rgo.~1zaçao d!!- ma.rmh~ ; com
daque!le reino, ba. conceitos tão applicaveis ao pleta desorgamza.çao (fe mu1tos serviços, sob 
estudo de nossa. armada, que não me furtn.rei o pr~te:xto tte econ~m1.as ou outra qualqu~r 
ao desejo de Iêr a Ca.m.ara alguns desses jtt- med1da. que calhe VIr a tona, co_mo suppressao 
diciosos conceitos, os quaes corroboram pel'· de arsena.es e ou~ras.! que so acnrret~m a 
feitamente a emicente . opinião do almirante completa desorgaDJzaçao da nossa . ma.rmha 
Mottet, a que ha pouco me referi. · de guerra. 

« Per quanto si sia in varie occasioni 
atrerma to cbe l'ordioamento nel suo complexo 
é fatto, e que solo abbisogns. di qualque ri
tooco, ritornano in campo gli annun;ti de 
nuovi progetti di ri forme; e com i nuovi 
:progeUi sono anche annuncíati nuovi dissidi 
tra. !e prime autoritá della. ma.rina.. Per 
luo~:a. esperienza é nota i! val ore delle a m
eiose smentite degli annunziati dissidi. 

« Sarebre tempo che si pensasse a prendere 
una. via. decisa. giaccbe fra tanti progetti e 
modifica.zione di progetti si presenta. applica.-
bile a.ll'ordíoamento del la marina H noto e 
epigra.mma d'Alfieri: 

Ogni par d'anni, una Consticu:;ione 
Og:ni sei me.:;-i tma vottol.c::iono 

... ·E~; 'dsp~~i~ ·;9~~;..~ 'z;;;g.~~i;;;;i~;:~: · >~· • 
Não ha caso mais pertinente nos negocias 

de nossa marinho. ! · . 
Sr. Presidente, cada. ministro annuncio. re

formas e reformas, que são logo abnmlonado.s 
ou quando postas em pra.tic.'\ revelam 11eus 
defeitos, sendo, infelizmente, quo.si somprc 
prejudiciacs ao Thesouro. 

Lerei aindn do uoto.vel escriptor,cujo texto 
acabe! de cita.r, outros conceitos que vcem 
muito o. proposito sobre o. desorgnnisaçilo de 
no~ marinha.: 

c; Non si proveile al bcme della mar i na, non 
si assecura.1'o.vvenire della difesa. nacional c, 
quando, ad ogni tl.ifficolta cbo si iccontra, si 
oppone la necessitá. di in<'Olca.l'e uei giovaui 
quei sentimenti da abnegazione senza, dei 
quali le forze armata malle se seggoco, e si 
:pone avanti tale nece~sitá. per lo scopo 
diritto de impedire lo studio delle questioni 
di ordinamento-L'esempio viene dall' alto ; 
non possono i giovani ricevere eltempio de 

0 SR. A UGUSTO CLEMENTI~o-Isto depende 
mais do Poder Executivo do que do Poder 
Legislativo. . 

o SR. CoELHo CI~TRA.- E' o que eu espe
rava ouvir de V. Ex. 

Por consequencia, -vamos esperar que o 
Poder Executivo venha nos pedir o que fôr 
preciso, venha apresentar um q11adro estu
dado pelos competentes e que satisfaça as 
necessidades da marinha, sem prejudicar o 
Tbesouro. 

Sr. Presidente, um quadro !ormado no si
lencio do ga.binetepelos interessados ou ainda. 
formulado pelos nossos illustrea colleg-a.s 
Deputados que constituem !1. Commissão de 
Mal'inh::t e Guerra para. attender mais aos in
teresses ()Uo mcnciouam no seu parecer, isto 
é. a. reprr.ra.1' inJustiças c p1·oporcion:tl' aos 
omc:iaes subaltet·nos promoçües .. o 

O SR. AUGUSTO Ct.E~mNTJNo-A Commissão 
não disse isto nbsolutnmento. 

O SR. Cos:LHo CINTilA - ••• poder-.i ser 
muito conveniento aos interesses dos que 
forem contemplados, mas por curto nã.o con
sulto. os in torcsses economicos uo paiz no 
mome11to ncl ua.l. 

Nem to.l medido. so justitlcn. na. actuo.iidade, 
rJUn.nuo todos nós caminhamos pr\ra. uma po
liticll. do economia.s, Inllxime aquE~lles que 
nas sessões pass:ulas niio o.dmittiam que se 
<lésse a nossa marinha. os meios necessarios 
para que se e:xercitasss em viagens de in
strucção, sendo julgado inopportuno o au
grnento {la verb:l.- Gomuusti11et ! 

Nem P.ssa. verba. do o:rçamcmto da. marinha. 
logrei augmcntar por meio de emenda ! Não 
se comprehende, Sr. Presidente, qu .. ~ se tenha 
feito acquisição de machinas de guerra. de 
primeira ordem, sem a coocessão dos mejos 
indispensaveis para que o nosso pessoal nel- · 
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las adquirisse a. indispensli.vel pratica. por 
continuados exercícios• , 

As consequeMia.j\ d0ssas medidas ahi estão 
patentes· e produzindo seus na.turaes effeüos. 

Os nossos olficiaes, os IDHis ze[osos, teem 
mandado adquirir, â. sLta custa, tintas, lubri
ficantes, etc., para. asseio e conservação dos 
navios conti~dos á sua guarda ! Não se com
menta semelhnnte facto ; bastn. assignal:J.l-o 
para que o honra(lo ministro, mant.lnnno 
syndicar do facto, providencie para que os 
nossos bellos navios não continuem no aban
dono a. que querem condemnal-os, sem pro
porciontlr-lhes os meios de conservação e 
asseio. 

Sr. Presidente, hoje como h a. 20 annos, diíl 
ainda. o primeiro étos escriptores citados: 

« Aujourd'bui, comme íl y a ving-t uns et 
dlvvantage, il ne reste pas la. moitie du bu·l
get de la mariue pow· la marine, c'esl·a
dire, pour Zes va.isselt'!l(l) et ceux gui Zcs mon
tet!t ; de même que les madns di~p~tra.itre 
sous importance du pcrsonnel accessoire, la 
f[,!lte semble une a11nexe du malericl de terre !» 

Estas 11a.lavras do eminente relator elo or
çamento da marinha. franceza no parlamento 
da França parecem ter sido escriptas para 
os nossos orçamentos ! 

Ha. muito que a tendencia é crear com
missões em terra onde a navegação e pmtica 
do serviço nautico :pa.recem mais sUlLve;; .•. 

H<lja vista o celebre e tão annuncia•.lo pro
jacto de lei de Prefeituras Marítimas, cujo 
objectivo parece t~r Eido allimar a creação 
üe novas commissões de cmb wque em teT'l'a 
com g-rava onus para o Tbesouro Pubtico. 
projecto que uão ch•.\gou a ser conhecido da 
Ca.mara. 

O SR. :MELLO REGo-Apoiado. 
0 SR. CoELHO CINTRA.-Nós h(lje tra.tl\mos 

de dot(lr a marinha com um qua.rlro excessivo 
de generlles, com o fim de promover um certo 
e determinado numero de feliz~, com pNte
riçií.o de outros que, talvez em melllores con
dições, não scrilo alcançados pelo f;LVf'lr que 
porventura o Cougre:so lhes tenha propor· 
cio nado. 

E' contra o po>sive! favoritismo, é contr;t o 
condcmnavel nepotismo, ~ue uiio raras vo· 
2es se revolt:tm os noFsos melhnrus officiM~. 

Não será por rerto com qun:lro.; de occa
sião para satisfação de certos e determinado;;; 
oillciaes, que n:eU1m'aremos f\ sorte ui\ no~s \ 
jovem marinhà. Sou IJB]a. org:mi~açi'io de 
uma. melhor lei tlo pl'.)n;oçõcs, afim de go~.ran· 
tiros mais bu.bei~ officio.es contra. \)Ossiveis, 
sinão certas, prete!'içõe~, po..1•a que, bam apu
rados 9s serviços reu.as, possa a promoção pol' 
merecrmento escapar de possivel favoritismo. 
Na França, que procuramos imitar, esses 

Cnmar:.. V, IV 

ractos de nepotismo teem chegado a; um ponto 
tal que lerei á Camara o seguinte trecho 
muito a proposito. 

Depois desse '1utor tratar da necessi<lade, , 
que ha, de regnlar·se a classificação de mere~ 
cimento, meio indispe:asavel por onde ss possa 
julgar do merito real do offlcial diz : 

«Cette pla:e, ce mal persistant qui corrompt 
tout, et dont les effets, à l't1enre {\U peril 
snprôme, peuvent êtrc desastreux, c'est Ie 
favoritisme, c'est le nepotisme brutal, sans 
masque, sans restriction. 

Nous avons devant les yeux la leHrG' áuto· 
grapbe d'un amiral,demnndant ::tu ministre la. 
nominatlon immediate au grade de capitaine 
de frégate de son fils,le dernier de la liste dn 
tablf.atl d'avancement, qui comprono.it plus 
de 35 lieutenantsde vaisseau, dont ~ix: inscrits 
pour faíts de guerre! 

«Le plns fort,c'est que ce fils ava.it étê mis 
aú ta.bleau contre tout droit, contre toute 
justice! · 

« ... l'unique moyen de supprimer la. faveur, 
dans la mcsure du po~srble,constste a ne faire 
de nos ·conseils d'avanccment que des cou
seils de gistrements. » 

Sr. Presidente, nos casos quasi a.naiogos 
que temos tido com as clas~iftcações em pro
moções por mer·e~imento, e que e~tá. o maior 
mal de que ju~t2.mente se queixam os nossos 
o!I!ciaes. 

O SR. MELW REGO - Parece que foi es
cripto para ca. 

O SR.. CoEmo Cn.;TRA - Contra esse fa.'Vo
rismo,tão justamente critica•lo pelo autor que 
li, é que se rebella a nossa mocidade dedicada 
e e~tulliOSa, digna de amparo dos legisladores, 
mmliants a decretação de leis conducentes a 
g:Lrautir o futura dos que mais dignos forem. 
(Apoiadas.) 

sr. Pre5idente, entrando na nprcciacii:o 
deste~ factos, pode1•in. citar varias tt·eclloS 
pertinentes ao aswmptc, ma.s nii.o tles()jnndo 
:dongn.r-me mai~. limito-me n.o qno vonlto de 
ler, por ser um. espelho ontlo muitos o.busos 
se podem retlcctir. 

O qnc se diz, Sr. Presirlentc, das promo
çi'le:> da, arm;tda J'rrcne,•zo.., bem se po,füria. Ji
zer dr~ nós,sí li O r vcn tu r a ti n·s~OffiQS de votar 
t1U1vlros pn.ra. n.ttender t.ntes :i.~ conve
ui~nci.ls de momento, do quo ás do interesse 
publico. 

Não convém, no interc<s" nacioe3.l, a ccm
ce;;são de fa.vor,;s de t:ü ord·~m n estd ou 
il.quelle grupo, mais ou menos desconter2te, 
p;1ra que se não possa repetir com justiça, o 
que uma. 'Vez aqui foi dito, por uma das glo-

12 
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rias dos estndist;ls do imperio, q1,1ando cha
mou a marinha- s !CCQ de l'fatos. 

Ha tl'es ou quatro aml<JS que me bato 
nesta t1·ibunn. pl).ra que a marinha seja posta 
em movimento, porque o ofnci<~ l Ul.) marinha, 
pa.ra. li:LLilltar-se ao ma.n~jo dns ma(:hinas ele 
gucl'l'a mo·~ernus, precis•t úc exerdcio collt.i
lli1:J.<lo, e r:iio e :l.lt·:•z <'o S. B·mto, nem no 
]JOÇO, que se ÜJ.z a na veg-a~ão e nem tão pouco 
consider:mdo commissüesde tena como te111po 
de emh:u·que para as p!'ornoçõ~s. 

0 SR. ?.IELLO REGo-Nem tv.:nbem O tempo 
que os ofiiciaes teem ~1ssento no Congresso. 

O Sr.. CoEuJO CIXRA-Nem tnmbem, como 
aca bl (1e con~:del'nr o nobre D"putrtdo, contar 
como tempo de GmlJ:J.l'que o tempo em que se 
<::ch:•m no Congl"<'>oo os offici~es <le mlrínha, 
prút.,t'indo assiJH os s~us comprtnbeiros, que 
J?Cl'ma.necem nos aii<ncso:; ser\•íçus de m:~.r _ 

Acho, pois, que a Commis,ão dcv0 moJi
ficar esses males, e~tnda.nclo a qu•:Stão e 
apre.seut1IJÚO pruj~cto~ de lei !>obre o as
~urnpto. 

0 SR.. A l:GUsro CLEMEL\TI::-\0 - 0 que pode
mos nús 1':tzer ? 

assim em constantes e:x:ercicios a nossa. ma 
rinha de guerra. 

0 SI~. AUGUSTO CLE11IENTINO-Precisamos 
eduear o pessoal. 

o SR. CoELHO CINTRA.-Perfeita.mente ; e 
quer ver V. Ex. como~ Trazendo-o am con· 
;;tante exercicio, em via.g-en.:; peh\ nossa costa, 
(lendo): 

«0 mtüerinl militar de uma nação que quer 
estar prop:nada. para. sustentar urna. guerra 
por sua pru?ría exístencia, deve ser mantido 
em um e5tali·O constante de superioridnde, e 
por consequencia. de novidade. lJa onde re· 
sulta i>nmediala.,,entc a· ncccssidaàe de não 
co<tf i:t1' essa mat~rial sintio a, pessoe!l experi
me,ltudo c lwbilitado a delle sercir-se. 

«Confiar o tne!hOl' material a um muo pes
soal, este dec!al'a.l·ochll. mio, do mesmo modo 
que um excdlente pessoal será. iucapaz de 
compensar, por seu valor, a insutficiencia 
de um matcrio.l inferior. E' que existe entre 
o lllaterial e o pessoal relações bem estreitas, 
exigindo um vrogresso parallelo dos homens 
e das cousas. 

« Ja.nwis a instrucçuJ do pessoal poderà. ser 
O SR. CoELUO Ct1\TRA- Convir.al' o ]lO!:ll'ado considerada como d~masiado adit:mtad,~ ». 

Ministro a mtl.nHest<\r-se a respeito, e con- , . , . , . 
substs.nci:mdo em projecto de lel as medirhs O _SL~ •• AUGus:o CLEM~::o;TI,:'iO-E prcc~so 
necessE.rias a t<tl fim, suLmcttel·a» á ([elibe- ~!h~ pa-la o pes~oal. Am,mba responderei a. 
ração da Camara. · · x. . 

Mas, corno o.ctu:dmentc fez a illustre Com- O Slt. CoEtno CI:í:TRA-Mu1to me desvanece 
mbsilo, me permitia o nobr.J Deptl\ado! e~sc~ rcs?lução de V.E:c e estou certo de que 
üizel', que n:i.o a.LtcÍ.Hieu a marinh'l.. :\ consL- tel·o-hel a meu lado, pugnando em prol dos 
<.le:·;11,:ào e respeito que ~empr·c tributei ao meios partt movimenttr os nossos navios. 
110bre llepUt:l<k,como u~n 11os mais esforçados O Sa. AUGUSTO CL"!i:'-lENTINO-Neste ponto 
conhec:·J .. l'i'S dos n~g·}c:os 1la ma1·inlm, razla- e~tou de accordo com Y. Ex .. 
me ac!'•'t!iütl' qw~ S. Ex. elabo1·arill umont!'o 
projrcto m:tis com:cataneo com os inteNsscs 
publlcos. 

S. Ex. uevia tra.zer a.o conhecimento da 
Cani:tl'.~ utno. outl'~L me(iifla va.,;aola nos mol
des con \'enícntc~ ao c'e:;envolvímento da mn· 
rinlw., e est"u cer·to rle que assim pl'·3Sta.ria. 
um a~signo.Lido ~erviço ao J•il.!z. 

:Ma~, continu:w, S!'. Prc~idcnte, nes~as 
pequenas minncías qne nflo satislazern em 
cou~a al:.;nrna á C<llii'Q. pub!ic!l. ... 

O SI~. AucuHo Cu;)r"xn;;:o - E o p~>soal 
quo LH'1s uilo lemos e que TJiio se pódc au
gmeutar de um dia p~ra. outro? 

0 Slt. COELHO CIXTitA.- Dê· se conveniente 
organizaçilo v. os serviços da marinha., que 
es~cs ID<Lies sorJ.o ss.rJ<tdos. 

O SR. AuG·csro CLE~!EC\rr:-i"o - As nossas 
Mnd.íçõe~ financclr·a,; nib permittcm. 

0 Sr.:.. COELHO CIXTRA - :i\c!ilS, par:• iSS<J 11ã0 
precisamos m:J.s do que o maL.n·ial que temos; 
o que pre~i:;amos ê de meio.:; para. que os offi
·~iaas de marinha. se deBeuvolvam; h'azendo 

O SR. COELHO CL"''l'R.\.-Não Se educam or
flciaes fundeados no porto, onde chegam ás 
9 horas, e muitos jáã.s 3 horas da tarde estão 
boL'ClejanJo em terl'a, segLlindo os exemplos 
de seus chef~s que não raras vezes fazem o 
mesmo. E, quanuo esse emb:1rque se dá. em 
n<Lvio~ fundeat.!os a.traz de S. Bento as co usas, 
se passa.m ainda mais livremente. 

Pcs11-me muito trazer ao conhecimento do 
Congresso estes 1àctos e, si o faço, é na espe· 
ra.n(:a de que elles tenham o necessario cone
ctivo em bem do zelo e disciplina que consti
tuem o apmagio da.s classes armarJas. Desejo 
que tenhamos uma. m;n·inha, embora. pequena, 
dotndu. dos melhoramentos que os progressos 
da <~rte nu.vo.l teem illtroduzido nas unidades 
tacticas, m•"lS que o pessoal, :pelos exercícios 
con~tantes de tão importantes ma.chinas de 
guerra, seja o mais apto possi vel a. bem 
dirigil-o e utílisal-o. 

H: certa.m:)nte esse desider-atttm não se con
seguirhl., negando aos nosso3 officiaes de ma
rinha. taes exercícios por falta de meios para 
leval-os a eff'eito. 
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Nós já chegàmos a. esta perfeição: quando O SR. AuGusTo CLE~IENTINO- Não, o tra.-
se neces~ita de um navio de guerra, elle vai balho não é meu ~õ. é d<\ Commissão. 
para traz de S. Bento. concertar e lá lica en- o SR. CoELHO Cr!XTRA- A Commiss5.o de 
costado por longm 1neze~! Ainda ha bem Orçamento que eu e.o;pm:ei ql:le viesse elucidar 
pouco tempo tiv:>IDC•S <!e lamentar o incidente esta, questãl' e mosr;rar a evtdencto. que, alem 
que se deu com o Al)uid<tbam, q ua.nc1q teve de rle se tornar um11 àc3fH?Zi1 eventual em des
a.companhar a esquatlr,, a1·gontina ! peza permaneBte, havia excesso real de ~e~-

0 navio capltanea não pôde mover-se si não pez:t, como ia dis~c o meu ho~rado am1;;-o, 
tarde e a más horas ! J{t tenho pensano em c:üou-so e limitou-se a applauutr a Comnns-· 
propol' a nomeação de uma commissão para, são de li'I<;rinha o Guerra. 
de n.ccordo com o Governo, estudar as C<tusas O SR. AUGUSTO CLEME:>Tl~o- AÍlllla o. 
da desorgn.nizaçuode nos;:n. marinha de gnerra Commissão pediu uma raclucçii.o muito grau
e propor o que fosse conveniente em bem de Jo e a Commissib dü Or~·am·Jnto discordou. 
sm\ reorganização;mas, conliando no honmdo 0 SR. COELHO Cr::>;TRA.- Eis ahi! A Com
almir<tnte, a quem foram contiado;;, <>m boa míssi:io de Mal'lnho. e Guerra. quer economias 
bo1·a,os destinos da. Marinha, aguardo us pro- a seu modo, e :1. tJo Orç,1mento re.iúta.-as ! . 
videncia.s que ello houver de pedir, para Isto l'<lZ·me lembrar um fa.cto. V. Ex., 
apoial-as. Sr. Presit!eot•}, llào fazia parte d:t ~amara 

Julgo, Sr. Presidente, entretLnto, urgente qu<\.lldo se apresentou aqui um proJecto de 
restabelecer as estações navaes nos E~tado::>, lei, augmentando os vencimentos do pe,;;so<ll 
onde deveriam fazer centro •1e evoluçü~s, di- subalter·no ,]a E~tr:vJo do Ferro. 
v-isões de nos, a. esquadra, prep<tradas para Oppuz--me a e,:se projecto, ttemonstr<lndo 
exercicios, afim ·cte que os no::;sos offi·~iaes se que elle tr~u·ia. um01 tlcSl)~za supet·ror <1 tr~s 
ía~niliarizem com as novas ma.cilinas de mil contos, 8 que não era compml;;a.da pela 
guerra. H:1 muito que fazor, no sentido de renda da Estmdu., cujo orçamento dava d~· 
obrigar os nossos oificlaes a conhecerem :t ficit. A C.>mmi~si'io do entiio preten•leu d<!
costa. llo nosso paiz. mo:lst1·m· que haveria economia. de 1.400 

Quando não tínhamos tantas repartições de contos. 
J\Iarinh:t, em ter1oa, n ppareciarn tra.lJa.lhos im- Pois b'lrn, no anuo seguinte ::~. ta._bell~a do 
portantiS$imos de no,;sos ufficiacs. orçamento da viuçii:o, na parte relattv<; a Es-

Hoje, .POr exemplo, que temos a Repartiçfoo tr·ada de Ferro. d<tva o augmeuto, nao tlos 
ch Carla ~lfarililna, uão temos mais levanta- 3.000 contos,como disse, mas de 6.000 contos! 
ment\l de c<Lrtas de nossa_ immensa costa! E' 0 ca;o que (si infelizmcntCl passar o pro-

Recordo-me~ St'. PresHlente, que wssos jecto que 0 nobre Deput:tdo com tanto Ulll!Jl' 
pe9.uênos navwseram contw.dos a habe1s of-, dofcude) teremos par.l o a.nno de_ ve; ~ta.
:ficmes que fizemm trab:tlbos de gr~'nde me_- bdla d" m:tt'lnh:L augm~utada, n<tO uo, 831 
rit~; haja visto. .0 que fez? pm11tearl.o· pn- cont•JS, conf:)rmo o~ itg,wi~mos que apre~en
meJro tenento Y1daJ_ de Oltvnra, comma.u- tr.i, mas de tnil e huto3 contos, po~que 1~so 
daudo o pequeno h!aW ParahyiJano com o 1 1e~pertarit, corno é natural, o e~t1mulo tlo 
levan&amento da cada. maritima. do parto ouLra:; classes. que terão de pedit• augmen~o 
da costa do _!lOl'te. ~.4.JJO< vlos.) . . . do QUadros, <lfilll de u;lo. liea.rcJn em conclt-

Porque nao contmuar ~sse serYrço, ~bl1- çijos t!e in!eJ•iot'i•.húc, a e~pcr;l. de Vt1gas, 
za.ndo essesye!Jneoo" ~av10s.'lue temos ( ~~n.Jo a!c1u1ç:Hlus pela compulsor·m.; pretc!;l-

t;)s_ nossm.)ovcn~ olTic:;<t<JS nu.o tecm onde ad- <;i'lo quo a c:wtur<t, p:u·a. ser colleNnte, n<to 
qm~·u·a neces::>an.t pl·atlco.,e.semo~mmospara pDiot·i~ nc;:;ar. (..lpoiados.) _ . 
se la.'l.er.~m cx.•;rclcJO; conttlluttdus tios WJ\'os s1•• Pre~idenb, eu s<! acccrto 1 10~ qn:1.dros 
engenhos adopt;~lus no mu.tel'i•.•l d~ guciTa. 11 ue aprc~enton a b<'lm'a.•la Comrnissãu,, n _re
mudermt, fie arao ~lte.,; vet·d:vleJro~ uospcdes lati vo aos rnachinist<tS, ·~o!ll c·n·tas l'C~trrcçues, 
a Lord<! <bs modernas unid<tde~ tacticas. porr1u,1 UQ[tD que, constituinuo pt·ojec:to a. 

Appllq uemos a es:;es ti'a.lxLIIlos os recursos parte c sendo convenientemente e,;tudtLdu, se 
de q_rw poss~m_os di~por. . pó:Ie fazer muito em ~~m dos irtleresses_ ili~ 

E em uma. sttuaçtLo com~ esta, Sr. Prest- at•ma.d:~ e convemencu~ do serv1ço pubhco, 
de.nte, certa.meutc n&.o ~e jusLific,, o accre- mas os outro.>, a!Jsolut:tmentc não. 
~ctmo_de uespeza com .o augm~nto dos postos Serei pela suppressii.o i!_ltegl'a~ elo corpo 
super1ores de qua co9tta. o quadr·o pr·opcsto, de engenheiros, porqu;~ nao veJO ~antagem 
que. como rlemomtret, acarreta grand.~s ouus alguma em semelhante o!·gan;zaçao co~o 
ao thesouoo. está feita; é melhOl' dcrnollr para constrmr 

E' louvavel a attençli:o cum qu:J o nohre de noYo algum;t cousa vantajos<:t, meomo por
Deputado pretende attender aos dignos ol'fi· que predsa.mos e.lucar o:; noss2s ofliClaes 
cb.es da armada q tte desse quadro se a pro- p;~ra seguir os exemplos de nuçoes, onde _a. 
veitarem... marinha de guerra tem apparelhos a.perfel-
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çoaclos, pa.ra que clies sejam os proprios di· 
rcctores ~esStls clementes_ de guerra., liber
tados ass1m da. depenrlenc1a dos machínistas. 

Os macbinistns derem contiuuar a s~:r os 
directores dos propulsores e bastante terão 
com que se haver. . ~ 

Precisamos libertar esses servidores dos 
trabal_hos referentes as machinns de ~ruerra 
propnamente ditas; as tas devem exclusiv<l· 
mente ser confiadas aos nossos o!Ticiaes e 
para isso, mlste1• se J11z que se familiaríleni 
com_ ellas_pOL' meio de continuados exercicios. 

·E nao sera, por certo. com a. continuação do 
systema actual que se conseguirá. esse àcsi
deratum. 

Pretender confiar tod()S os novos eo"'enltOs 
de um navio moderno ã. cl:ls>e dos ma~hini~
t~s, e de alg~m modo limitar a acç1io dos offi· 
Claes de marmha-, que estarão a cada passo iJ. 
mercê daquelles ser·vhlores. 

E não será pal'a. admirar que se cheo-ue a 
pretender que o:> maehinístas f;1çam ta~1bem 
quartos no passadiço, a continuar o actual 
systema. 

Penso, Sr. Presidente, que os nossos aium· 
nos da. Escola Naval dev.~m ter um curso 
mais pratico do que oacltwlmente exi,.illo. 

Seria para rlesej<lr que esses jovens e~tives
s~m c~nstantemente praticando no manejo e 
drre~çao dos propuho~es mec;Jnicos apphca
dos a nav?gaçao, de !orm<t que adquirissem, 
quand~ .a1pda. na escola, a pratica precisa 
para dirigrr, awda quo fossem hnchas a va
por. Que tivessem um tirocínio conveniente 
no modo pratico ~c servir-se dos torpedos, dos 
appa~elhos electrlcos e de tantos outros que 
consbhtem os navios m<.Jdernos. 

á vela, regressam ao porto aptos para a pro
moção! 

Não se dá aos nossos jovens patrícios uma 
erlucnção apropriada aos novos navios de 
guerra, nem se lh·~~ proporciona, ao menos, 
o necessai'io conforto nessas viagem•, muitas 
das quaes não chegam ao seu tel'mo, como a 
ultima do IJtr.ja.min, onde se manifestou a 
epidemia do b8riberi, por faltas que e me
lhor calar! 

Assim me manifestando, Sr, Presidente; 
com a ma:xima franqueza, espero que o Go
veruo do meu paiz procure curar dn Armada 
com a solicitude que merece. Confio no pa
triotismo c ~ompetencia do Sr- Ministro da 
Marinha c e;:pero que, auxiliar do Governo, 
S. Ex., aproveitando a dedicação e compe
tencia onde quer que ellas estejam, promova. o 
bem de ~eus comma.nclados,para.que possamos 
ter ma.rmha prospera e digna dos sacrificios 
dos contribuintes. 

·Eram estas as razões que tinha a dar á. Ca
mara, como justificativas de meu voto,cuntra 
o proj ecto em discussãv. 

Peço desculpa uos meus illustres collegas 
que me ouvem, por ter, em hora tão adian
tada., abusado de sua benevolencia. 

Disse o que pensava. em bem das classes ar
madas do uossopaiz, cumprindo o meu dever. 
A Cam,u·a que resolva como julgar patriotico. 
(Jfuilo bem; milito oem..) 

Fica. a discussão adiada :pela hora. 

Vae a imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 413-1~99 

Opit~á pelo irzde(cl·imento do requerimertto em 
gt(C garçal Pinto de Campos, inspector ele 
2" da8se da Rep wtiça:o Ge1·a~ dos Te!egra
phoo·, pede pagame11to de· vencimentos a que 
se jv.lg1t com direito 

Jl!ducados na pratica. des;:e~ enrreuhos lJaS· 
s~rmm a. otllciaes já lta.bilitado~ a bem'diri
gll·o~, c aperfeiçoand? então, por cxercicios 
contmuado~,os conhecrrnento~ assim arlquíri
dos, colhcrta o. nos~& mn·inllf\, de i!"U<'rrtJ. o:< 
!J?elhores resultados, tenclo a seu serviço olll· 
cta.es que, re_unindo_ll tlteoria, qnc os no~~o" 
teem, a prntt~;t. assun adquirida., poderiam 
prestar cs m?-r" a,·,lgaalndos :;et•viços ao p:lir.. 

_Os nosso.~ .JOVt?JH r.Junmos, alem do~ cxorci- A' Commissão de Orçamento foi presente 
cros de r:sc; 1lerE-~. f: 1 ~em uns bortlt'j.-.s na J,n]lia, um rcquorimento de Manoel Pinto de Campos, 
em !JfiVI?S de vela C•JillO 0 Gu"'."''apc·s ou 0 pedindo pagamento de vencimentos a que se 
Rac•.(e. r:. no fim do nnno dã.o uma via"cm ole Jnlg:t com direito por ter deixado de recebel
verd<tdDiro recrci 11 an:ontnn.d.os c, 11 Ul~ n:J.Vi[) os em yirtude elo a.cto, por clle reputado 
de g_uerra. qnundo rJfto ~iio di,Ll'i lmidos pelos i llrg-<•1, do Poder Executivo. Em conJ'ormi
navl?S ~a. e~qundm fundeados no poço! da.d' com o que !em estab~lecido para casos 

F&tto Isto e alg11n.• p 1s,:eio;; mais ;,s oilki- aua.logo;. pen~a a Cot~miss~o que ~aba ao 
nas de machinns, d~o-~c 1101• completos os l'o~e~ Executr:o prO"~"l~enmar, e, . SI co~ a 
exercícios praticas, além do fati!.!ant!: ensino rlec:Jsa~ d.cstc r:~o ~-e con!or!I?ar o petrclO~arw. 
de appnrelho antig-o, 11oje que os na•;ios 1!e 1 ao, Po•·.~t,_Judri.lar 10~· cever~~ ser defe_rtda. a. 
guerra. não tecm mastros ! . redsm.,çao, caso as::.un qnerr:a o s~pphcante. 

_ _ .~ , . _ Ao CongL'esso nenhuma provulencm, por em-
Quantlo J~ g:ra.I..,u~-ma.rmha, sao emba.Tca- quonto, occort·e tomar, e por isso acon~elha. a 

elos no BeJtJa:n~m Co11staat, ou outro, e depois Commissão o indeferimento do presente pe
de um exerciclo em que aprendem a navegar dirlo. 
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--------------------------------------------~------------------------·~ 
Sa.Ia das Commissões, 28 de agosto de 1899, 

-Lauro Mi.We>", presidente intcrino.-Ca~J
ge>·as, relator. -AugHsto JJ[on.tenegto. -lllar-
çal Escobar. - S~r;;edetlo Co;-rêa.- Alcinda 
·Guanabara. ·· 

O Sr. Presidente- Estando ade
a.nta.da a hora., desig-no para amanhã a se
gui!lte ordem do dia: 

Votação das seguintes mate:rias : 
Do projecto n. 108, de 1809, approvn.n!l.o o 

Codigo Penal d9. Armn.d11 Que ncom-,:~.nhou o 
decreto n. 18, tle 7 de março de 1801, com 
pareceres das Commís>õss de Constituição, 
Legislação e Justiça e de Marinha. e Guel.'ra 
( 3• disc:.ssão } ; 

Do projecto n. 114 i\, de 1899, isentando 
"do pagamento de quaesquer direito&. na. AI· 
fandega da. Capital Fc•leral, dous volumes 
importa•los pelo pintor Vi~tor Meirelles de 
Lima, contendo a téla e as t iutas p1:.ra a 
pint ur-.l (b panor<~mn. representMdo o desco
brimento do Hra.zil ( l"' discussão) ; 

Do parecer n. 4'>, de 180fJ, concedendo 
licença, por te1npo indeterminado, ao Sr. De
putado José Peregrillo rle Araujo, para tra.tar 
de sua saude ( discussão unica) ; 

Do projecto n. 98, de 1890, autorizando o 
Poder Executivo a concer1er a Pacifico da 
Silva. Bessa, porteiro lia Alfamlega do :\lu.· 
ra.nhão, um a.nno de licança, com ordenado, 
para. trat~mento de saudc idiscu!>são unica) ; 

Do projecto n. 123, de lSOG, autorizando o 
Poder Executivo a conc!der ao Dr. Fernando 
Terril, assistente ue· clinie.t dermato-syhili· 
graphica. da Faculdnde de J[edicina do Rio de 
Janeir o, seis mezes de lioonl(ll., com ordenado, 
para tratamento de sauàe (discussão u nica); 

Do projecto n. 11 A, de 1895, rlo Senado, 
concedendo a. pe11,ão annual de 2:000$, a 
contar da. tlat:l da preseate lei , a D. :\!u.ria. 
Virgínia de Souza COetb.o, pt•eceàendo votação 
do requerimento do Sr. Barbosa Li!na (discus· 
são unica) ; · 

Contiouação da 2"' discussão do projecto 
n . 101, de 189\J, reorganizando o quadro dos 
officiaes fia Armada, com pareceres das Com· 
missões de Marinha e Guerra e de Orçnmento; 

3a discussão do projecto n . 50 B, de 1890, 
que autoriza o Governo a transferir do Corpo 
de Engenheiros ~avaes pa.1'a. o da Armada o 
capitão de fro.gata. gradila.do Carlos A.ccioli, 
ficando. porém aggreg<\do ao quadro até que 
nelle haja vaga, exclu idas as que occor reram 
em virtude de qualquer reorganização ; 

2" dii;cussão do projeeto n. 120. de 1896, 
dispondo sobre a cont~gem. de antigulda.cle 
de posto dos officia.es do exercito, a que se 
referem os arts. I• e 2 '' da lei n. 350, de O 
de dezembro do li:!03 ; 

2; discuss'Io do projecto n. 93, do 1899, au
torizando o rJovern<l a contractar com Jero· 
nymo MoNira. d:~o Ro~lla Brito, ou com quem 
melhores vantagens offerecer, t\ constr11cç-ão 
de uma. peniteuciaria. em que ~ejam cumpri
das as penas 1mpostas aos del!nquentes em 
gel'll.1 pel:l.s justiças do Districto Felleral, se·· 
gund-? as bases que est!>.belece ; 

2" di;;cussã.o do projecto n. 124, de 1899, 
autori zando o GoYerno a concer!er a Carlos 
de Castilho Midoõi, ou à empreza. por elle or
g-aniznda., privileg-i•J por 20 annos para fa.bri· 
caros explosivos denominados-Exolosivos 
de Segurança-sob as bases que apresênta·: · 

ta discussão do projecto n. 109, de 1899, 
autoriU~.udo o Poder Executivo a promover, 
por serviç-o;; relev(lntes, ao posto lle alferes 
ou :?.o tenente do &xercitu ao 2" sargento do 
2• r egimento u~ artilh<l.l'ia. Agenor Rocha., 
iodepen,Jeotemente de vaga. ne:>;;c posto : 

2" riiscu.ssão tio projecto n. 103 A, rle 1899, 
com o parecer sobre emendas o.trerecidas na 
2" discussão uo projecto n. 103, deste anno, 
que aato1•i;~,a. o Pod<!l' Executivo a abrir ao 
Y.inister io d<t Justiça. e Kcgocios Interiores o 
creclito de 1:616$U35, supplemeotar â. verba 
n. 11-.J ustiça Fed~ral-do art. 2", da lei 
n. 560, d.e 31 de dezembro de 1898, para pa
gamento.dos vencimentos rlo C5criYâo seccio· 
nal de Estado de S. Paulo, Autbero Gomes 
Ba1•bo~a; 

3" discussií.o do projecto n. iO, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a conceder 
o.os officiaes e praças do exercito que re· 
quererem ma.tricuLt nos institutos de ensino 
militar, dispensa U.e idade exigida nos regll
lamentos até hoje em vigor , o a coocedel-' 
mais um P.nno para completarem os estudos 
preparatorios a todos o;; alumnos e ex-a\ um· 
no~ que \!ou verem por qualquer causa exce· 
rlirlo o praz:> regal<tmeob t· ma1·cado para 
e.>Sc,s estudos ; · 

3• discus&io elo projeeto n. 13 B. de 1899, 
que t•econhcce como de caracter olllcial, em 
totl.o o territorio da L'ni;io. :P:~rtt todos os 
e1Teitos legilc,:, os diplomas conferidos pel:t 
Escola Polytechnica tle S. Pa.ulo e declara. 
validos uos estauelecime!ltOs fcdor<les de cn
siuo supet•ior os exames p1·e;;ta.uos .na mesma. 
Escola ; 

2" discussão do projecto n. !32, de 189(), 
determina.udo qm, na liquida.~üo do tempo 
de servíçJ p<tl'a a concessão do meio soldo, 
nii.o seja descontado n.quelle que fôr passado 
no gozo de licença para tratamento de sa.ude, 
nos termos do art. 10, do decreto n. 1.388, 
de 21 cle fevereiro de 1891; 

I~ discussã.o do projecto n. 77 A, rle 1899, 
creandl) no Dist1•icto Feder~] ma.is I)Uatro of
ficios rle justiça, sendo dous de t:lbclliães de 
notas, nm de escrivão llc protestos de lettras 
e um registro gornl de hypothecas, com sub· 
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stituti>o àa. Commiss::io tle Const.ituição,. Le
gisl::~.eão e Ju~tiça ; . 

2" ~1i•cu:oslio do pro.íecto n. 104. tle 1899, 
concellend·J a Fraucbco C:m clla. o •~irciio <le 
con:s truir ~ explora1• uma. Elstra~la d <J fe rro ele 
hitCb! do um metro, lip;n.ndo os p ortos do Rio 

·de Janeiro e Sn.ntog e pc r-corren•lo a região 
costeira, com os.frt\'Orcs qu c estabelece. 

Levanta-se n ~essão às ·1 horas e 5· minu
tos da tarde. 

;•eira . Pereira. dos Santos, Fonseca. Portella, 
Erir~o Coelho, Ernesto Brazilio, J t:lio Stl.ntos, 
Barros Franco Junior, Campolina, Almeida 
Gom·~s. Henriqite Vaz. Antcr·o Bvtclllo, Fran· 
cisco Ve!g:t. Octaviano de Rrito, Alvaro Bo
telho, T!l•;otonio de Mugalhiies. Nogueira Ju
nior, )fanoel Fulgencio, :Mor ei ra. rla. Sil:>a, 
Luiz Flacquer, Domingues de Castro. Dino 
Bueno. Adolpbo Gordo, Gustavo Godoy,Lucas 
de Barros, Paulino Carlos, Arthur Díede
t•icbsen. Rorlo!pho ~Iiranda, Xa>íer do VaJle, 
Plinio Cusar1o, Possiclonio da Cunha, Aure
liano Barbosa, Py Crespo, C..1.ssiauo do Nas
cimento e Azevedo Sodré. 

82a SES:>ÃO EU 20 DE AGOSTO DE 1899 

P rcsidencia do St· . Ya.:: ele MeUo (P;·eside-.tlc) 

E sem ca.u sa os Srs. Henrique ·valla.darcs, 
B:~.rbosa Lima, :\iartins Junior, .Tuvencio de 
1\guiar, João •le Siqueira. Artlmr Peixoto, . 
Geminiar.o Br~\ziL Felisbello Freire, Aristi
des de Queiroz , Eduardo Ramos, O.<;car Go
doy, Tirnotheo ela Gosta, Alves de Brito, Ber
nar des Dias, Cupertino de Siqueirn-, Telles do 
Moneze,;, Rodolpilo Paixão. Edmundo da Fou · 
seca, Ciucin,1to Br;:ga. Ca.racciolo, Appa.ricio 
!\l;u•iense e campos Cartier. 

E' lida c sem debate appl'Ova•.la a acta da 
sessão antecc(lente. 

Pass:1.-se ~o exp•;diente. 

Ao meio-di:J. procooe-se á clu1m~da. ú. qua l 
respnn<.lcm os Srs. Vaz de ).lello. Urbano 
Santo~. Ju!:o de !l!ell<:, Car los •lc Novaes. H.e
r ed i<\ de Sit, An;:clo Neto, Eugenio Tourinho, 
Amoriln Figueira, Theotonio 1le Brito. Gue
delha :\fom·ão, Eduardo de Berrêdo, Cunha 
1\Iar tins. Anizio de Abreu. Pedro Borge~. 
F rn.nci;co Si\ , ~1a.rinho (te Andrn:le, He!Yeci•J 
:Monte, Fre,1erico Ror:;es. Ta.,·at·cs de Lyro., 
Francisco Gurf(el, Eloy o\o So\1Zrt. Appolonio 0 §t•. l " §cerotarlo procede l\ lei· 
Zena.vdes, Ermi l'io Coutinho, Teixeira 1ic Sú. lura do seguinte 

EXPEDlENTE 

Officios: 
Do SI'. i • Secrctat•io rlo Senado, de 28 do 

co1·reut:~. communic:m •io quo o St:nndo npp:·o
,·ou e n<'~~a. da.ta. r:nviou par;~ a. :·,ui,Jicução 
:t propo$i~·iio deste\ Cll mar:~, lll"orogn ndo a. 
actual s<'>s;:io legis lativa a té o dia 2 de ou tu· 
bro doconcnte anno.-Inteirarla. . 

Do Wn !sl.crio r1n. Justiça c Kegocios l nte
"'Ot"'" uc 2ô do corren te, en..,·i:tndo a. cs-g.',l i l; t~~ 

HercUla.llo Bandcil't1, Euciides i\lalt.1, A!'1'0-
xt?.llas Galv::ic•. ?lfuool'l Caetano. :\mphilopliio. 
-kão Da.ntas Filh.,, :\cl~lberio Gui :u~.rüc·s, llo
•JI'igues Lim(l.. To!enti:-o•> dos Santo~, Para
n hos 1·!ontcn<:g"o, Au.rrusr.o de Vasconcel!0s , 
R:wl Barrozo. Kilo P1·çanha, Leonnt Loreti , 
SH va Castr o. lJ"oclccia.no c1e Snu m . Galogeras, 
João Lutz, Car ~·alho Mom·ão, Montei t·o de 
Barros, ll•1e f'o>uso :\lY im, Gonr;n!Yc~ Ramos. 
.lncob •la. P a ixão, Alf'reolo P!nto. Leonel Filho, 
Ferrríra Pil'c.•, ,\TliC'!tio Za.chn.ri ;l~ , Lindclpho 
Ca..~ tano. E·!Ual'•lo Pimr.ni.r>l , Olcgnr:o :V!, •r·i<'l. 
Pa•lua Re;:ende, La mat·tinc. Al\':11·cs l{ u biiio. 
OliYCÍl':\ BraJ:a. Cas ta. .Ju ni0t', Elin~ Fanst0, 
Cez:n•io 1le ~Ft•ci tu~. Alf1·e·lo F.lli~, o,·j,,il) 
Abrante5, H·~rmeneg-i ldc ele !'.lorucs, Alenca.t· 
Guim:trãcs, Lcopolrl0 .l:irdlm , L:m r·o Miillcr, Sr;; . :\Icmbros rlo Congr.:s;o Nacional-
Paul:~. H.:l ffiOS, Fr:nl,~ i ~co T"icntino . P e:lro Ten•la o\ffi COI!Si•1CI'Ução O que ponuerou O 
Fet·r·eira, Dio;;o l:<ortuna c Yc~p:;.s.iano •lo AI- ;\l i n i~tt•o da. J ustiç-a o Negocios Interiores, 1m 
buquc:r~ uc. cxpo~i.,.lio j unla . sobro a aecessida.de rle soli-

cita r-se do Congre~so ?\acionai a. coacesstio · 
Abre-se a se;;~ã.o. •lo creclito suppl('mentar de 27:000$, ã. verba. 
Deixam dr~ co:nparecel' com calHa pn.rthi· - Corpo de Bombeiros-do ex~rcic1o •le 1899, 

pada. os Srs . Silva Mariz. C: trio;; ~l arcelli no, pa.ra. rt•força <.!o~ destinados ás cor.slgnações
:Matt:1. Bacell:tr. 1\od l'igues Fcrnnnrles. Etins !•:tapas e i llnminn~·ão-, cabe·me a . homa de 
:Martins, Jo~é Peregrino, J ose Mariano, João submetter á vossa. esclarecida a preciação o 
Vieir a, l'~reira de · Lyra. Ara11jo Góc.~. Olym- a.s.·Urn'f.!tC' , atiro :Je que ...-os rligneis r esol >er 
pio C:<m(J05. Kci va.. Ja yme Yi ll a.s-Br.as. :-;Qn.- como fvt· <lcertauo . 
hra.. Castro l~cLello, Francisco So !ré. Paula [ Ca]•it:• l F~·l~ral. 26 •le a güst' l rle 1800.
Guimurães, Lcov!gihlo filgueiras, Ma.rcolino Jl. Fi:rm:. de Car••1ws Sa llc:;; .-A' Com missão 
Moura., Jeronymo )Ionteiro, Torquato Mo- de Orç:a.mento. 
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O Sr. Presidente- Não havendo Vém à ).-les~. é liila, apoiada e lJO:>to. con
quem queira usa.r da. palavra. no cx:.pediento, junctnmente em di,cussão a seguinte 
vou pa>s:l.r á ordem do dia. (Pausa . ) 

ORDE~l DO DIA 

O Sr. Presidente - Não lla vendo 
numero legal para. se proceder :1s votações 
das ma.terias tndic<tdas na ordem do dia, 
pa.s;a-se á materia em discussão. 

E' annuneiada a continu:~.ção da. 2" dis
cnss.'io do projecto n. 10 I, de 1899. reorga
nizando o quadro dos offlciae.~ d3. armada, 
com pare::eres das Commissões de Marinha e 
Guerra e de Orçamento; art. 1°, 

O §r. President:c- T.'m <:. pa
lavra o Sr . Augusto Clomcntino. (l'rws·L) 

Não està p!•esente o Sr. Augmto C lcmen 
tino. Si nenhum Sr. Depu tudo quer u sa;· 
da palavra, vou tlechl'ar encc:·r.t<la :1 rli .~ 
cussã.o do art. 1••. (Pm!srt.) Esti~ encerra.da.. 

Em seguid•~. são su::ces.>iY<~mcnte sem •le
bate cnce!'l'nolos em 2'· <l i~cus8'io os arts. 2• 
c 3•' do projecto n . lO I , ele \89\J, reo:·gani
zando o quadt•o dns oliiciaes da armada.; c()m 
pareceres das Commi~;:õcs do ~!arinh<\ c 
Guerra e de Ot•çamento; ficando nrH<1.Ia a 
vota<;iio, até fJU G a. Commissão de Mnri11ha o 
Guerra dê pnrecer sobre as emendas o:fl'ore
cil.la.s na 2·• discns:ão. 

E' · annunciarla a 3" discus~ão do p rojecto 
n. 59 B. do 1 8~9, que autoriza o Go>c:rno a. 
transf<!rir do corpo de ,~ngen!teirN n:n·aes 
para o ctt armada. o cnpitiio ct~ rro.;,ru.tn. ~:::•; t
du:~.<lo Carlos Accioli, ficando, poro'irn, aggTe
gado no quadro até que nelle haja "''aga., ex
cluída" as que occorrerem em Yil·tudc rlc 
qualquer N•)rganiznção. 

Ninguem pedindo a palavra, c cncorr~1<b a 
d iscussão c adiada a votaçii.o. 

São suc.::esúvamente sem debate encerra
dos em 2• discussão os arts. 1" e 2• do pro· 
j~to n. 129, 1lc 1896, d i;:ponrlo sobre a con
t,~gcm de a nt!gttidado de posto dos o:lidte.-< 
do exercito. a que se relerem os arts. 1•· c 2· 
da lei n. 350, tle 9 de uezcmbro de 18~)5; fi
cando adiada a vobr;[o . 

E' annuncin(h a 2~ discussão do pro.j!'.cto 
n. 93, de l899, autori7.ando o GDverun a 
contractal' com Jeronvmo Moreira da Roch~L 
Brito, ou com quem melhore.> V<IGta~ens o:fl'e 
recer. a con struc<,'iio de um"' penitencial'i:t em 
que ~ej.l.m curoprid;lS as penas iro po:;ta;,; :;,os 
uelinquentes em get•al pela~ justiças dn Di· 
str icto Fed<!ral, segundo a-; b: t:<·:s qu e ost:t 
beleco. 

E' cncr.rt•atla :\ d iscu:,:s;i.o olo n1·t. 1". 
Enl1't\ oro uiscn:;s;i.o o :.u-t. :!". 

E~lENDA 

(.·to zwojeclo n • [)3, ele 1. 89'1) 

Substitua-se o art . 2• pelo seguinte: 
Art. 2.• QuaeS!JG.et• que sejam as conni

ções accordadas cntr& o Governo e a outra. 
pa.rte contract:mtc, clausul:l. alguma poderiL 
ser íncluid:l. no con tr::.cto que imj.~orte ou de 
que decorr<t qualqutlr onus para o Tllesouro 
N<1cional. 

Sal:t da~ sessões, 29 de agosto de lS0\1.
Ba;·IJosr• i. i ma . 

Ninguem pedinr!o a pala na, e encenada a 
discu.<siio u•J art. 2" e ;;em dcb;Lte ;L do art . 3" 
do pn•jrcto n . ~·3, de 1 ~00, tica.nclo adiada :1 

votuç;1o. 

São succcs.sivamentc sem rlcbab e:lcerl'a• 
dos eu1 2·• discus,ão os c.rts. l" e 2• do pro
jeclo n. 12-1, ue 1899, ;ltltoriz:\n< lO o Governo 
:1. concerl•~r a Carlos (],, Castill:o :-.Iidosi ou ú. 
em preza por l'!le organiz :th. pri d lP.;::o p)r 
21} anno~ par·a. fdbl'ica.r o:; explv5iY03 rlcnomi
na.rlvs-Ex.pio,:;rvo; tb Segnr~nç,\-sob as bl.· 
:;;e;; qua apresenta; Ji candó <l.r.lbda a. votação . 

E' annnncind~t a. 1° o!iscus~o do projecto 
n. 109, ·le JSSO, au t orizandv o Po:Jet· Ex
ecutivo o. pt•o:nover, p.w scr·vi.;-os r clcv:J.ntes, 
ao posto ele ~U'cr.:os ou 2° tcnen lo do exercito 
:1o 2'' sarJl:cnto r!o 2" !'C,!;'irllento de arlilh<t r ia. 
A~errm· !to~li ;t , hlrl•.}lJ[)~ltlenwmetlle de vaga 
neste poslo. 

Nin;:!uem p~dindo a pala.vr:t, e encerrada a 
r\iscus,ii,,, o adin.•la a YOtaçiio. 

E' <\tHlunci:Hlll. ,, ~, oliscussiio do projer:to 
n . Jtt3 ,\ , do 18!J9. co!n o parecer soiJre 
emendas o:l'eNcidns nc. 2 " tii scu~s:i.<) do pro
j-!cto n. 10:{, .teste ann<), que antol' t:tO- o Potler 
flx,:cu t ivo a :thri1· no :\I i nisi.e r io d:J. Just.iça o 
l'i'egocios fnlci'ÍCl'G> o c t•c•Uto <le I :G I(i:)9:l::>. 
su ; •plo:m~ntar U. ,.C!'ua n. l \-.l ustiç;t FetiCl'a.l 
- ti,• :•t·t. ~·· d:t lei n . ::.co. de 31 de <1.::zembro 
de 1808. p:oru p~g::men to dos -vencimentos do 
escri•:ilo sccciu11al do Estado de S. l'aulo, 
Anthe;•o Gom.:~ Barbosa . 

O ~r. E~mii·Eo Coutinho -
Sr. Prcs-i.•lcntc, não é meu iutnilO, v indo á 
t r ilouna , comtl:ltc-r a. e a:enda. a.prescotada. 
pdos noht'<'S D<•tJutadcs 11or Pcrn~mbuco, 
o.; S t':i . B;lj';JO.S.I J,cm:L e c ,,clho (; illt r a; nã.o 
v(•niw Jii.o i•OtlC·' f:ozct· :1 dl!lü;;· ~ •l n. crnct:!la 
p.•t· lllilll o:p;·Men::~,Ja e qo:c JJ :io levo a lur
tnna ric: SCl' ao:cuit.u LlO[a i! lustre Cülll!Di s~iio 
1lu ÜJ.\':un~nto , 
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Outro, porem, é o fim que me der.:wve a. Nós acredih1.vá.mos que o h onrado Sl'. Mi-
occupar a. a.t~~nção da. Carn<1ra. ; ven!to oe· nistro do Interior 1o tivesse á sua disposi
elara.r solemnemente q tle acceito de bom çào os meios ueCe3>.trios para mandar fazer 
grado, c o f~~ um meu nome c no dos meu~; prompb e itnme:liatamente a. in;;tallação 
illustre3 amigo;:, companheiros ele bo.ncatla, a provisor!a do l<tzareto ~le Tamaadaré; e isto, 
e menda apre,entada por aquelles companhei- Sr. Presidente, se verifica perfeitamente da 
ros de represeutação. · leitura de dous nocumentos olficiue:> da maior 

Entretanto. Sr. Pt•esi•lente, não se limit o.lrelevancia. Refiro-me a Mensag·em tlo. Sr. 
a isto o que tenho a dizer sobre a. emenda em j Presidente da Republica. e ao r elatorio do 
discussiio. Sr. Ministro do Intericr. 

Teuho necessidade de espl:car-mc sobre I Diz o Sr. Presidente da Republ ica, em sua 
este assnmpto de tanta. gravidnrle. Desejando, I meu$tgem, na p:u'te relaii vn a saude pu
como os meus illu~tres collegas signato.rios ! lJlica: «Em 1895 o Governo deliberou or
da. emenda, que algam!l. co uso. de prompto e I deuar com urgencia a crea.ção de lazaretos 
de imm(ldia to fo~se feítn., afim de previuir, em Pernambuco e no Para, nolificandooffi· 
de acautelar o no~so paiz da invas.'io; ci;\lmente a suo. r~oluçiío aos representantes 
de uma. molcst ia albm.mte contagiosa, ti as nações a migas, aqui acreditados. O Go
certameute um dos mai~ terr íveis fia- verno as.;;irn procet.leu em vista da reconhe"!' 
gel\o:; que tBem pe>ado sobro a humanidade, cida convenier:cia de libertar os navios. com 
a peste bub·Jn:ca, que r•ciua. actttalmentc na liestino aos p01•tr.s üo extremo norte, da vll
cüJ.ade do Porto, nôs outros n.r•rc;;r,nt:J.mos xator·ia obri g-ação de virem, nns é~ocas de 
aquella emenuo., mb a pressão d~ um~ crise epirlemica, purgar quarentena no laza
emergeccia Ul'~en lissima, sob ~~ pt·es-;ão de reto da Ilha Grande, com euorme prejuízo de 
uma amea.ç.'l., dllante 1h1. qua l ~eria um crime t<~mpo e de dcspezas. Além das perdas que 
ficar indi:ITerentc: porque, Sr. Presidente, a dahi resultam para o commercio nacional, 
ninguem é m:ds hoje licito de.,:conhecer o pois que é á conta delle que se lançam todos 
que seja a. peste negr;1.. r~stes pesados encargo~. ha •~ considt:l·ar-se o 

Não é precitiO set• medico, para. conheci!r prejuízo 1-'eral para. o paiz, proveniente dt>, 
quanto é mo1·tifera, qua:1to é formillavel CO!l9f.l(Juent e reducção das comrnuni.cações 
semelhante epidemia. Basta tet•-se con!teci· com os nossos por los». 
m P.ntos historicos, os mo.~s ~:lementares, para E' justamente para. este ponto que chamo 
saber-::e o que clla. tem sulo em sua marella a. atten.;·lo d:• cs.rcn.ra. (Continuando a ler) . 
devastadm·a . O d' r ! 1 - d 1 

Tão ou mais antigcl que a era c!tristã, « n w.mento ,or ç_ado 'a COf!C usao o a-
desde esse tempo que uevastn. e a~sol&. povoa.- z~•reto de Tam:rndare cr!lou se~10s e~haraços, 
ções inteiras. que d_ev~m agor:~, s~r removtdo~·- E. de 1m· 

D(JSde, poi~. sr. Presidente, que nós ti· l!t·csctndtvcl ur;euc1a que hnb!l1te1S _o Go· 
nlmmos a -perEipccti \'a de tal ep idemia na. 'erno a desempenhar-se com prompt1dao de 
cidade do Porto, que m:wtém relações uma promessa solemne». 
c>treitissimaR e frequentes com o noss0 JKl iz, Por conseguinte , em -ri ;,ta dos termos da. 
forçoso era dar o gt•i to de alarma. no :::entido ~Icu~~gem tio Sr. p,.esid.ente <lit Republica , 
de tornar-se providencias encrgic:1s,sem perda nós de'liamos ar:redihu• que o Governo não 
de t empo. dispunl ta. actu:dmentc de meios para fazer a 

O SR . ~IALAQUIAS Go:-\ÇALVES- Felizmente <llwrtur:l provisorin. do lazareto Tamn.udarJ · 
o G..Jverno veiu ao nosso c•ncontro . com a brevid rule que o caso exigia. 

O SR . Ermmto CouTI:-i'JIO _ Fc,i por esses Qllanto, porém, à. continua~:iio das obras 
motivos que nos lembr:'lmos de opre:;eniat• a definitiva~, penso t:lmbcm que e um:1 neces
emenua a que me r efiro. sidade iudectinavel; porquanto o que se aclta 

feito em Tama.ndaré nii:o tem <~s o.ccom-
0 S:a. 1IALAQ'U!AS GOONQA1NES dá um mod:cções indispensaveis para um Iazareto. 

aparte· Devendo começ:tr brevement!l a discuss[o 
O SR . ERMIRlO CúuTrxno-1>-Ia.s des:le que do orçamento do Ministerio do Interior, cu 

o honrado Sr. )lin i::;i.ro do InteJ·ior entendeu me aguardava para, nessa occasiito,a present ar . 
que t inha. verba. ou podia ter por omle ttm projecto on uma emendo. cc.nsignando a. 
mandar fazer a abertura. prompt:t e immll- resp.~ctiva verba para esse fim. 
diata do Iazareto de Tarriandnre, que outr.,. Os nobt•cs Deput:~ dos, porem, a.nteci l'la.· 
cousa não póde ser agora sinão u ma. e;:tação ranHe, e nüo serei eu quem nnha crear êm
Qua.rentenaria, um l:tzar·eto de segunda or- li<l.r<lços; pelo contrario, cump:•o nesl•l mo
dem, no3, longe d e vir combater a emenda manto o gt' " to C.e~·et· de c[cc!arar à Camora. 
dos illustres Deputado;;;, Yimos cl e~ l;~. t'c..r â. que cu co:; mens illusLr·e.'l nmigos nchnnio-nos 
Casa. que acceitamol-a, c de:;de ji~ llypothc- de psrt'eito accc.rdo com o pensamento domi-
C<Lmos o no.sso voto em seu favor . , na.nte da emenda. q uc se discu ta. . 
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No relatorio do Sr. Ministro do Interior I em 1893, si a memoria me não fulb:~., o 
encontra-~ e a mesma co usa que acabei d~ Sr. tenente-coronel Aguiar dirigm-se imme
ler na Mensagem do Sr. Pres id,~nte dn R.e. diabmente tl Fernando de :-<oronha, porque 
publica, e deixo de fazer a le.:tura des~o re- cl<~~de que se tratava de nma ilh<l, somente 
latorio para nã.o fatigar, nem tomnr tempo a pela. sua posiç:lo gcogr·aphica, lJarecia que 
Camara. d'wia ser preferida a qualquer outra. locali-

Como muito bem dissB um illustre col!ego., dade. 
o Governo veil1 ao nosso encontro, e eu Para alli foi S. S. nutrindo os melhores 
Sr. Presidente, nii:o venho absolutarr.ente fa.- desejos de installar um lazareto, mas reco
zer censura ao acto do Sr. Ministro do Inte- nhecendo que a localidade não renuia os ele
rior; pelo contrario, -venho applaudil-o ; mentos indispensa.veis e necessarios para um 
penso que S. Ex., mando mesmo ele um cre- est(l.belecimcnto de~sa. ot·dern, estabelecimento 
(li to que não estivesse :perfeitamente em con· em que medidas prophylalicns. as mais rigo
dições legaes... rosas e as mais energicas, rleviam ser postas 

o sa. MALAQUIAS GoNÇALVEs-Nas con· em. pratict\ contra as _moleslias i.nfecto-con-
di~ões estava. tag10sas, e. se~do partxcul~~~·m~nte n. fal~a. de 

• . _ agua o prmctpn.l e o mawr· 1nconvcmente 
O Sn.. En.~uRIO Coll'!'Jr>Ilo-Amd:t que na.o cles,a ilha, além de ter um ancoradont·o dcs

e~tivesse, ~u entendo qnc deante daemergen· abrigado e exposto á.,; ventanias, tendo 
~1a, ~o pe~1go em que est:ava.0os, tleante da ,Jemais um fundo de perl.r:ts, onde difficil-
1~~mencm de uma ep1derrna, o honrndo mente se Hlrü,m amarrações dos navios, S. S. 
M1mstro ~ndou hem, pelo que o seu acto devt! entcn,leu que alli não podia installar o l<~za
merecer JUStos louvores. reto de que se tinha iucumbido ; e tinha 

O SR •. LAURO :viuLLER-Era. perfeitamente rozão o illn~tJ•e engenheiro. 
legal. Ahi é o c:Jso do salu$ populi. E' pr11ciso que se saiba, uma vez por to(las, 

O SR.. ERmRio COUTINHo-Como muito bem que na iii,l!l: !le Fernnndo de No:onha ~ã.o ha 
diz o nobre Deputado pot· Santa Catharina, e agna su!~cJente para os multlplos m1steres 
o caso do salus popHli. Ainda mesmo que se de ~m bz,tr~r.o., .· 
commettesse uma certa arbitrariedade; ella . Amda. IDl\18• Sr- Pres~dente, a ]!ouc.a. quan; 
seria. perfeitamento justificavel no actual tH~a,~e de agua que alll se encontra e de ma 
momento. quai!dnde_ 

lidas; Sr. Presidente, hypotlwcando 0 meu Sao ~guas calcareas ext.~·emament~ ;rosa-
v-oto á emenda dos llobres Deput;Jdos por rl~s.mals :pesadas que as do :::;ena,quenm.,uem 
Pernambuco, que tomat·am a iniciativa de pode tol~rar. _ 
-propor a continuação das obras derinitivas elo E como. fazer b?~ hygwne sem a~ua em 
lazureto de Tam:mdare, aproveito a oppor- <lbu~da~c~a, e __ peri~l~amentf; ll?tavel . 
tunidade para diri:5ir ao Sr. Ministro do I~· rr O• pat ttda1!os rn.~ts co.~ven~ldos das van~a.-: 
terior urna. supph~a., em nome tla humam- .,ens t13:qn~lle arclllpel_a.,n . uao podem cer_ta 
da.de;-é que se faça a. continuação daquellas :nente IDdi~~r um ~;to e.lhc,,z de rem~d1ar 
obras, obedecendo ao plano do muito com~c- u.~nelle deter to msan,.vel,absolutamente msa-
tente, do muito ll:Lbil Sr. tenente-coronel n,1.vel. .. _ . _ 
·'l.ntonio Geraldo de Souza. A"Uiar. Forçooo, portanto, f?l desrsttr da. empre~a. 
• '·I G . ~ . A . d e procui'<~r outra locahdflLle em melhores can-

O SR.. "' ALAQUIAS oNçAL>hS- pma o. ;lic;ües. 
O Sn. ERMIRIO CorTI:->Ilo-E' prech;o quQ o Foi exactamente o que uconteceu. 

Iazarelo obedeça â orientação por el!e d<tda, O Sr.Dr. ,\guiar diri.!.:du-~e para lta.ma.racá, 
e eu tenho receio que, 1lmu. vez abaf•da a onde taml,em nuo encontrou coudições favo
epidemitt no seu fóco, desa.pp:1rcç~t c>se ,,r,lor, !'aveis <W fim a que se destinava. 
esse empenho, css:~ ur·geneia. que o UoYcrno Foi então que pensou E:ID preferir Tama.n-
mostr11. para c()ntinu<\ç~o duquell.as out·;~s, ou dare. 
que sejam ellas contmuadas fora do :pl<mo Effectivamente, reconheceu que es~a loca-
primith-o. _ _ . lidad(~ reunia as melhores condições para. 

Teoho razues par<t uss1m pronunc1ar-mc. a installação do lazareto e immcdiatamente 
Devo dizer á Cnmnra., com maxima fr~u· tratou de f<tzer encommenda do mo. teria! ne
queza, com aquella franqueza com que cos- cessaria para tal fim. 
turno sempre expl'irnir-me, que tem sido uma Feita n. encomrnenda, quando S. S. tratava 
obra inreliz, desde >e-u começo, 'POr motiYOS de estudnr o melhor pla.no par11 a installação, 
:-.lhei<ls á voutade daqueJJ, illustrü cng1~· recebeu ordem de tranllferir o l::tzltreto para. 
nheiro. a ilha de FernanJ.o de Noronha.. 

1'\omeada uma commissiio !)nr;c escolher em Ho!llcm intelligent•l, estuclioso, de merito 
Pernamlmco uJLJ<I localillado convenie11tc o real, mas, antes de tudo, obetliente as deter
aue<]UU.d<~ p<tru. p_ imta.llaç~,o de um !Hzo.rctl>, minaçõos de seus supel'iores, a.pezar de re-

c:~.'""c:>. v. 1'1' -l3 
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conhecer, como creio, as gt•andes desv::~n..: 
t~gens de .semelhante ordem, voltou nova
mente p~ra Fernando de Xoronha, e ahi, 
depois de trabalhos ingentes, de luctas tita
nicas, vencenuo enormes difficuldades, S. S. 
começou a installação, fa.zendo trabalhos pre~ 
limina.res. 

De:pois de dez mezes {le trabalhos, em que 
despenderam-se cerca de 700:000$, recebeu 
S. s. nova ordem para que vics~e installar o 
Iaza.rcto em Tamanda.ré. 

Vê a. Camara quantas ordens cootra.di
ctorias ! 

Em. Fernando de. :-:!oronha,foi :preciso cav<.Lr 
açudes para deposito de aguas pluviaes, mon
tando a 200 e tantos contos a importancio. 
despendida com esse e outros serviços, q.ue 
ficnnlm em pa.rte inutilEzados. 

Feita. a mudunç<t pa.ra, T<lmanda.ré, iam as 
obras em lJom caminho quan•!o, in((}liz
mente, em vista d<l S UJ'gencias {la Nnção, ao 
estado precario dos cofres pu1Jlicos ... 

o SR. MALAQUlAS GoNÇALVES- Da. falta 
de credito. 

O Sr... En.:MIRlO CouTINHO- ••. da fa.lta. do 
creái to que devia sor votado pelo Congressn, 
o Governo expediu Ol'dcm de suspeuder im
mediatamente todos os trabalhos, ali às, muito 
adiantados, 

Nem <~.o menos o Congresso Iembro11-se de 
votar uma verba ·imignitl.cantc pn.ra collS•:::-r
vnção das ob:•as. 

O Sa. MELLO REGo- Qne se estão estra
gando. 

dormir tranquillos á. sombra dessa esperança; 
não, absolutamente não. · 

E' preciso agir energicamente e sobretudo, 
op:portunamen te. 

li.' verdade que já se falia no a.ppareci
mento da peste na ilha da Jamaicu;po.s:;sesão 
ingleza nas Antilhas, mas o telegramma. que 
transmittiu esta. 110ticia não foi cooflrmado 
ainda, e repito, sem que seja de todo opti
mista, começo a. duvidar da sua realida
de. Como dizia, até hoje, depois de tantos 
seculos, a.inda. a. peste bubonicu. não ousou 
transpor o Atlantico ... 

O SR. MALA.QUIAS GoNÇALVES-Mas isso não 
é razão pari> suppor que ella não transporã. 

O SR. RoDRIGt:Es DORIA-Umjorna.l dã no
ticia. de que elh~ já e~teve na Bahia. 

0 Sll. ERMIRIO COUTINHO-Creio que isto é 
uma lenda. O que a histeria diz, o que tem 
sitlo escripto por autores competentissimos. 
é que ella. até hoje não trans-poz o Atlantico. 

A peste bubouica é uma dessas molestias 
que costumam caminhar muito lentamente, 
ao contrario uo cholera-morbus que, não 
sendo, talvez, tií.o mortifero tem marchara
pida, devastadora, impossivel de impedir 
muitas vezes. 

A peste bubonica, como diz um notavel hy
gienist!\, caminhn ã. semelhança da. mancha 
de oleo sobre o papel: vac-se pouco a pouco, 
1•mtameutc, propagando. 

Tenho antes ele tudo muito em considera
ção, Sr. Presídonte, uma outra cousa. que me 
merece n. maior confiança e é o grande oper

O Sr •• Etnrm.roCouTJrmo- Felizmente não feiçoaroento do;; meios propllylaticos, actual
eeliio se estL•agamlo, porque li\. ficou um enge- mente postos em pratica., e nascidos da. scien-
nh~iro cuid;tndo da sua conserYaçii.o. Mas só cia. mo!le-rnn.. · 
ht'l p011CO tempo é Q 1~) se mandou aln·ir cre- VV. EEx. conhecem mais do que eu o 
dito -para p~gamcnto ~a. Llcspeza. feita Citffi o vttlor dos meios prophyla.ticos (núo apoiados) 
aerviço de coJlsorva~rro. posto~ em Yígot· un actu(l.l\dade. Outr'ora. as 
~m vista elo que aca.bo de expor, S1•. Pre~i- qmu·ontouas n~~n eram mais quo meios vexa

dente, tenho t'<IZues parr~. rcceinr que n n.d- torios. embaraços ao commercio e iL navegn
-vcrsitlade que tem perseguido o lazlli'C::to de ~·iio, mas hoje, de accordo com os J:l'og-ressos 
Pemambuco continue n. acompanhai-o... th civilizar:iio, ae quo.rentcnas sao jil uma 

O Srt. ~fAJ.AQl:L\S GONÇALVES-A (\Uestilo e causa. relativamente suave, pcrque nós temo:; 
a c~ntra.lizaçü.o. meios du do~inf~c~'ão rapillos e pudero.:;is~ímo:::. 

O Sr•. Emmuo CounNuo- ... e que uma Ou t1•'ora. ~t liygienc oeste caso, limitava.·se 
vez cessada. 11 urgcnciíl- das ohrns, sejam de aos agentes cl!irnicos. 
nDvo paralysnda.s. Ora V. Ex. sabe quo muitos desses numa-

Tenho confiança, SI'. Presidente, que nü.o :rosissimos desinfecta.ntes são, uns inertes e 
teremos no Brazíl a peste bubonica; e digo outros até prejudiciaea. Entretanto ba al
isto com certa rurtdamento-não é opti- guns vet•dadeira.mente efficazes. que consti· 
mismo. tu em ltons meios complementares de llesin-

A peste bubonic.:~. ó molcsth rlo Velho fecçã.o. 
Mundo ; desue a mais alta antiguübdc, deslle Depois d~s gl'l\ndes descobertas do immortal 
epoca. anterior a. Jesus Cin·isto, reina. !la. As ia, PasteUJ", a hygieno translormou-se completa.
naAfrica e mt EurJp•l, e nunc::~, até hoje, ella mente em relação aos me10s prophylaticos. 
transpoz o AtlanLico ern busca da "\meríca..l Com os conhec[meulos ~ue po8suimos em 

Isto não quer llizerque eu creia que o nosso bacteriologia., dia a dia mais aperfeiçoados, 
paiz goZ!:l de immunidades e que pcderemo~ sabe-se que o contagio não e mais que a in-
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troducção no nosso organismo de um ser 
vivo que se reproduz. emq_ua.nto acha meio 
tavoravel â. sua proUferação. 
· Outr'ora fil.llava-se em cousa.s vagas como 
mía.smas, etc., empt·egavam-se palavras que 
não tinham valor scientifico. 

Hoje, isto não é mais permittido ; hoje sa. · 
hemos o que é contagio na sua essencia, e 
temos meios de fazer parur rapida.mente a 
propagação do microbio pela í'H;a tempera
tura, para o que pos~uimos estufas poderosas, 
quer seccus, flUer lmmidns, a que são sub
mettidos o:> objectos contaminados. 

Pois bem, coro estes poderosos elementos de 
desi.nfecção, com as medidas prophylaticas 
Cle outra ordem rigorosamente postas em pra-

Limito-ma a estas considerações, decla
rando, em meu nome e no dos meus·mustres 
collegas, que acceitamos a emenda (\Ue se 
discute. (Muito bem; mttito bem.) 

Ningucm mo.is faltando, é [ence~rado, em 
2• ri iscu.,são, o artigo unico do pr()jecto 
n. 103 A, de 1899, que ll.utoriza. o Poder 
Executivo a abrir o.o Mini~terio da Justiça. r. . 
Negocias lntedores o credito de 1:616$935, 
suppl:!mentar t. verba n. 11-Jmtiça Federal 
- r lo art - 2". da. lei n. 560, de 31 de dezcm bro 
c'le 1898, para. pagamr.nto dos v,mcimcntos do 
escrivão scccioJwl do E~ta.to de S. P<~nlo,An· 
tbm·o Gomes B:J.rbo~a; fic:mdo a•Lia<la. a. vo
tação. 

tica, ~ou Ien1.do a ac!'editar que não teremos E' annunciarh a 3·· discussão do projecto 
a visita dess<l hospede ter ri vel. n. 70, ,[.~ !899, autori:~.8-nolo o Po·ler Executivo 

Confio uinda na. inteliígentc e encrgica n. conc~1lm· aos oillcia:;s e pra.~a~ rio ex:·.~rcito 
admi.uistração do Sr. directol' geral da So.u·le que requorer,,m lll'Ltl'icnht no~ institutos de 
Publica, que, a p~r de enormíssima respon~a- •:nsino mil i ta r, r[i,pcnsa •l·1 ida.d.n exigida nos 
bilir\ade, tem diante de si brilhantes glol'li1S regnlnmentu:-: ntô h·1je em vigor, r, a corr
a conquistar. c 'der m:'liS um ;mno pam com pintarem os 

Acredito, pois, quo, si a peste nté agora t'Studos Pl'<:par"torios a todo.; os alumnos· e 
não veiu ao Brüzil, fJUando o:i moios prc\·cn- I I'X-alumnos qu.1 ho\l\'i!l'··m por qualquer 
tivos eram a. penas rmlimentares, hoje que I c:msa oxced.id.o o 11razo r.,gulanwntar mar· 
temos compreb.en~ão nitida. do que sr.jn. lty- ta. lo pal'it esse~ ;·.stuttos. 
giene a~mini?tl'at~.~;· si .o Go\:e~no, como ~,s- Ninguc·m mn.is 1u·linolo n. p;1,la":_rn., é encer-
pero~ nuo qutzl!r ia_cr economJ:t.S com a sa._n e m.r!a a discu.~8iiO n a•Uad<J. ;\ votaç~.o. 
publtca, podemos estar tmnqml!os rclar.tvn· 
ment3 a invasão de~sa f»rmhlavr:l epidem"la. 

Sr. p~·esidente, não quero ulargar-mc no 
assumpto, nem tenho ;\ pretenção !lo iazcr 
umrt disserta~ã.o sobre hygiene; o mcn fim 
er<1 justificar-me, bt>m como aos meu~ illus
tl'es collegas de bancada, rlo 1acto de termo~ 
apresenTallo a emenda qnc não foi n.cccitn. 
pela i~lustrc Commissão •lD <;lrt;i\ment~. . 

cre1o quo estamos pet·feilamcnt·õ J ustlfi
cados debaixo de;;te ponto de vistD.. O que 
qoeriamos er<t quo a.Igumn. consa de prompt.o 
fosse feít~; e pnr i~to nú~ outros n<>s autcci
pámos, propon•Jo meios pn:r:t a abertur<t pro
visori:t do Jar.areto tlo Tamttndar.~. 

Sr. Presidente, r,[i.o ticar\a. D.fJni;· iritt m~smo 
alem, propon•ln :\ a.bel'tura dt' !M:tu·r.to do 
ParÍI, si esse gmntlo c !'11turoso E~ladD tli'io 
tivesse no I'Ccinto rl:t Camara rept·c~enbnt<:s 
muito illu:;tres e opero~os, o. qnem sobrc
tULlo co.!Je a inicia ti v:t desta medida... 

Eutenlo que p:\m complemenLo, não só r lo 
compromis~o a~surnido pelo nosso Governo, 
como das medi<bs indíspensn.veis na actual 
emergencia., set•ão preciso~. p~!o m~nos, tres 
lazaretos-utn no sul, outro no centro o ou· 
tro no oxtremo norte: o nin;ruem ous<trá 
dizer que isto é demasi<Ído c traz uma d ~s
p~za excessí>~. Em um paiz que tem uma 
costlL extensíssima, como o Brazil, é certa
mente muito pouco. Basta attcnder ã. que a 
França. possue seis lazaretos e muitas esta· 
ções quarentenal·ias. (Apoiados; muito be;~~,) 

E' amnmci:ltla a 3·• diecuss[lo tlo projccto 
n. 13 B, de 1890, qu•J reconhec•~ como d'l ca
rnct,;r official cn: to1lo o t~rritorio fb União, 
pn.;•a bdo> o.:; eln~itos lega. •s, o;; diploma.;; con
!'Jrhlo.~pcla. Escola Polyt.•chnic<t tln S. Paulo 
,., dec:lara. -vúlioln~ nos <•st:tblllecilm~ntos fe
tl,~nJ.·'' d~wn~ino supcriOl' os e:xam•'s pl'esta
dos n;1 m~s1nn os~ola. 

l\ingnem per.lind'1 a paL.'l.vrn, é nn~crrada. 
<t db~us:s[o o adin.d<J. a vota.ção. 

São successivamentc sem (t1batc encer
l'alios ''111 2·' discu:;sii.o ns :ll·ts. 1" o ;;·• dQ pro· 
jecto 11. 132, d: IS~:!J, detci·mino.ndo quo, na. 
!iq1;iJaçiio do 1 mnpa !!c scrvio;r) para. a. con
ecs,iío dn JH ,jo ~oldo, nii:o ,, . .i 1 tl.~'conta1lo 
1~q uc JlQ i'J. ue li'•: Jl~\:>S:ttlo nn gozo 1le li~enç:J.. 
pa.r;J, tra. t:tmento Je sa.ude, no;;; tertnos do 
art. 10 do clecNto n. l.3SS, de 21 de revc· 
rciro de 1801, fico.nuo adiada. a votação. 

E' .annuncia.i<t a 1" discussão do projeeto 
n. 77 A, de 1 so~. cremdo no Districto Fe
der;~! mrtis quatm officíc.s de justiça, :sendo 
d.ous 1le tabelliães de. riot!ls, um de escrivão 
d., protestos ~~c letr:ts ~ um t•egistro go>ral ~e 
llyp:•theea~; com substJtutivo da Comm1ssao 
de Consti tuiçüo, Leg-islação e Justiça. 

Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a. 
dis~us~ão e ro.cliada n. votação. 

Síi.o successlvamento sem dcba.tJ etlcel'
rados em 2'" discu ssiio os al't~. I" e 2 '' 
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do projr.cto n •. 104, d!l ~899, conccdend? a 
Francisco Cam1la. o direitO de construir e 
explorar uma estrada de ferro de bitola de 
um metro. ligando os portos do Rio de Ja.· 
neiro e Santos e percorrendo a região costeira., 
com os favoresque 0stabelece; ficandl) adiad.l. 
a vot!l.ção. 

O Sa.·. Mo~·eira Alves (JHla 
ordem)-S1•, Presidente, o Deputado Moreir<L 
da Silva. pe•liu-me par a communicar a V. Ex. 
que, por incommodo grave em peosoa <te sua. 
tamilia,deixa. de comparecer a algumas sessões 
da. Camara. 

Comparecem mais os Srf:. Silverio Nery. 
Albuquerque SP-rejo, Pedro Chermont, Au· 
gusto Montenegro. Enéts M:ortios, ::~erzo· 
dello Corrê:J., Luiz Domingnes. Viveiros, 
Ma1·cos de Araujo, Thomaz Accioly, Torres 
Portugt~l, José A velino, Inrleromo Lima, João 
Lopes, Augusto ~evero, Trinl!ade, Coelho 
Lisboa, A:tl'onso Cost..'l, Coelllo Cintr'l, Mala· 
quias Gonçalves, Cornelio ria. Fon,:;eca, :Mo· 
reira Alves, Pedro PernAmbuco, Rocha. Ca
valca.nte, Rodrigues Doria., Milton. Tosta.. 
Vergne de Abréu, Dionysio C~rqueira, Ga.l
dino Loreto, Paulino Junior. Jose Murtinho, 
Xavier dn. Silveira, Irineu .Machado, Ale indo 
Guanaha.ra, Si Ft·eíre, BelisJ.rio de Souzn, 
Ago~tinho Vida), Ul'bano M~rcondes, Paolino 
de Souza. Jnnior , Rangel Pe~tana, Mayrir1l\, 
José Bonifacio, Lamounier GodofrP.do. Ro
dolpho Abreu, Augusto Clementmo, ?.tatta 
Machado, Art ln.u· Torres, Ga.!P.ii.o Ca.rva.lhal. 
Casimira d~ Rocha, Bueno rle Andl'1\da, Fr-an· 
cisco Olicerio. Alvos de Castro. Lui z Adolpho, 
Mello Rogo, Brazilio da Luz, Ll\menha. 
Lins, Leoncio Corrêa, Guillon. Marça.l Es
cobar, Francisco Alenc~.stro, Victorino l\Ion
teüo, Ri vada-ví'" Corrêa e Pinto da R.ocha.. 

O SI". Pt•esiclento- Ha.venrlo nu
mero, VM·SC p rocedol' :i. votação das nv1terias 
indicada.~ na or,lcm do dia. o da:< encer t·ndo.s na. 
ordem do dia. de hoje. 

E' annuncia.rla n votação rio projecto n .108, 
de 1899, approvando t l Co·ligo Penal da. 
Armada que acomp:mhou o decreto n. 18, 
de 7 de JDil.r~o de 1891; com parecere:> r1as 
Commissões de Constituições, Legislação e Ju~· 
tiça o de Marinha e Guerra (3' discu~ . .,:i'io)·. 

O Sr. P1•esidente-A este proj~>cto 
foi oft!recida uma emenda Sttb~titutivn. 11ela. 
Commis.~ão de Marinha e Guerra, cujo theor é 
o seguinte: 

acompanhou o decreto n. 18, de março de 
1891; revogadas as disposiçõ~s e m contr ario.» 

Posto o. votos, é a.pprovado o referido 
substitutivo da Commis;iill ·de Mu.r inha e 
Guerl'a., que é enviado â. Commissão de Re
dacção, sendo considerado pr Pjudicado o refe· 
rido projecto n. 108, de 1899. 

P osto a votos, e upp1·ovado em t n diszussão 
o seguin te 

PROJECTO 

N . 114 A-1899 

O Congresso N <>cional resol ve: 
Artigo unico. Sc1·ã.o desp~ cha.dos livre . .; do 

pagam:~nto de quacsquer d'-:'itos, na Alf;m· 
dega da Ca p it a l Fl'deral, o; d (lus volumes 
importados pelo pintor Vict or Me<r i!lles de 
Lima, contendo um<L téla. em qua tem de ser 
pinta.,lo o panor n ma rept•eseotando o rlescóbri· 
mento do Br.,zi l e ou t ro as tintas indispensa.
veis ao mesmo tra\Jalho. 

O Sr. Paula Ramos (1Jclt:l ll l·dcm) 
re,uer e obtem •tispensli. de in te r;;tlcto, para 
que o projecto que acaba ~e ser vo taJo entre 
na pl'imeira. se~são. 

Posto a YOt'Js, e approvado em discus:;[o 
unica. o parecer n. 45, de I 890. concedendo 
liet-nca por t empo indeterminado a.oSr . Dcpu
tarlo Jo~ Peregrino de Arauj o, para tr;~tar de 
sua saude. 

Posto a votos, B approva1lo em discussão 
unic;l e enviado a Commissã'J úe Reda.:ç.ã.o o 
seg·uinte 

PROJECTO 

~. 93-1 899 

O Congre<sn Na~ionnl l'r.solvc: 

Art. I. " Fica " Pod ~r Executivo autori
sado a conceder" Pacifico d:~ Si I va Bessa, por· 
teiro 1ht Alfandego. d•1 illnJ•anh:i o, um anno 
de licença, com oJ·uen1do, pua t ratamento de 
saude. 

Art. 2." Revogam·>' t.l as disposições em con
trario. 

Posta a votos, é rtppl'OY ado em iliscussão 
unic<\ e enviado a Commis8ão de Redacção o 
seguinte 

PltO.TECTO 

N. 123- 1899 

Substitua-se pelo seguinte : O Congresso Nacional rEsol-ve: 
«E' approvn.do e ampliado a.o exercito At·t. 1." E' o Poder Executivo autorizado 

nacional o Co.!i go Penal para a armad<\ qua a concedol' AO Dr. Fernando Terra, assisten te 
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de clínica dermll.to-syphiligra.phica da Facul
dade de Medicin:~. do Rio de Janeiro seis 
mezes de licenca, com ordenado, para trata
mento de Siude. 

Art. _2." Revogam-se as disposições em 
con tra.r1o. 

E' an_nunciada. a votação uo projecto n. 11 A, 
de 189;>. do Se!Jado, ccncedendo a pensã.o 
annual ~le 2:000$, a contar da data da pre
sent!l le1, a D. Maria Víro-íoia. de Souza 
Coelho, precedendo votação do requerimento 
do Sr. Barbosa Lima (discussão uníca). 

O !!!ir. Presiden._e declara que ha. 
sobre ~ mesa um requerimento do Sr. Ba.r
bo~a_Llma,que manda o projecto vã. á Com
rnJssao de Orçamento. 

Po~to a. votos, e approva.do o referido re
quertmento. 

E' annunciada ?- votrLção elo projecto n.!Ol, 
de 1899, rem·gamza.ndo o quadro dos otflciae;; 
da arma_da, com va.receres das Commh;sões 
de Ma1'mh,, c rJuel'l'a e de Orçamento 
(2" discussão). 

~ Sr. PreMident.e declara que o 
:prOJect~ n. 101, de lR99, vae ii. Comrnissiio 
de i'rlarmha e Guert•a para emittir pur~cer 
sobre as emenda::; off"recidas. 

Posto a votos, e npprovarlo (\fi 3a discussão 
e e!l\·iado ú Commissão de RGdacçU.o o sc
gumte 

PROJECTO 

N. 59 B- 18\l9 

O Cong-resso Nacional decreta: 
Art. 1.• Fica o Governo a.utorizado a 

tra.nsfcrir do corpo (le engenheirn~ mwaes 
para o da. armad~ ? c:~ pítão de fragata gra
iluado Carlos Aectolt, ficando, porém, aggre· 
garl_o ao quadro at'J que nelle haja vaga, ex
clmd~ts as '1 uo occor1·erem em virtude de 
qualquer reorg11.nizac;:lo. 

PROJECTO 

N. 129-1B96 

O Congresso Nacional decreta : 
Art. l. • A antiguidade de posto dos offi.

ciaes do exercito. a que se referem os art~. 1• 
e 2• da lei n . 350, de 9 de dezembro de 1895 
será contada de 3 de novembro de 1894 coui. 
ex:cepcil.o dos que tiverem sido conimissio
nados por actos de br.wura, mencionados em 
ordem do dia da guarnição a que pertenciam 
ou nas partes doo respectivos com mandantes, 
aos quae~ se contará. a antiguidn.de da. data. 
da commissão. 

Art. _2." Revogam-se as disposições em 
contrarto. 

E' annunciada a. -votação do projecto n. 93, 
de 1899, autorizando o Governo a contracta.r 
com Jeronymo Moreira da Rocha Brito, ou 
com quem melhores vantageno olferecer, a 
co~strucção d~ uma penitenciaria em que 
S~Jam cumprtd.as as pen[Ls impostas aos de
lmquentes em geral pelas justiças do Dis
tricto r·e~eral, segunllo as bases que estabe
lece (2' discussão.) 

Posto a votos, é approva.do o art. 1• do 
projecto. 

O S~:-. ErDJ.irio Coutinho (Pela; 
o;·de;;t) requer verificação da votação. 

Procedendo-se á ve1·ificação, reconhece-se 
que o art. l • do projecto foi rejeitado por 
i6 votos contra 43. 

E' annunciada. a. vota.ç:"ío do projecto n .12~. 
de 1899, autorizando o Governo a conceder a. 
Carlos de Castilho Midosi ou á. empreza. por 
elle organizada., privilegio pvr 20 annos, 
para fabric~r os explosivos denominados
Explosivos de Segurança-sob as bases que 
'llpresenta. 

O Sr. Tosta (p~ln ordem) pediu a 
palavra para encaminhar a votação por ser 
o relator ,[:t Commissiln dc~ FJ.~enda. e Inclus
tria que deu parecer sobt·e a ma teria. coo· 
cluinrlo pelo vrojecto em •·otaç.ão assignado 
unanimemente. Art. 2. o Revügam-:::e as disposições em 

contrario. Deve lembrar a Ca.mara. que na 2• dis
cussão deste projecto, o anuo passado, o 

O Sr. ~Iello Re~o (pel~ ordem) Sr. Dep11tadopor M<ttto Gl'osso, o Sr. Luiz 
requer verificação da votação. Adolpho. fez reparos sobl'e a. constituciona-

Procedrnclo·s~ h. vcrificn.çiio, rec)nhec-;-se 
terem votado a favor 75 Sra. Deputados e 
coutra 32. 

Siifl successirarncnte P'•stos 
prov:1dos em 2~ lliscu~si.\o 
arts. 1° e 2" llo 

lidade do privilegio e a existenci:l de um 
monopolio indust.I'ial contra os demais explo
sivos, e re1n.ereu que fussn ouvida a Com· 
mis<Si•l de Con>tituição, Legislação e Justiça 
sobre o prin1eiro ponto. O CJUe, sendo a.prro· 

a votos c ap-1 Vil<lo, !1cten1Ji!1ou novo estu(lc.l da ma teria 
os ~eguintes \ pelll. 1·eferida Cnmmis~ão e estn apresentou 

lul. poucos •Uas narecer favoravel a pretençi~o, 
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isto e, opinou pela constitucionalidade do 
projecto, tlei:xa.n1lo de entra.!.' no. ex~me da 
ma teria, pelo lado ele sua. convemencJo. e"O· 
nomico. e financeira, por ser este estudo es· 
tranào á. sua competencia. 

Não pretende <li::~cutir.a materia, mas pmt~ 
dera á Cam~rr.. que a. Commissií.o de Fazenrln. 
estudou to•los os clocumentos que lhe foram 
apresentados pelo peticiooat·io e verificou 
não só que este. como ces~io:J:trio da casn. 
Favier, já t~mp:ttente de invenção p1ra usar 
exclusivamente do1nvento durante 15 anno~. 
'[ll'azo que deye t·~rminar em 1 g13. como tam· 
bem que não ~xiste nenhum monopolio in· 
dustrbl contrr:. os importadores ou fabricas 
de explosivos. 

O projecto concede apen1s 1scncrro de di~ 
reitos de impOt·ta.ção par:J. o material neccs· 
sario il. con~trucçã.o do e1lificio •la fabrica B 
para a ma.teria 11rima qne Hw imp:wt.J.<.I8. para 
o fabrico dos explosivos. 

O orador pensa. que o paiz luc1'a1·á muito 
com a montagem t1e uma f\tbl•ica. de e:XlllO· 
sivos Fsvier, que ni:i.o detonarn ao ar livre 
como os outras r:onhecirlos.porque constituirit 
um·~ industt·io. nova, como o.itllh evitara os 
COilSlanteS r1esastres OCC[cSiODD< los peJa Jyn~
mite e outros l'Xplosi \"OS seme:llw.ntes. 

De fa.cto, só haYerá mn11opolio intlnstl'ial si 
a sombra. <lo prinr·' ,: ·. 1.h lei da concnrrcncia, 
gue o projecto respeita em J'Chlctio aos expio· 
si vos nuocontemplactos na patentn de invençiio 
por Eerem <lo dominio publico, v. !lt>V•t l't· 
bric'l. prosperar, a. excellcllclrt de seus pro· 
duetos vulga.riza.r-se e os consumí;Jnres derem 
prefet·encta. :1 ellcs sobre os 1lcnmis. E-;to mo
nopolio, si íalnowe podo 1.Cl', long-e <le sor 
um rna.l, set•il. um bem, p,oJ' não ilo!oasr ao 
ar livre o explo~i \"O e, port:<llto,tülo o~cnsiotH\ 1' 
des:lstres ; lliio ha. Jcgis\m\or algum que 
possa. obstai-o, visto ccimn rcsu lta. 1la lei 
cconomicn. d:~. Jivt•e concurrcncia. 

Nestas con1 li\·.ões, espem quê a Camo.ra fa.<;.a 
justica.,votaudo como lhe aetmscll!ar o seu po.. 
triotismo. 

Posto t1 voU!~. ó J·ejcitatlo por 5D contra 
57 votos o art. l" 110 p:•njccto 11. 12•J,uc 181l9, 
autoriz~ndo o Governo a conceder a. C:1rlos iJ,~ 
Castilho l\lidosi.ou á emprez;t por elle orga.· 
nizada, privilegio. :vor 20 n.nnos para fo1hricar 
os explosivos ltenominados- Explosivos tle 
Segnra.uça-sob as bases que apres~nta.. 

Posto a. votos, é approvado crn I> discussão 
o seguinte 

rROJECTO 

posto de alferes ou 2° tenente do exercito ao 
2'' sargento do 2." regimento ne artilharia. 
Agencl' Rocho., iudependeiltemente de vaga 
n$;te posto. 

Art. 2.• RoYoga.m-se para esse fim as dis
·posi~ões em contrario. 

E' posto a votos e approv:vloem 23 discussão 
(salvas as emendas), o artigo unico do pro· 
jecto n. 103 A, de 1893. 

Em seguida são suc('essivarnente postas a 
votos c approva'.l<Js (>S seguintes emendas: .. 

Dos Srs. BarLos:t Lima. e Coelho Cintra : 
«Accrcsccn te-so owl o convier : 
Art. Fica. o Governo autorizado o. abrir 

os ceetlitos n<êc< s~arios para. a. conclusão do 
la7.a:reto uefinit.ivo de Tamnndare, no Esta.1o 
1le Perm.mbuco. · 

E>ta aut,):•ização e comidel·ada pcrma· 
nentc até a. inauguração completa. do mesmo 
lazar~to. 

A1·t. RoYOf;'l m-se as disposições em con
tra!'lO.» 

Do Sr. :\Iayrink: 
«Artigo uni c•). Em vez de- nome:-,•"lo IJOr 

decreto n. 3.80-1, de :Sele novembl'o de 1898, 
de acccmlo com o decreto n. 8.!8, de 11 de ou
tubro de 1890, <liga-se-11omeado de accordo 
com o (1.1'~. 03 do d;~creto n .. 3.084, de 5 de 
novembro de 1898.» 

E' considera, la prejudicctLla a er.J.enda do 
Sr. Ermirio Coutinho. 

Assim emcnd<lllo, é approvado em 2' dis· 
úUSsiio o l'rojecto n. 103 A, ele 18~0, que é 
envia· lo i Commissão de Orçamento p~tJ'a re
iligil-o pi\l'a a 3" discussão. 

Posto a votos, e approvado em 3" !liscussií,o 
c enviado :1 Commissão de Reda.cç-.ilo o se
guinte 

PROJECTO 

N. 70- 1899 

O Congrosso Xncionul rlecrda : 
A.1't. L• Fica o Poder E:xecuti vo auto ri· 

zado a conceder aos otllciaes e pr,tças do 
exercito que requGre1·cm matricula nos in· 
stitutos de ensino militar, 1lis:pensa d:1. idade 
exigida nos regulamentos at-~ h0je em vigor. 

Art.:!.'' E' o Governo igua.lmente autorl· 
zado a conceder mD.is um auno para. com
pletarem os estudns preparatorios a todos os 

N. 109-1899 · alum11os e ex-alumnos que houverem por 
c · I qualquer causa excedido o IJrazo regula· 

O Congres~o Nac10ml.l resolve; mentar marcado :para esses estudos. 
Art. I. o Fica o Poder Executivo autori~ Art. 3. o }levogam-se as disposições em co:u· 

zado a promover, .por serviço relevante, ao irario, 
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Posro a votos, é approvado em 3• di~cussão · Posto a votos, é approvndo em 1> discussão 
e enviado â. Commissão de RedacçUo o se- o seguinte: . . 
gujnte 

PROJECTO 

N. 13 B-1899 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1 .' São reconhecidos como d'3 M.racter 

official, em todo o territorio da União. para 
todos os eiTeitos legaes, os diplomas conferi· 
dos pela Escola Polytechnica de S. Paulo . 

Pa.ragrapho unh~o. Nos estabelecimentos 
federacs de ensino superior são validos os 
exames prest:\dos na mesmrt escola. 

Art. 2.0 Revogam-se as disposiçoes em 
contrario. . 

Postos a votos,são approvados em 2' discus
são os arts. 1 ''e 2" do 

PROJECTO 

N. 132-1899 

O Congresso Nacional decreta: 
AI't. I .• Na liquidaç-ão do tempo de serviço 

:para. a concessão do meio soldo não será. eles
contado aqueUe quo fot' passado no gozo de 
licença para tratamento de saude, nos termos 
do art. 1 O do d~creto n. 1.388, rle 21 dB 1\l
vereiro de 1891. 

Art. 2. " Revogam-.se as disposiNes em 
contrario. 

Posto a votos, é ~.pprova•to em l" discussi\O 
o segointe 

PRO.JECTO 

N . i7 A - ISfJ~J 

O Cong,·esso Nncionn.l decrctl\: 
Art. 1.• Ficam cre<l•los no Distl-ictt• FlHloral 

mais qmttro otncios do jr1st1çn, sr.ndo : 
a) dous omcio~ d, t:thclli[c8 uo nulas, com 

a d8signar:ão de !l" e 1 O" ; 
u) Uill uH!cio d~ l'Sc i'Íviiu 1\e pi'úi.>~StO~ do 

lettras, com a. dc~ignM;âo rte 2·•, Jlcan<io o 
actual officio com a tlcsigua•:ão tle 1 '' ; 

&) um o!rlcio de regístro gemi de bypo· 
thecas, pela. divisão tio officio do lo district.o, 
com a designa.c:.ão de 3' . 

Art. 2.• Revogam-se as disposições em con
trario. 

O !!!r. l?~e.siden1:e - O pt•c:jecto nu 
mero 104, de l89a, indicado para a 2" db· 
cussão está. em 1" discussão e como tal vou 
su bmettei-o a votaç-ão. 

PROJECTO 

N. 104- 1899 

o COngresso Nacional resolve: 
Art . .1.0 E' concer1ido ao cit.ladão FI·ancisco 

Canella o direito ele construir e explorar 
uma estratln. de bitola de 1m,o ligando os 
portos do Rio d.e .Janeiro e Santos e percor-. 
rendo a região costeira. 

§ !." O conces~ionario gozará do direito de 
desaproprio.çii.o, nos t ermos do dec1·eto nu
mero S 16, de lO de julho de 1855. 

§ 2.0 Os mater iaes necessn1•ios ã. construcção 
d<t linh;,.. c da sua.s dependencias, bem como 
o r::w.teria.l rorhl.nte, são isentn.dos do paga
mento das taxus aduaneiras de importação. 

Al't. 2.• S~o revogadas as dispa~ições em 
contrario. 

Consultad!.l, a Camara não concede a dis
p~nsa padiua pelo Sl'. Oliveira Braga, da. 
Commissão de Constitui·;âo, Legislação o de 
JllStiça. 

o SI-. Olh-eira nraga (pela 01'• 
•lem)-Agradecendo profunda.mente <t gene
rosi 1latle dos mel!~ illustr•·S collegas que vo
taram contra o meu pedido de dispema do 
eargo por mim oecnpado na. Colllmissilo tlo 
Coostiluü;ITo, Leg-i:;laçi\o c Justlç:.t, venho res
peilos:tmcnto insi~tir p~lL' este per.Jülo e rogo a 
V. Ex. que cOtl8Ulte a Casu. novamente, a.s
scgm:~.mlo :to mesmo tcmpoll.o;; mous cotlega.;; 
que llza solicito.ciio,rca1mcntc competlido por 
motivns de furç;J. IIJO.iur, f"JUCl ab,;olutamente 
impo1lem-mc dt! pre,;lal' scrvkos no seio dil. 
Commi~sii.o. Ronuro, portanto, o meu pe
tlido. 

1 'onsulbtla a cn~o., ·ó approva.uo o re~ueri
lllüll tndo St•. Oli\'oim Bt·aga. 

O S•·· 2\le llo ll.l:.c-;..;o (pclú o1·dcm)
S1'. l'rt•sirlclll.l', j:"t •JilO V. Ex. !W·•lJil tle sub
rnett el' á YLilar::iu o l'o2CJ.UCl'itncnt·.J do nobre 
IJepllt\<lO poot' ~. P.r ulo, pel'~UlltO si pos~o 
tnull.•)lll !"a1.•'t' ign:tl rcqU•-t·imcLltO neste ll!O· 
monto ou si u.e,·o nguarda:· o expediente de 
ama.nhlL 

Tnmbem por motivos de molestb, que me 
impede tle ser assiduo nesta Casa e de fazer 
par te (la. Cornmissão de Marinha e Guerra., 
peço :1. V. Ex. que consulte á assomblén si 
me dispensa. desta. Comlllissão. 

Junto a insislcuci:i com que ('ez itlentico pe
tlid0 o nobre Depntado r or S. Pau!o c espero 
que a Camara. me conceda a dispensa, ].JOr
que estou realmente dcçnte. 
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O SR.. AUGUSTO CLE:I!E.'ÕTII'\'0-V. Ex:. é in- pa gamento dos ordenados que competem aos 
dispensav a ! li. Comm :s~o, on:te serve com seguintes juizes ele direito que reverteram á. 
muita. Jealda.'.le. t.lísponibilidade: 

o SR. M ELLO REGo-Pr~ciso tratar-me, o, 
íil.zenclo pnrto da. Co:nmi>sii.o, julgo-me na 
obriga.cii.o de sel' a ssíduo, o que traz prcjnizo 
á minha. saude. PeÇO, pois, aos nobres Depu
taflos que me concedam a dis1>ensa que soli
c ito. 

O SR. P R.ESII>EI\TI?.-Não pos w su bmetter 
a votos o r equer imento do nobre Deputado, 
porque elle só póie ser apl'esenhdo por oc
casião do expediente. 

O SR. MEr..LO REao-)Teste caso, peço a 
V . Ex. que dê o requerimentn como apre· 
sentarlo no expediente de amanhã., caso eu 
não compar eça., o que talvez venha a acon
tecer. 

Vaea imprirnit' o seguinte 

PROJECT.) 

N. 22 D- IS99 

E mer.drc s u.bst ituticn do Senarlo ao projecto 
n. 22 C, de<:c ll n>!O , que cnttn ri::n o Potfe-r 
Executi-vo '' crl!rir ao "1IínisleJ·io da Jastiça e 
N cgocios Interinr<~; o credito e:.;tra ordinm·io 
de 80:853$63i pal'a ]lafJame;l to dos o;·de
~wdos q v.c competem a '!la1·ios jui:es . 

Presente ã. Commissão de Orçamento a. 
emeuda do Senudo ao projecto n. 22 C, de 
18!J9, e&tendeudo o disposto no art. 2• aos 
mag istrados que r everteram á. •l isponilJilirl ade 
))()r sentença anterior ao decr et o 11 . :~ .310. ole 
10 ·de junho ultimo, não comprehl!n•li'uos 
no art. I • do n~en~ionndo pi·oje<,to; pas~an•lo , 
em consequencio., o pa.ragra pilo nnico a art. 
2• c o ar·t. 2•> a 3' do pruj()clo do So:nndo ; il 
na.dn tendo a. Com missão a oppor , é elo pa.l'c
cer que seja ncceitn. . 

Sala cus Commissõcs, 20 de ai(o~to tle 1899, 
- JA , ro Jlliiller, prE>.sitlcnte intorino.-May
rinh, relator.- .11.. G11anaba )'ll, - t:a[,,g.~rm·. 
- Mm·çot~ de Escobc1r-.- S.:r::cdcllo Corrà.r. 

SubstitutítJo do Sen•vlo ao l'rojecto 11. 22 (', 
de 1800, d :t C tmara dos Dc1nltr~rlos 

Allt'>nio Lopes da. Silva Barros. 
Placido de Pinto Pessoa ........ 
Antonio Frederico Rod!'igues de 

Andl'ade • . •...•.•••. .. .. • , . . 
Leopolrlino Martins Meira de 

An•lrade ... . ... . ........... . 
Fernan!lo Eu:;enio Martins !U-

b:.:iro •.....•..•..•.........• 
Emygdio \Vestphalen.,, ...... . 
Joaquim Igna~io Silveira. da. 

Motta. .......... . ........... . 
Tristão Cardoso de Me·nezes . . . •• 
Joüo Pinto de <'.astro ... . . .. ... . 
Pedro da Cunha Pedroza ... . ... . 

2:832$052 
4:248$252 

8:240$000 

8:240$000 

8:240$000 
8:240$000 

8:2-408000 
5:840$000 
8:240$000 

16 :093$333 

A 1•t. 2. 0 E ' igualmente o Poder Executivo 
autorizado n abrlr os creclitos aue forem 
nece~sarios prr.mo pagamento dos magistrados 
- ~ posenta1ios que, por forca do decreto n. 3.3 I O, 
Je 10 du junho ultim o, reverte1·am â disponi
IJilidlide, bem como aos que bou 'l'ere m rever
tido por sentença. anterior a es te decreto, 
não comprelleihlidos noart. L•. 

Art. :1. • Revogam-se as disposições em 
cont rario. 

Senado Feder a.l , 25 de agosto de 1899.
Jo,rk i ;JI. d'O. C.cltmá t, P resit.leute 1>r11 tem
!lOre , - J1lhet'to Josd Uonçal-o6s, 2° Secretario 
,;prvinrlo c! e I·' .-llt:nrique rlet Si k a. Co«tinho, 
3'' Se c:r et ·1 r io serv indo dlj ~ -· .- 'L'ltolfl/ t;; Del
fin o, seJ·vindo de 3" Secretal'io. - G!lstwvo 
Rt'c/Hwd, servintlo de -1" Secretario. 

]Jroj· <'!O n . 22 C, da 180:), !la ('a m al'fl dos 
1Jc1, rwufo <, ,,v.~ «tllo-ri.<ll " l'orleY' Execut ivo 
l i abri•· ao J[i.o istcr io ria J 11<Ciç• c N cgocios 
]tllc •·iot·•: ' o ç!'~ li lu C;ll f, ·ao•·diwa·io de •••••• 
80 : $;~,'j~(}.'J7 )lll'1'1t ] W !}tLIII<!IIIII r/u.~ Ordenados 
']tW competem a mtrio·; )11i:o,< 

O C<mgresso Nacio nal r()solvo ~ 

A1·t. l ." E' o Plltlor Exocutivo n.ul01•izndo n 
rthrit' ao ~lin islo t·io1L~ Justiça o Nog-ocios lnto
l'ioro:; o CI'ctlito oxtt•e.ordiuar·io tle ~0:8.'53$637, 
pam pa;ramentodos ordouadosqua competem 
o.os seguinte~ juizes tlo dil'eito quo reverteram 
li. disponibilitbdc. 

O Congre5sO Nacional resolve : Anton io Lopes da Sil va. Barros. 
Att. 1. o E' o Poder Execut ivo au torizndo Placido de Pinho Pessoa .•. •... . 

2:832$052 
4 :248$252 

n. abrir ao 11'1inistol r io d-t J lls,iça e Ne:.;ocios . Aulonio Frederico R od:-igues t.le 
Iuteriores o cre•ii to de 2:400$, supplemen ta r Andr·ade .... .. ........ .. ... .. 
á ve~ba. « ~n gistrados em disponicilída<le » - L~opol<lino t-1:.\ r· lins Mdra de 
para pag~nnl'nto do (lràetHtflo do juiz Pedro And1·ac!~ ............. . . : ... . 
da Cu11ita Po,dl'oza uo ;.:orre nte exercício, e o Fernando Eugenio Martin,; Rr· 
de 78:453$637 n.o Ministerio da Fazenda, sup- beiro ....... ... ... . ... .... .. . 
plementar t'~ v erba «Exer cícios findos<>-para. Emyg .Jio ·we~tphaleo .. .... , . .. 

8 :240$000 

8:240$000 

8:240$000 
$ :240$000 
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Joaquim Ignacio Silveira da 
Motta ..•••.....•....•.•..•.• 

Tristão Ca.ruoso de Menezes, ••. 
João Pio to de Castro ...•....... 
Pedro da Cunha Pe~irow ....... . 

8:240$000 
5:8408000 
8:240~00 

18:493$333 

Paragrapho unico. Fica ig-ualmente auto
rizado.o Governo a. r~brir os precisos creditas 
para o pa.gam.~nto dos mngistrados aposenta
aos, que por força. do decreto n. 3.3 I O, de lO de 
junho ultimo, reverteram ã. disponibiUduJ.e. 

Art. 2. 0 l{evogam-se as disposiçõe~ em con
trario. 

Cama.ra dos Deputarias, 8 de jolho de 1899. 
-Carlos V,c.:; de ~Iello, Presidente.- Carte~s 
Aug1•.sto Valente de ~Yocoe.<, l" Secret;;..rio.
Antonio lVIarqHes da Situa lrfari.:;, 2• Secre
tario. 

O Sr. Prcsident.e- Esgotadas as 
materí:ls da ornem do dia, designo para ama
nhã a seguinte ordem do dL1: 

2" discussão do projecto n.l17, de 189\l, nu
tQI•izando o Poder Executivo a abrir a.o 11i
nisterio da. Guerr:\ o credito extraordinario 
de 3:350$ para pagar ao ~npitão reformado 
do exercitO C~~orlos A ugu~to Ferreira. de As
sumpçiio a diaria que lhe competia de l de 
julho de 1894 a 30 de abd 1 rle 1896 cnmo in
spector de l" classe da Repartição Gerai dos 
Tclegraphos na commissü.o encarregada. da 
construcçiLo das linhas de Cuyab:l. a Co1·umb:i; 

2~ discussü.o do projecto n. 130, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a abri~ ao 
Ministerio da Guerra o credito cxtraordimwio 
da somma necessaria para pagar ao capitão 
de fragata Alfrerlo Augusto rlc Lima Barros, 
capitão-tenente Joiio li-Ia.ximilia.no Algermon 
Sitlney SchiclOer, major Alexandre carlo~ 
narre to e 1" tenente da armada Themi~toe!es 
Nogueira. Savio os venc1mentos integmes 
qu'~ deixaram de receber no perio,Jo com
prehenrlldo entre a d<\ta n.e suas demissõe,: 
de professores ilo Collegio Militar e a da suas 
reintegrações; 

3" chscu;;são ilo pro.iecto n. 9~ A, (\e 1899, 
(n .126, de l8()8},que rn:)nda dar novo regula
mento I\ Imprensa Nacional, reformando o 
systcma de (l.dministração, ob~e!'vatla; va.l'i<~s 
disposições que ostabelece; 

s~ discussü.o do projecto n. 118 A, de 18\JS, 
(n. 106, de 189i) que da varias provi•lcncias 
sobre a exploração e tlominio (las minas ex
istentes em qualquer ponto do territorio da 
Uuião; 

Discussão unico. do :proj<:cto n. 1~5. ,[e 
1899, a.dditivo de>ta.cado m1 3a discussão üo 
projecto n. 174 B, de 18'J8, quo prohioo a 
percepção de vencimentos integl'ncs aos fllnc

cionarios que occuparem mais de um cargo 
- com parecer contrario da Commissão de 
Constituição, Legislação e Justiça ; 

Cam<lt':\ Y. 1 v 

2" discussã-o do projecto n. 114 A, de 1899, 
isentando do paga.mento de quaesquer di
reitos, na Alfandega da Capital Federal, 
dous volumes import9.dos pelo pintor Victor 
Meirelles tle Lima, contendo a tela e as tintas 
para a pintura !o p·mora.ma represe11tando o 
descobrimento do Bruzil ; 

1• discussão do projecto n. 27 A, de 1899, 
autorizando o Governo a reintegrar no ser
viço activo da armada, com a patente de 
vice-almirante, sem prejuízo do rnspectivo 
quadro, o vi~e-almirante reformado Arthur 
Jaceguay: com pareceres das Commissões de 
Constitwçilo, Legislação e Justiça e de Ma
rinha e Guerra ; 

2" discussão do pl'ojecto n. 105, de 1899, 
autorizan•lo· o Go\·erno a contar ~lO Dl' .. João 
Joaquim Piw.rro, lente tla Faculdade de :Me
dicina, do Rio de Janeiro, para os eiTeitos do 
art. 205 do Codigo do Ensino Superior, o 
terr.po qne serviu como director de secção do 
Museu N'acional ; ces8ando, porém, de per
ceber a aposentadoria. em cujo goso está; 

2" cliscussii1 do projecto n. 122, de !899, 
autorizando o Poder Executivo a prorogar 
até 31 ile dezembeo de 1901 o prazo para (1, 

conclusão dos primeiros kilometros da Es
trada de Ferro de Catalão a Palmas, de que e 
cessionaria. a Companhia Estrada de Ferro 
Alto To~nti11s ; 

2' discussão do projecto n. 129, de 1899, 
autorizando o Poder Executivo a alienar as 
sohr:J.s dos immoveis adquirülos para. melho
ramentos da. Estrada de Ferro Central do 
Brazil entre as estações Central e S. Diogo, 
e por conta do producto dessa alienação sd
qnirir os preclios neces~arios para realizacão 
total do plano appro-va.'lo :pelo decreto 
n. 2.085, de 9 de maio de ISU8, 

Levanta-se n. sess5.o ás 2 hot·as e 5 minutos 
da. tarde. 

83• SES":\.0 Im 30 Dé: AGOSTO DE 18Q~ 

PresiÚCiiCill dos s,·s. V a~. de J[dto (l'rcsidentc) 
c Julio de ilicUo (2• \'ice-P;·esiden&e) 

Ao meio·dí!L prc>cede-se á chamada, i~ qual 
responnr1m os Srs. Vaz de Mello, Carlos de 
Novaes, Here:Ha. de Sit, Angelo Ndo, Eugenio 
Tourinho, Silvcrio Nery, Albuquerque Se
J'ejo, Amodm Fig-ueir.l, Augusto Montenegro, 
Enéas Martins, Theotonio de Brito, Serze
dello Corrêa, Luiz Domingues, Viveiros, 
Eduaré<lo de Berrdo, Marcos de Araujo, Pe
dro Borges, 'Marinho de Andrade, Frederico 
Borges, Frandsco Gurgel, AppolonioZenaydes, 

-i\ 
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EXPEDIENTE Ermirio Coutinho, Teixeira de Sá, Affonso 
Costa., Barbosa Lima, Rocha Cavalcante, Eu-
clides Malta, Arroxellu:> Gal vão, Manoel cae- Otflcio : 
tano, .leão Dantas Filho, Ada.lberto Guima- Do Sr. Deputado Ernesto Bra.zitio, com~ 
rães, Toleutino elos Sa.utos, Para.nhos muoicaudo que, por motivo de grave incom
Montenegro, Dioo.ysio Cerqueira, Raul Bar- ·modo tle saude em pessoa. de sua fiLmilia., 
roso, Silva Castro, Deocleciano de Souza,João deixa dG comparecer por alguns dias ás 
Luiz, carvalho Mout•ão, Monteiro de Barros, SGS>ües. - Intelra.ua. 
!lrjefooso Alvim, Gonç:~lves Ramos, Leonel 
Filho, Rodolpbo Abreu, Cupe1·tino de Si- Requerimentos : 
queira., Telles do Menezes, Vndolpho Cae- · De Francisco Pacheco de Oliveira e outros, 
taoo, Olegal'io Maciel, Pa.dua Rezende, La- pedindo que sejam consiJe~ados va.lidQS para 
martioe, Alvares Rubião, Cnsemiro da Ro- o exet·eiclo :profissional da medieína bomre
cha, Oliveira B1•aga, Costa Junior, Bueno de patllica 0:; diplomas que lhe:; foram confe
Anütada, Eliss Fausto, Cesario de Freita.s, ridos peL'l Escoln. Livre Homrepathica. do 
Francisco Gllcerio, Ovidio Abra.ntes, Herme· Bmz.il. -A.' oommissão de lnstrucção eSa.ude 
negildo de Moraes. Alves de Castro, Al·~nca.r Publica. 
Guimarães, Bra.zilio dn. Luz, Lauro Müller , Do enrrenheirv Luiz Augusto Pereira. de 
Paula Ramos, Francisco Tolentino e Pedro Cam pos"' e outro, pedindo a. conC\!ssã.o pot• 
Fe rreiro. 50 aunos de uma 9stra.da de f·~rro , que, par-

Abre-se a sessão. tindo de ~fan:ios, pelos valles dos r ios Negro 
Deixam rle comparecer com t'ausa. po.rtici- e J uaperi, vá ate a fronteira ela Gnyana In

pada. os -Srs- Ur·bauo Santos, Silva Mariz, ólcza, mediante o.s condições que estabelece. 
c :ulos !.1-larcellíno, Pedro Chermont., Ma tta - A' Commissií.o de Obras Publicas. 
Bacel!ar, Rodrigues Fernandes, Guedelha 
Mourão, Elias Martins, Torres PortugnJ, ·ra.
,-ares de Lyra, José Peregrino, Coell10 LisbiJa., 
Joilo \'i·~ira, Pereira de Lyrn, _1\rau,io Góes, 
Gemininno Brazil, Olympio C:<mpos. Jayme 
Villa~ l3oa~. Sc:~.brn., Francisco So:!ré. Amplii 
lopbio. Lco ví;:tildo Fitgueir·as,Jcronymo Mton
teiro, Tvrqu:tto )fo!'eir:t, Xa.vier tla. Silveira, 
Fonseca Portella, Ernesto Brazilio, Barros 
Franco Juniot·, Paulino d r} Souza Junior, 
Cnmpolinn, Henrique Yaz, Antero Uotclho. 
Jlranci.sct• Voí;::-;t, O.:tavia.no de Brlto, Al\'tLrO 
Botolho, Thcot.ouio de ~fagruhiies, Nugneíra. 
.lunior, !\fanool Fnlgencio, Luiz Placquer , 
Moreira do. Silva.. Domingues tlc Ca.stro. Oino 
Dncno, Gustavo tlo•toy, Adolpho Gordo. Lucas 
de B:tl'I'OS, ,\Ifl·cdo Elli~. P:tulino Cl4rlos, 
Arthur Dicdorich~r·n. l~orlolpbo l\{ÍJ•an<la., 
I.eopoi410 .lttrtlirn, Plínio Casad,,, Poss idonio 
un. Cunhn , Aurdiauo Bttrhnsa, P~· Cr~spo, 
Ca.ssinno do ::Sa>cimento e Azevedo Soclré . 

E som cnus;L r•s Sr.-. IIent•ifJue VaJlauat·cs, 
Augu~to Suvei·o, E!oy de Souza., \loreit·a 
Alvo~. J r.1iio de Síquei m, Fetisbello Ft•c ir() , 
Rodrigues Dot·io, To~ta, Al'i:stides d1! QUE:iroz, 
.1!:1luu.rlio tt;unos, Pinheiro .Junior, Sit. l~reire, 
Alves do 13rlto, Bema.rd·~s Di11s, Antonio 
Z<Lcharias, Augusto Clcmentino, Rodolpho 
Paixii.o, Cíncínato Braga, Victorino Monteiro 
e Campos Cartier . 

E' l ida e sem debate appt•ovada a act!l. da. 
sessã.o antecedente-

P assa-se ao expediente. 

O Sr. 1 • §ecJ.•eL""lrio procede á lei
tora. do seguinte 

O Sr. Arnorim F:igucira -
Peço a palavra. 

O S1.·. President.c- Tem a pala· 
vra o Sr. Deputado Amo rim Figueira, 

O Sr. Amoriln Fi,;;ueil'a -
Cumpl'o um dever vindo neste mome11to á 
trilrnna. 

Sr. Presidento, os acontecimentos que so 
descnrolariltn no territvrio do rio Acre, 
t\nmlo log.,r a que um a>ent ureiro procla· 
mn.sso a independencin. desse territor io, de
ter minaram movimentos patr ioticos na popu
la~.;ão da COJ.pital do E~la• lo que tenho a honra. 
de representar nesta Casa. 

Sabo V. Ex. que os habitante;; d<L Ama· 
zonia, de fado e de direito, sempre consi
tlCl'nmm hra.zi leiro o te1·ritorio quo foi oc
cupauo pel•) Sr. Paravicini, ox-milli~tro da 
Bo liviu no Brazil . 

LiL esl.à.o 20 mil brazilei ro.s. 
L~ c;tüo gran!1es intct·e;;ses commerciaes 

dl•S Est;t ·. o:; do Pa.rit. e Ama.r.ona.s. 
Entrega1t•lo ao conhecimento (la Camara dos 

;o;rs. Depu~ados e ao do paiz este tf>la:;r~mm:J. 
(mos,rMdo-o), que a população de Ma~áos eu
viou á ba.ncnda. ama.zonense, eu o faço con
vencido de que o Governo actual da R.epu-. 
blic, por meios diplomaticos, tornará victo
riosos os nossos direitos ao te rritorio em 
questão. 

O tmtado de 1867, que é o que estabelece a 
nossa t'l'onteira com a. BoliYia, assegur&-nos 
direitos que n ão podem da r Ioga t• a que nos 
esqueçamos de ta.utos brazileiros, que, neste 
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m o m ento, confiam na sabedoria. e patriot ismo 
" cios altos poderes da R<::publi cu. 

ALGUNS SRs. DEPUTADos-~luito bem. 
0 SR. AMORL'Il: FIGwEIRA.- Eis O tele

gl'amma, assig-nado por distinctos cidadã os : 

«Deputação nmazoner.se-Rio.- Em n.om.e 
habitantes ~Ia.n:í.os, reunirlos praça Consti
t uicli.o, delegados sua soberania, protestam c,s 
energicamente proclamação rcpuulic<" Ac1·o 
M'ent nreiro Ga lvez . 

T elegr,\phamos Presidente Repu blicamoç rro 
]Jo puhu•. Yh·a integl'idad.~ Pat1•ia. ! - Lr'l)~ 
Gonçal ves, a~l voga.do.-A.bel Oarcio;, d~em
"ba.rgaoior .-Sc:rgio P essOa .-commer cianle.
Ca.r los E<'gmi•i Cltau ein, jnrnalísta.. - Dc
metr io de N clto Olit:·eim , jo)l'OO J;sta. - E•c:;c
bio de S9u=.! Caldas, prop rietnrio do jo;· n:~-1 
Am a.:;l)nas .- J oc:o JlifJHet Ribas . - Coneg-o 
Jo:sd Jicm·it]'!e P~li:r; cl ~ f 'r -u;:; Docia, parocht..•. 
.Leon idas Sei, ad Yogudo, j or·n:tli ,.tt•. e propric· 
ia.rio <lo .·1mo.:;ouas Comme·rcial. » 

O 81•. Franci=i'co Toolentino
Sr . PJ•es icl :nte, a Commi ~siio de Redacçiio 
de Le is, <la qual so~ presHente , uch~·se <l :s· 
:tl\lcaua pela üuscnc1a de um dos seus mem
bros, o St·. Dr . Jo~é Per,·g~·in o , q <w, como 
v . Ex. sabe, segniu pnl'a. s eu E~t - 11lo 
natitl. 

V enho, lJOrt:mto, pe<1ir :t V. Ex . qne, n:\ 
fórm:' do Rr.gimeuto, se rliguc cla.r-lhe sub
stituto. 

O Sr. Pn·cs iri.cnlo-Em t l)mpo (\p
)lOrtuno, ~erá attcntlido 0 ]X!tlido do ntoi!t•c 
Deputado. · 

ORDE~r DO DIA 

E' :1 011Unciadn. a 2" discuss;io úo )ll'O.i<~r:t.n 
Il. 117, di! IR!lD. au tor·imncl o o Poc.l .:I' 
E xccnliYo :t abrir no Miuistorio do. f"iur·rm o 
er udito r·Xll'aor·di nnl'io ,;c :J: :l.""1liS p ar·a p:~;:.q· 
oo cnpitito ro f, rm:Jd n dn t•xm·cito C:tl'los 
.Au gusto For r CÍI'Il c!c J\~ ,;u JU : · c;iio a .t.al'i:> 
que lhe compl"ti:lde 1 d<• j ullw rln ~ ~~/ [ :1 
BO de n.ln·í! rlc ] S!i(j C!)lnll ins pectur c!c 
l " clas>e da RPpn!·li•;iíu r., ·r:d ok ~ Tc l•·::r •Pit " ·' 
nn. commí~ ,-;1() encarT• ·~; t ilrt •h •:ons truc•:i'i.o tl r..s 
linhas de Cuya.lJit a Corumb;\. 
~inguem pc.iindn a -pa\n:vra , 6 encerr-::~.dn 

sem debate a discussão do art igo unico rio 
p rojecto n.ll7, de l b09 (2' diicus,;ã o) , ficando 
adiada :1 votação. 

E' :mnuncia.cla. a 2 • d iscusmo do r•r ojecto 
n. 130, de 1899, autoriz.lndo o Poder 
E x ecutivo n. abrir ao :Yiini~fR.rio da Guer•ra o 
credito e:l.:traordinar io dD. somma. necessa
r ia. pa.r a pagar ao capitíW de fr agata Allredo 

Augusto de Lima Barros, _eapitão·i~nente 
João ~Iaxim ilin. uo Algei'rntm S1dney Sch1ctller, 
m"jo:• Alcxa.ndro Cü.r los B;lrreto e I• te. 
ne at e d1\ armada Themistocles Nogueira 
Savio os vencimeotos iategraes que â.eixa
ram de receber no -per iodo comprebendido 
ent r e a data de snas rlcmi~sõ=s de pro
fcssor,)s 1lo Coliegio Milita.r e a de suas rein· 
t>?graçõe~. 

Entra. em discu•sii.o o artigo unico. 

O Sr. B~u·bosa. Lhn.a-Peço a pa· 
Ja.vra . 

o § s.• . Pr~sldente-Tem n. pala"Vl'a. 
o nobre Dcpu ta.do. 

O Sz•. J:3a:!.·bos:a. lLlitua pede a pa.· 
lnvro p:!r:t a,presentar ;to projecto e m rliscus· 
~ilo duas cmen•1i1.s , u nra p l'Opt·iameiPte am
plia ti\·a do :v-t. 1·•, <1 outra. additi>a.; ambas, 
porem, 'is:\ndo o mesmo fi m. . 

A primei ra. estende a p rovltlen_Eut que tem 
em vista o projecto em (h:'CU5sao, a ontros 
ofllci<les elo exel'cito e d.C~. :.rrnada nas mesmas 
condicües em que se encontram os q_lte ahi se 
o.c ll::~m cunt.cm ola!l.o~; e a segu r:da v1sn. esten· 
ll (!l' a mesma. nie i!,la a melllbros de institutos 
de t~ OSÍ:\0 , olepCtil1enteS do;; nlini~teriOS <1a 
Gu0rr-:~ c d:J. ;\I:l:·in1H!, r: ue ai nd:1. não tiver am 
t.lu Pocl(•r .Tur.liciar io sentr. nc;a., rcconhcce~d.o 
ieus tlirei los, mas .a r c:'>pci to do;; qu:~es mllJ· 
tam cx:tcwmon!e o.;; me:;mo.; motivos c cir
·~ r t rn>t,mci n s . do modo a. se po,lcr ter certe~n 
pt·evbl de flllC sr~m·ame>~~le esta_ >entenç.t nao 
t h··s f:.tlt·tr'it . :\ C;unur ., JU pol' d: I'Crs:t :; voz~s. 
•! o Sc •nntl ol a.iu,Ja na ~;nc s:i.o úo um destes dt~S 
pr•• XÍIIIO:' p o:<s.ulos, adoptou cstt~ p r OVl• 

•IC! r<·ia . 
o ~n. . R .\ !SGI~ I. p;; ,;T,\ :'\.\-~ü.o mo pnrece 

IX!gll lat•. 

O S l t . llA r:uos.-\ f. l)L\-.\s.-;im ó flUO, tendo o 
llovcr uo :lnl ici tntlu nm <•J 'f~ t!i ttl supplt)mentar 
:'t l ' ••!' lt.l- \h ~i~Lr·a cl ·• ~ f ! ll l tl i~ r;o nihiliclãclo
p ;l m pa g illl <'ti ln tio 11h.-'11Il i du::~cs rna.g- istrn·l~3 
· ~u j r J.i 110111~S •• ·,., •·i(;t· lo>: IUL r zl t.Hlsa~ll lll p r c .sl
•h;:ll·i: tl . [L Ct.l!tllll is,;ito rln ~·s·· ! I :~ .Jo a pl'escnlo. 
1.1: 11 ~n ! ·!.~illltiv o. ll'' cpn:Ll .~<: hi o seguinte 
arli .• t o d<~ i• :,",, •I•.! tlll' acquicsci•lo no <JUC a Co.. 
lllil t';t conce•lel':<: 

« B' i rttertl1ll c!n~e <) P orlc•· E:I:ect~! it•o auto;·i· 
.:; !dO •t, ~úrír o c1·cdito 11ccessm·io p \ i'a o p .!{JJ" 
mento da : ma!Jistrados apo_<cntarlos, . l] !le po1' 
dccr..:t'J n. 3 . 3 t0, d;~ 10 de ;v.aho ult~-mo, ~e
t'Ci'leram á di.~po;;il,iZid :tde; bem como aos qv.e 
ltot1tte1·em 1'ect.wcido, etc .•. » 

o Slt . l~ .t"'GEL P ES1'ANA.-bto é caso em 
qu•~ o tribun~ll j ulga em esp ech . 

0 Sa . BARBOSA LIM:\.-Perfúita.meo te; assim 
tern sido e u. peimeira. vez qu e este fo i tr•lzido 
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ao conhecimento da Ca.mara., o orador foi um 
dos que protestaram contra e3ta rloutl'ina. 
ampl!ativa. 
. Parecia.· lhe que a.o Po!lcr Exectllivo fa.llecia. 

. compecencia. para ampliar o.' elfeitos de sen
tlm~'a. dada pelo J1zdiciarío em relaç:1o a tal e 
t fll individuo CJU·~ hou•es;e litigado, rlevcn,to 
o Governo esperar que todos que sejulgn~sem 
nas mesm:ts condições litiga~sem por s ua. 
vez e obtivessem s ~nteoça em seu ra vor e só 
então a e~tes estendcs,;e 03 fa;<rores alçanca.clos 
pelos primeiros. 

para a brir os creuitos que forem necessnrios 
para pagamento elos magistrados aposen
tado!'!, cujo>s n omes não coost a:n da relação, 
mas que se encontrnm na~ mesmas condiQões 
destes. 

O Srt. H~õ:REDI,\. DE SA.-Ha. tem pos votámos 
;:,.quj, uma lei de:<t'ls, estt>ndendo •tutorização 
a todo5 aqaelles que rlcpenrl.ic\m de sentença. 
Fizemos u am lei geral. 

O SR. BARBO.~A Lna-Exacta.mente. 
Por isso e que n. presenta. ao projecto em 

discussão as duas emendas, cujo.;; medidas se 
impõem, tanto mais quanto essa rei ntegra ção 
importn. no rcc1nbecimento e xpresso por p nrte · 
do poder compet·~nte t:la illegalidarlc d<v]uel
las dem issões, escusando de <:sta.e tt obri:mr 
cada um rle,tes fuoccionarios a pl'opor acçõos 
e a gmu <la.L' p:u-a legishtura prox ima 3J1UillO 
que jã. podemos considerar . 

0 SR. iiTFJf.LO REGO dil. um a parte . 

Isto se deu com a anoulla.ção d >l reforma do 
marechal Almeida Ba rreto . Solicitado o cre
dito para dur cumprim•mto ã. senteoç.<\ pro
ferida. pelajustiça federal em favor rle alguns 
dos officines a lcançados por es:o:e dect•cto d e 
refor ma considerath i! legal, a Cam:mt con· 
cedeu o credito n ; cessario para pagnmc!l to 
não só.<los que t inham obtido ~cnt ·mça, mas 
ainda de todos aquelles qu e o Poder E x
ecutivo julgava no,.: mesmos ca sos . O oJ·ador 
foi um dos diverso,; Deputados que ne,sn. oc· O SR. BARRos,\ LnrA. não sabe quaes são os 
casiã•) protestaram contra essa. doutr-iln ; motivos por que o .illinist ro tia Gu er r:• tem 
entretanto, a. Cllmara entendeu que 0 Poder rleixndo ele iazer essas inclusões, mas o que 
E!ecutivo tinha razão e concedetl 0 credito sa.IJe é que e f:Lcto, que se tem dado por lll· 
nestas condições, parn. pagar a todo~ aquelle,; vers:~s ve;r.es, vir uma. mens agem a esta. Cn~a. 
que se achavam nus me,:n1os casos. Agora pedin•lo credito r>ara p1gar a taes e t.aes offi
occorre um caso a nalogo: tendo sido tlemit- ciaes e dah i ll:t pouco ~er-n os presente outra 
tidos diver:;o~. [imte~ e profo~sor·es de insti· pedindo cre lito pHa p;t.gtu• u. out:·os officiae s 
tutos de ensino, subo l·dinados aos Ministerios cujos nomes furam omlttido:; na. pl'imeiru pe· 
da. Guerra e d:t Marinha, nl.zuns destes lentes tição. 
propuzeram contra a I<'az~nrla Nacional a As;im, submette:1uo á aprcciaç<'io da. oa.. 
a.cçã.o ncces~ar'ia ptlra rehaver os seu< \·cnci- raa.ra e das commissões competentes estas 
mento~ e para ,<,\r em reint·~g1·ados nos logal·es d uas emendl'LS, re~et·va.-se o direito rle dis· 
de que ~e j ulg:Lvam illc;alrnente esbulhados. cu til-as ru~tis amplamente, se;;undo lür corn· 
Or:1, !õendo 0 ca~o exaetamente 0 mn~mo, t'ra· bati•lo o sou modo de ver, quer por al~um 
tando-se de lentes c prof·~ssores dcmittidos n:>. collega que coJU el1:1s niio cst,•j:l ele n.ccar.! o, 
mesma. occas.iii.o pelos mesnH s moti•os e n as !Jnel' pela. .. honrada. ~ommíssiio •J IIe !"olm~. o ti"'· 
mcsm a.s condições, ·~ attenden•lo-se ao prece· :<Utllpto t lYCr ele Interpor o nece:;sat•Jo ptl· 
ciente firma,lo inva ría.velmnnte po1· :1 mbas as l'ec~r. 
ca~as do Congres~:l Naciona l , par ece opp0r- ~ Vên1 ú. :-.I es:~., são lidas, npoin.•las o 00\'Í :l.· 
tuno, como parece razoa vel, autoriz:1r , desdo das á Commüssão ue OrÇ<Lrnento :1.-; soguintes 
logo, o Po:Jer ExecutiYo a ;~.brit' o crntlito ncccs-
sat•io para eJiectuar esses pag-amentos, nü, ~ú 1:::\tf:l'i J>As 

aos tt·e" ou qu:Ltro q ue propuze!'am c,:t:\ :Lcçii.o , 
como a. toclus os o nh'llS em iguultladc de con· 
dioões, que deix:1r am laml!em dr1 pt•npor a 
mesm:~ acoão, em virt11dc preci~amcnte elos Se:j:l.lll iJWIIIillo; no numero tios Jl l'.J r:.,,_~Ol'ú:; 
:precedente ~ fil'mados pcliJ Congres~o )(a- ele que tl'at.a , artigo u111 r:o deste proj~c tu os 
cional. peotesso1·as : !•' toneute tl:L ll. t'lllu.da Ncls, •n 

O que não !'õr isto, Sr. Presid ente, será. de Vasconcellos c ,\ ltllehh. Lloceutc rlo Col~ 
apenas retat·.htr, som gra\Jde vantagem. de 1<1g io Mi !itat• r1e; ta Cn.;Ji t:t l, t cn"ntc·<:OrO Jlei 
mais alguns mezes aquella f' IH'O\'itlencias, que. Pe. lro tle Castro Araujo, cn Ui.o prol'c.,sor c1a. 
decorrido esso p1•azo, o Congresso, atinai, terá E~coht de Porto· Alegre e hoje r emovi,1 o ]la.ra. 
que adopta.r.tteferiu-se ao caso rccentcm~n te a E::cola Milit ar desta. Capital, major D~mo· 
firm·tdo pelo Senado. ü Governo pedia crc· cri to Fcn·eira. tia. Stlvtt, doc~nte da E,co1a. 
dito .P:lr:t pag,\mE'nlo c1·3 vencimento.:; devidos Milit •r de Ptrrto-Alegre, ll ·•.iC em 1lisponihtti· 
a ~ets <iU oito m:tg istrados em dispoaihilida.!lc, tladc, o o cap!tã.o Hypolito tl;1s Chagas P,\· 
CUJOS nome;; citane.~>a mensagem. Pois b. •m :- ~ reira, prufcs:so1· d ;l J<:sco!a Militar de Por·to
o Senado, concedemlo esse credito , Mnptia.-Ó ~ Alegre, hoje com sérJe no Rio Pardo, que se 
dü. mn.is ao Poder Executivo a autm·iza.,ão acham em identicas coni1ições. 
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Accrescente-se: 
ArL Fica egualmeoté o Poder Executivo 

autorLzatto a abtir respectivarnantCl aos Minis
t~l'ios da. Guerr:L c da :Marinha o.> credito~ t::x:
traordínarios n ·eessari• s para pagumento 
dos vencimentos irltegraes qne deix:1.rarn de 
receber os docente.;; de estabelecimelltos de 
ensi.uo militar c na.val no per iodo comprehen
dido entre a d,1t::\. de suas 1lemíssõ·::s úo:J la
gares que occupa';am e a de mas rcinte.:. 
graçües nos mesmos Jogares_ 

Sala dns sessões, 30 dtl agosto de 1899.
Barbosa Li,;w, 

Ningucm mais pediorlo o. pala.Yra, e encer
rada <l d1scussíio do <lrtigo unicu, !lo pro,iecto 
n. 130, de 1890 (em 2• rliscu,!ãü), lic,\!lt1o 
adiada a vot~çiTo. ntó que a respectiva Gom
rni;::>ão uê parecer sobre <LS Cf!lClldas c.fl"<;re
cida~-

E' annunciado. a. s~ (tiscm;.ão do projecto 
n. ~2 .~. de 1890 (n. 126, de i8'J9), que 
ruar1da dar novo rei,! ulamento á llll prcns:l. 
N:tcional, reformando o ~vstcrna ue admlnis
tl'ac:;ão, observadas variaS' dispo>i<;ões que cs
t:tbelece-

O Sr. l!arho..,a.Lilna ]lCdt.! a pa
lavra p:1rn. marul ar à ).Ic~a urm emen<lD, rc
stl·ictil •le ~uas d!~pos!ç•i~:>. 

E<sa cmenua ds" :una cxccpç-io que S9 j11s· 
tíftca. peltt nnturem especial o particulads· 
simu. do tmbatho ~:onfia·lo i~ Rai•al·tíÇ'üO de 
Eslnli~tíca.. 

Esta. r·('.partiçiill, com cffeito. se ~c h a intel
lí~catcmcnt,,. lralJilit().da :L I;LZ(ll'.p01' r.·,I'llla. que 
nenhuma outr;\ l'l~:.rUç;"in o. vt'!J.esub~tituir, 
o ti·~bll l ho do irnpressii.u d·J Lúltt.n:; o rna~s 
doc:umcntos r:(l ill!liC:ttiolns :·L ~ua Ct~llllleWncia, 
[101" is~o C] li C a.J•t•p:~J·Li!,,iio 1ll.l írnf!l'()IIS:, a, sup
pl'CSSiío ua LYIJ•)grnp.IÍa anl!flX;~ (l. \!St<~. re
ptwti<;iio S•Jrí:t dc~locar, tulll ;el'in p1·ejnizo 
par-a o S(\J'\'Íço,~:-:se tr aba.! li o tlc;sa r~p,t:'tH;Ü.o 
p:1ru. urn:t ollll'n., cuj<t ínc<~pudt.lado. lllll~mo 
n:J. c••.rtiJzn. qu•' s•-• J·ía cllc• confi:ulo :·L lm
prensn. :-lacioml, n inJ}IJ'C~são tlc mítli:u·c·s 
dt~ boldím:, mrq>p :s c outro' lh,cumuutt>S 
que t•s,;a l'cp:trLi~ií.o >Ú poüerí:1 dar. corno 
t r:m ftltto, com o maio1· :tLt·u.zo no:> tmkt· 
lhos que :t ella silo cnnriadns. isto é, muito 
tempo tlcpoi~. tanto tcmr>o depu's '1ue o 'er
viço :fica completamente COillp:·omettido, si
não de todo perdido. 

A typogrn.pllia ~nnexa iL Repartição de Es
tat i&tka tem mn serd<:o que não póde ser 
feito por nonhoma. onü':t reparti(:ão central, 
que niío pó1e ser fcdto pela lmpreni':t Nacio
nal. :Nüo assim ns tlemai;; rep,,rtiçõ~s. <t 
qne se annexou uma imprem•• esprcial: ~ 
Estrada de Fe1-ro Central do Bra.z1l. a Alfo.n
dega, ],lO L' exemplo, e quiçà algumas outras; 

mas, em relação â de Estatistica, e que essa. 
~uppressão não póde por fórma alguma. t,r 
rogar sem grave da.rono, sem gra.ve prejuízo 
pal·a o serviço confiado a. essa repaPtição, ac· 
cresccn(lo que esta typograyltia está montada. 
am concl.icões que lwmam a competencia e 
a. honestidade administrativas do digno chefe 
de~sa repé<rti~o. a quem S3 confiou a acqui
~ição de tt1l matel'ial. 

Ella funccir•na em condições verdadeira
mente exemplarE!s, em condições que potlerão 
servi!' de typo, de modelo, ao dessa reparti· 
ção ceutral para a qual se qlliz trasladar 
este serviço. 

Bastará record;tr que relatOl'ius de alguns 
rlos Srs. secr~tarios de Estado teem rleixado 
de ser irnpress1JS e rernettidos á Ca.mara em 
tempo devicl.o, na occasião opportuna, lJOr 
C<lUHJ. du. extr'crna moro:sidarle, da. extruordi· 
naria dcmom, com que e::sa rep:lrtição cen
tral costuma fa2al:' e~te serviço. por falta de 
material, por :M ta de hubilíta\Ões Sllfficien
tes, lJOI' <lcftciencia. de uma boa adminis· 
tr:u;iio, mais pr•ova.velmente; o que é facto~ 
quo isto :;o di!. c oiio lb.o purece que é legislar 
C<.'ffi a'~crto, s;v-,tcmatiz<lr esta irregulari· 
tla•le, extenLlcudo-:l a uma repartição a que 
está conti<vlo serviço i.le ianto mo.ior impor
tancia quaoto está. imminente o anno em 
(]UC tet-mina o decennio cou:stitueional,dentro 
do quu.t se tlc~a fazer, em totla a Republica, 
o recense•1mento sobre o qual assenta.a l'eprc· 
scuta<:ão nnciunai. 

Eis o motii"O JlOr que nwndo uma. emenda 
a um dos al'tg-os •lo projecto declarando que, 
de tod:>.s :•s lypogT:t.phb::; q tl!;l se manda ex· 
iin~ui1·, anncx.t~.S ús di V!.!I'SO.S repartições, 
Sl'.ia ex·~optu:11h~ ;c que l'nncciona na Rcp:~.~•
ti<;ão de Est.1lis tíca.. (Apoiados ; nwito bem.) 

Vem ;\ ~lesil.., é lidn, apoia•la e enviada â 
c,)tllJUÍS~iio !le Or·ça.mento a seguinte 

E~tE:":DA 

(Ao Jlrojcefo n. 02 A, de 1809) 

A0 :c1·t. 5.• n.ccresc~nt-!-:'e :- <:xe.cptuando 
;L typcgt•••l•lii:: a nnexa á Rcp~lrtição de Esta· 
tbr i c;:, :t qual contioua.r:i. a fnnccionar nes3a. 
repastiçil.o. 

Snla tbs sess6e:>, 30 de agosto de 1899.-
Barbosa Lima, . 

O Sr. AUi;usto lUontenegro
Rclator do pa.r·ec:er d:t Commissiio de Or· 
çamento, sc.bre as emendas apresentadas a. 
<~Stc projccto em 2" discu$~5.o, preci:;a 1\J.zer 
uma declar;lçlo it CO:>ma.ra, .o é a seguinte·: 

Não lhzil~ par·te da Commi:;são de Orça
mento quando esta deu parecer sob1·e o pro
jecto em 2" discussão; mas, este anno foi-lhe 
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distribuido o mesmo projecto para dar pare
cer sobre as emendus a.p,·es:enta.clas, e o pal'e
cer que te~·e :1 !Jonra de sub,;crever o apre
Eent·•r ã. considcraç:'lo 1.1 :~. Commissão, parecer 
qne foi a.pprovado pela meama Commis:::ão, 
não si~nifica de su<t pn.rte uma. nota favorn.· 
vel a tmlos os pontos que se acham compeuilia
dos no projecto. 

No seio ila Commissla declarou que tinha 
profundas db:el'~encia.s quanto n. algumas 
das disposições neste contidus. 

opportuna, já qua pelo Regimento não p<lSSO 
fazel-o agora, a nomeação de umo. commissão 
especin l para. elabnr:>r um novo projecto que 
consolide não sómenLe estes a-rtigos adtlitivos 
qua lenho de a.present<lr, co :no tamhem outi'os 
qne possam ser aprcsenta1los na. occa.~ião da 
discussão deste a.ssumpto o.o seio da Commis
slto; 
. Portanto, vcu ma:ldal' b. :\-I~sa. o requori
mento pediudo o adinm'm to dn. discusslio. 

Vem ti. Mesa., ê lido c apoia·.io o se,uuiote 

REQUEr..I~lE"TO 

Faz esta. rleclaraç-.ão sem r's[lecitlcar os 
pouto:; em que estit em dii'Cl'gellcia, porque 
não a~ceita muitas destas disposi~-:õe;:, entre 
as quaes aqnella a qun o nobN Deputado por Requeremo,; o ndia.m·:nto àa discus;lto do 
Pernambuco acaba ue apresent:\1' emcn11a. pro.1ecto n. 118 A, ele !S98 por oito dias. 

Ninguem m:liS pcdinrlo a ~a.lnYJ"n, é encel'-; S: : l ~\ ~:l~ sessúe~. 30 de agosto de 1899.-
rada a diseus>ão e a<1iad:t a vota<:5.o :1té que l Ap]iOI.omo Xencr.yJe.•.- C!~cgera.~. · 

a co;,n:mis.;iio .r,espc~til·n. de .,P_arec:'lr ~ .., r .re "- Gompa.re-~em nnis o;; S:·s. Julio de Mello, 
emen •l\ offerect•,o. pe.o Sr. lL J bosa Luna . cunha :Martins. Aniz io de Abreu, Thomaz 

E' annunci~·ia. a 3~ ,a~cus>i:í.o do p!'()_j.::cto Accioly, José Awlino, Itdefonso Lima, Jcii.o 
n. 118 A, c1e 1~98, (n. 100. de 1S9i). que dá Lones, Ft•ancisco ~à. Hct<·rJcio l\·lonte, Trin
varias providencias ~obre a. exploraçii.o 1) do- dai!·•, Jos~ :\la.ri~no, Herculano Bandeira, 
mini o d_as min~1s r-x~~t(:utes em quatf[ucr ponto I Co(·lh:í Cintra, i\Ial;1quies Gonçat'l'c>. M:n•tins 
do terr1torio da Unmo: .lnni,Yr, CCJrnelio da Foo~ec:t, Juvcncio de 

I Aguiar, Pe;tro Pern:unbuco, Arthur Peixoto, 
O S..-. Appalonio .Zena:n les.- !':e l v:~., Cu.st:·o Rel:.el'o. Milton, P.mla ~Ui

Sr. Presidente, este projecto em di!<cn~siio Jú. 
1

ma.rã.e;;. \'ergue tle Aln·cn, Ro,irigues L11na, 
providencias sobre n cxp!o:r:tçiio o dom ínio. :.\l:~.rcolino ?llour(l., Ga.ldino Lorct.o , .lo~e ~ur
das m in;J.s existentc·s em qualqut'r ll:ll' tc doi tinllo, O~c:tt' Go,Joy, lr1n:m l\·l.•chado, Alcmdo 
territorio na.c!onaL 

1 

i7uann,!,n.J·a, Tun"th~o 1la Costa., à ugus to de 
Este as=-umPIO, como ti ,·e or.ca..:;i:~o. h a. Va~conc ·I lo . .-. Be!isario de Sou:r.a, Pereira dos 

poncos tlias, uê d 1zer :i. Camara., :t meu vPr S:mtos. Erico Coelho, N il o Peçnnha., L0onel 
é impol'tantis~i:IJO. princi p:-l1 uente pcH"rplO l.orl'ti, Ago~tmlw \'ida J, .Julio Sntlt,,~. Urb<mO 
actualmante nü.o tem·;s legi~ laç:i.; fer!cral que .\lareondfS, Rnng<.:l Pestaua, :\fayrink , Ca
se possa appl icar ao ca.~o. além 1hs lJi,:po:;i- Jo;!cra ~. Almcidn. Gom()ll, Jo~ · .. Bnnirucio, Ja.cob 
ti vos constituciouacs. d;~ Paixiin, A ll',•cdo l'i11to. F orreiru. P ires, La-

Fazendo um estudo o. rcspei lo 1l:t mat~ria, mnnnicr Gotlor .. cdo, Arthur Torres, Eduar;lo 
tive 1le cont'cccion:ll' alg-un;; nl'l.igos p:wa Pimcn tet, G -de~o C:~rYalllal, E'lmundo da 
mrmdal-os á me.<>a. como :vltlitivo n este pro· Fom;eea, Lui-: Adolpho, Cnrncciolo, Mello 
jecto; mn.s nn. t·WSS.ii<) de hoj,•, tcn•lo t.l<• co H ver · ~ l{e;;o . Xavier do Valle:. r.amenha Lins, Leoncio 
sa.r com o il!ustre l>opnb•\o pfll' .\lillas Gt~ · · :~.e .. :, < :C>rl' '~ '· {:l uitl"n, Mar,_:at Escoha.!', Diogo For
cujo nome ]'o';o licen~:a ]):11'<1 citn1·. oS:·. C:1.lo· tuna, Appal'ic io ~1;\l' i!)US <.', Fr ancisco Alcn
gera~ . este tau1hem mo.~tt·n n-rnc um l;ml,:tlllo i c;,slt'O. Rirullavi.t. Co:-;•6:1. , P into d:t n.oclla e 
imporl;mtis-imo. o qual t~<io !Jú•le deixa;· ti e Ve:'p.-.siauo rle Albuqa-.rque . 
ser tomado em cons\ rl~1·a~ii.o pela C;tsa.. • lü•. \'P.TH1o 11111nero, vou rroccrler immcdhrtn-

1\hs, Sr .. Presulente •. v- E;.- cpcuprr:llcn.~c men te ü. vot<~<;ã.odorequurimcnto r.loSr. Appo
qu~ u m :u:sumpto de,tc~ IMO ?.ude s:; ih:s- lonio Zcna.ydes, pOtlindo o a·lia.mento d t\ rl.is· 
cut1do de momeu~o co.ma s.mp!e, a~tenç,to que cus;ão uo :projecto n. 118 ue 18'J8 por 01to 
se pó<le prestar a trtb •na: e IJI'CCISO uma rc- . dias ' ' 
flexão meditada para. :f!Oder-:~c corobinar bem · · . . 
todas as dtsposir;õcs que venham co::lpor uma P~to a votos, e approv~·to, o r~for1do rc-
Ici que tem de lic;\1' permanente. qu er1monto uo Sr. AppoloUJo Zenn.:;des. 

Portanto, observando qw~ nã(' só mt>itils :r:· o.:J nuncioJl:\ a discu:;são unica •lo pro-
disposições deste projccto se cont ra.p0cm a ; jQc~o n. 125, rle 1899, a1dit.ivo destacado na. 
outras dispcsiriies rrur~ tonfeccionei em sub- i 3" d. iscu,são do projccto n . !í4 B, de 1898, 
stut\vo, nem taml.Jem est:\o r:e u.~eorclo co;n j que prohtbe a. percepção de vencimentos in
os tra.ba.lhos do me u Hln~t!'~ <~ migo o St·. C• •·- ~ te-,:;,·;;.es aos fun~cionar·ios que occup.1.rem 
!ogeras, venho pc I ir a V. Ex. o adiamento mais de um cargo-com T•arccer contrario da 
da discussão do projecto por oito dias, poi:-: Commissão de Constituição, Legislação e Jus-
que tenho de reque1·er â Cama.ra em occasião 1 tiy& . · 
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· Ninguem pedindo a. palavra, e encerra.da. a da. Camara.,em ques~ demónstrava que a. sua 
discussão e adiada a votação. adopção veria ferir interesses de terceiros. 

E' sem debate encerrado em 2• discussão 0 A Commissão, pol'ém, não disse uma só 
artigo unico do projecto n. 111 A, de 18[)9, palavra. soure ella~ de modo a convencer a 
isentando do pagamento de quaesquer di- Camarada ~em razao do~ reclamantes ! . 

· reitos, na Alfandegada. Capital Federal, clous E porque a _camara. nao tomass~ conhect· 
volumes importados pelo pintor Victor Mei- mento do _mertto destas recla~a.çoes, o ora· 
relles de Lima, contendo a téla. e as tintas d~rpede l1cença para ler_ ma1s uma, como 

· para a pintur a do panorama representtmdo 0 I J1 fez c~m .outra., que lhe fOI confiada por um 
. descohrunento ào Brazil,ticando ndiada :l vo- dos preJudtco.uos, para que ao mençs _ao pe-
t<lção nctrar ova.nte no Senado a propostçao que 

• !he vae ser eoviad'' , lhe cheguem tambem 
E' annunciada. a I• d iscussão do projecto pelo orgão dos nossos debates os gemidos das 

n. 27 A, de 1899, autorizando o Governo a víctim:As esmagad~s pelo carro do favoritismo 
reintegral' no lóerviçe activo <la a.rmada, com triulllphante . 
a patente de vice-almirante, sem prejuizo tfo o orador conclue lendo a seguinte recla.· 
respectiva quadro, o vice-almirante reror- rnaçã.o : 
mado Artbur Jaceguay, com pareceres d;1.s 
Commissões de Constituição, Legislação e 
Justiça e de Marinha e Guerra ; 

O Sr.J\IeUo Rego-Peço a pnlnra. 

O Sr. Presidente-Tem a palavra 
o nobre Deput::.do. 

O Sr. ~.Iello Rego-Que o sen voto 
é contrario ao projecto em deb:~tc, dil·o a sua, 
assignatura., porque assignou vencitlo. 

Deve, llorem, declarar il. Cam:wa que a sua, 
di vergencia dos nobres colleg;· s da Commis,ão 
não versa sobre o modo pelo qu:1l e!las con
sideram os meritos do official a que se refere 
o proj~cto ; nssent:\ em principi<lS que tem 
sobre :1s inconveniencias de rever.~ão de o!li
ciaea r eformados ao quadro effectivo do e:xer
cito ou da arma<1a, salvo quando <'lia. tem 
por :fim a reparação de um neto de i!ljttstiça. 
ou violencia do Goveruo, o q uc, aliás, não se 
dá; no CilSO em quest:io. 

Quer, porém, que fique fl!·ma•ln I}Ual a. ra
zão por que diverge dos seu;:; companheir os e 
deve ain<la dl)c larar que si ti ~-esse tle fazer 
uma. excepçãu nus princípios que profcs~n.. 
esta serio. toda em 1avor do almirnnto Jacc· 
gua.y. 

Ja qne occupa n. Lrihuua c tr;~t:\-so de ne
gocio 1.!a marinha que lhe s<.>j:~ pcriiJittid<) re
íeril'-SCl ao pr·ojecto, hontem approvado, a.u
torizando o. transleJ;"encia do ca.pitl\o do ira
gata. graduado, Accioly, t1o corpo do enge
nheiros na.vaes para o quadt•o comb~tente. 

Sem pretender se occupa.r de materm .,.·en
cida, pois que o veda o Regimento, vem ape· 
nas fazer uma resenh:.\ historicn., tanto m::tis 
que tendo-se compromcttido a. tra tar rieste 
:projecto em 3• discussão não o foz por ter 
chegado ta.r . .Je. • 

Lembra. as r~clamações que o p1•oject() le
vantou logo que foi apresentado, já na im
prensa, já em petiç(5es assignadas por of
ficia.es da. armada, trazidas ao conhecimento 

« Srs. Membros do Congresso Nacional
Tendo sí<lo submettido i vossa deliberação 
um p r-ojecto de lei, no qual se autoriza. o 
Poder Execu tivo a reverter para o corpo dos 
officiaes com bnten tes da armada. o capitão de 
fragata. graduado dl) cor·po de engenheir os 
na:va.es C::>l'los Accioly, vem o a.haixo assi· 
gnado mui t•espeitosamente a VOSS:t presença 
com o fim d~ ministrar inlormações tendentes 
a provat• que a medida constante do citado 
projecto é não só con tra.1:ia. à disposição de 
leis v i gentes como aindn o:IIensiva. dos direitos 
garantidos :l.quclles que, como o abaixo 
:tssignado, se tlerlicam i ca rreira marít ima 
milit:ll'. 

-O decreto n. 108 A, tle 30 de õezembro 
<le 1889 dispõe : art. 10, § 1• « Aos officia.es 
especialistas se concede opta. r . . . • . • . • . em· 
I}Uanto nlí.o se lormar o corpo de engenheil'os 
uav:t<,S . » 

-O decreto n. 327, de 12 de <Luril de 1800, 
que crea. o corpo de engenheiros 11:\VO.cs, é 
prece,l\do do sc~niute~ 

•< Attendenuo : 
1••, a. que no snrviço da tLr rnuJo. uus tliffi~

l'Cntcs cspeci:llidadcs ja existl'm ~lguns om
ciac;;, os qua.c·s (·xcrcem <l' facto urn:L ptotis· 
:;iio habitua l divorM dn. quo constitue o 
vet·dad.üro t irocínio do ulll cHL! •lo mnrinho.; 

2·•, ;t que os rctertdo.s oHici:IOS l'ot':Lm !'~;ccn
torr.ente trunsreritlos do qun.dt·o alrectivo d:J. 
armada no intuito d~ rormat··so um COl'po 
especial e r,;ro exton:m·cm o <ccccsso uos que se 
dedicam exclusivamente ú vida. do mnr, 
resolve, et c.» 

-O decmto n. 2i0, da 9 de maio de 1891, 
em termos positivos , assim se ex pressa. em 
seu <J.l't. 22: « Em hYJloti.Jem algum<\ o ofil
cial do corpo de eDgenl!eit·os navaes poderá 
r ever·t l.lr vara v corpo nct i>o da armada, 
deeenfl,o, crcsQ n'7o ljtteira continuar, ser r ef or· 
macio. » · 

-O decL·etolegislativo n.l05, de 13 de ou
tubro de 1892, decreto que deu novo :ragula.-
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mento ao corpo de .engenheiros na,vaes e em Si ao Legislativo cabecrear cargos e servi
virtude do oual entrou para este corpo o en- ços, ao Executivo compete prover os ca.rgos e 
genbei1·o Carlos Accioly, esta.tue em seu ar- dar execução aos servicos. 
tigo n. 33: · Si a lei tivesse estabelecido os casos em que 

«Os oalcia.es do corpo de engenheiros na- se pudesse eiTectuar <L reversão dos eoge
vo.es ntio poderão reverter para. o quadl'O nheiros navaes,ao Executivo ca.beria dal-a ao 
activo da da arman.a., oillcial que estivesse nas condições. E' are-

0 decreto n. 3. 197, de l 9 de janeiro de versão, pois, um a alo de_ administro,cão, e, · 
1899, que reorga.nizou. o corpo de engenhei- port[l.nto. privativo ao Poder Executivo. 
l'OS na.vaes é positivo em seu art. 32: O projecto, nos termos em que está. conce-

«Os officines do corpo de engenheiros na· bido, quer attribuir ao Congresso competen
vaes não poderão sol) pretexto algum rever· cia. para autorizar o Poder Executivo a p~a· 
ter ao quadro activo da nrmada.» t ica:- um acto de admin1stração,acto constitu-

Destas disposições da lei se conclue: cionalmente a:IIecto a. este poder, mas impos-
a) que o fim da organização do corpo de en- si v-el na. espeaie por contrario ás leis vi

genbeil·os na.vaes foi o de concentrar em um gentes. 
corpo distincto to•los os ot1lciaes especi~1ista, Considerado o projecto sob outro ponto de 
os quaes, a continuarem no corpo actJvo dn vista., sob o das condições em que o otlicial em 
a.rma1la, não só não tinham acce3SO, como 11 uestão passou para. o corpo de engenheiros 
ainda extorva.vam a promoção dos officiaes navaes, ve-r-!::e-ha que os seusie:ff'eitos consti
do serviço propriamente do mar; tuiram a mais grave das in-justiças que se po-

b) que facultada a opção, o.; especialistas der<i. praticar contra o quadro inteiro dos 
que foram passados para o corpJ tle enge- capitacs-tenentes do corpo da a.rmadi'l. 
nheiros navaes, o foram por sua livre e es· Eis a prov<~. : 
pontanea vontacle; Por decreto de 3 de setembro de 1887, foi 

c) que, como condição ess~ncial, em ·vista o Sr. Carlos Accio!y promovido a 1• tenente 
das g-randes vantagens proporcionadas aos <lo corpo da. nrmada, estando desde í de fe
otnciaes especialistas que passassem para o vereiro do mesmo ::~cno a. exercer interina.· 
corpo de engenheiros navaes e da natureza mente o cargo tle lente substituto da. Escola 
diversa 1los serviços a elles commettitlos, es· Nn. val. 
tabeleceu-se a clausula prohibitiva da rever- Pol' decreto da 13 tle n bril de 1889, foi no· 
são destes otflciaes para o quadro activo da meado lente substituto e.:ff'ectivo. 
armada ; Por decreto 1le 7 de janeiro de 1890, por ser 

d) que a ala.usula. proh ibitiva tem sido man· lente, passou para o quaclro extrao1•dinario, 
tide. em todos os actos posteriore~~ que re· de accorilo com o a rt. 10, do decreto 
forma.rDm o reorganizaram o corpo do enge- n. 108 A, de 30 de dezembro de 1889 . 
nheiros nava.es. De 2 1 de ma1·ço de 1S9l, a 5 de dezembro 

Sendo assim, o projecto, autorizando n. rc- rl.o mesmo anno. esteve n~ reserva, por ter 
versão imlividual,sobre ferir de frente a. base pcdi1lo licença. para tratnr de interesses par
em que assentou a cren.ção do corpo de l!nge- t ' 1 

d. 't l 'd 1 . Jcu arl's. 
nheiro~ .navaes e trct os gar~t? l os P<;r 01 Por a.visCI de 2'2. de de;,:embro de 1891, foi 
a9s oq1c1aes combatentos,_dar~ a resoluç.ao le· nomeado secretario do ~linistro da 11arinba., 
glslatlva um caraater.m~~~~amcnto povo, <:argo que deixou a ! de março de 1893, o 
complctamen~c contrano a Jndo!e o •~ na- •lurante o qual foi nome:;do engenheiro 
tul'eza. r!as le;~. _ oav:tl, 

O proJecto,d1spondo sobre a. revorsuo ~a de- p,)r decreto de 4 de outubro de 1892 no
tel·mina~a _Pe~soa, ~espc·se ~la generalidade meado engenheiro naval de :J" classe e por 
c~ract~r!stJCa da~ lct~. c. ~uo revogando as isw (•I'Otllovido :t capitiio-tencnto. 
dlsposlç_oes _em vq~o_; que sau e~pl·el:>sameot~ Pur d~creto lla 22 de a.brH de 1895, gra.
oo~~rai'l ll.~ a reve:sao. mo~tl'a nao attendcr a du:tdo em capitão de fra.g-a.ta., contu.ndo a.ntí· 
u.tlh<lade do ~rv1ço publico, c _o_ que é pc~or, ·~uidade de 8 de novembro de 1801. 
d1spenõa a le1 e que, por certo, 11 mcom pat;vel "' 
com o po<ler incumbido de confcccional·n e Comparando-se as datas, result.1. : 
quepori~so mesmo deve ser o primeiro a Jn, que o Sr . Cnl'los Accioly, durante o 
respeital-a. tempo em que perm~ncceu na patente de 1• 

O nosso regimen constitucional é um reg-i- tenente 1lo C01·po da .Armada-de 3 da se
men de poderes ele attribuiçues l imi tsclns ; mmbro de l88í a 4 de outubro de 1892-foi 
ca.da. poder age dentro da. esphera. que lhe é lente substituto da EscOla Naval e depois se
traçada, encontrando r,a. independencin <los crelario do Sr. Ministro da :l1arinha, tendo 
outros o correctivo, em caso de excesso, a estado- de 21 de março de 1891 a 5 de de~ 
bem da harmonia que deve subsistir entre zembro do mesmo anno- 9 mezes-na. re-
elle.s. serva a tratar de seus intesesses ; 
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2°, que não exerceu cargo ou commissilo 
P~.opria.mente de officia.l ue ma1'inha, isto e. 
embarque; 

3°, que só por ter pa.ssado para. o corpo de 
engenheiros navaes, poderia ser promovírlo a. 
capitão-tenente em 1892 e graduado em ca
pitão de fragata em 8 de novembro de 1894 ; 
. 4o, que a re-versão do Sr. Carlos Accioly 

importará em reconhecer como promovido a 
capitão-tenente no corpo da armada um 
1' tenente sem o tempo de embarque; 

5•, que a sua entrada para o. ce>rpo de en
genheiros navaes fel-o galgar a patente de 
capitão-tenente dous annus antes tle -seus 
com:pa.nheiros de turma, que só foram }Jro
movidos a esta patente pela exce~ione~.l pro
moção de 30 rle agosto de 1894; 

6'\ que :10 envez de entrar para o (tuadro 
comba.tente como o mais moderno rJos capi
tães-tenentes e sujeito á clausula do tempo 
de embRrque. virá a ficar, por ser graduado 
em c~pitão rle fr•agata, acima do chefo 1.lesta 
classe, que ta.mllem e graduado. preterindo 
todo o qua:li'O, inclusive a officíaes quejá 
eram l 0' tenentes q11a.ndo o Sr. Accioly sahiu 
da escola como guarda-ma.rlnha. 

Ao vosso esclarecida cl'iterio, Srs. membros 
do Congresso Nacional, entrego as ob:o:erva
cões que venho de fa.zer, e. confiante, 
aguardo tranquíl!o a solução do assumpto, 
que será com certeza., de accordo com a. cos
tumada. justiçet que atú hOje tem presülido 
vossos actos. 

Capital ·Federal, 27 de julho ue 1899.
.Rayrnundo F1·ederico 1\.i('ppa da ()o:<ta Rtebim, 
capitão-tenente da nrmada. 

Fico. a discussão interrompida. a.Ló a con
clusão da votação llaB materias. 

O St·. Pre,.,.idente-H:\vendo nu
mero legal, ;•a e· so procodel' a ;rotação das ma.
teritts eucol·raua.s. 

Terminadas que sejam, da.rei a pal;v.-r•\ ao 
Sr. B[l.rl1o::>a. Lima. 

Post" a votos, ó a.pprovado em 2·' discussüo, 
u seguinlo urtic;o unico llo 

T'l~O.i EC "!'O 

en.:arregada da construcção d11s linhas de 
Cup bá a Co't.'umbá. fazendo as necessarias 
op~raçtles, e revogadas as disnosições em con-
trario. • 

!'osto a -votos, ê rejeitado o projecto n . .125, 
de 1899, a.rlditivo destacado na 3" discussão 
do projecto n. 174 B, de 1898, que prohtbe a. 
percepç'io de vencimentos integraes aos runc
cionarios que occuparem mais de um carg-o 
-com pnrecel' cont1·a.rio da Commissao do 
Collstituição, Legislação e Justiça. 

Posto a votos. é approvado, em 2• discussão, 
o seguinte artigo uni co do · 

PROJECTO 

N. 114 A- 1899 

O Congresso Nacional resolve : 
~irtigo unico. Serão despachados livre do 

pagamento dn quaesquer direitos, na AICa.n
rlega da Capital Federal, (lS dous volumes 
importados pelo pintO!' Victor :VIeirelles de 
Lima, contendo um a. tela. em que tem de ser 
pintado o panorama representando o Desco
brimento do Brazil, e outro 3.'S tintas indis
pEmsaveis ao mesmo trabalho. 

O Sr. Martins Junio1.• (p~la or4 

cle·m) requer e obtem dispensa. de intersticio 
para. que o projecto,que acaba de ser votado, 
entre na. proxima sessão. 

O Sr•. Bueno de Andrada (pela 
ordem)- Sr. Presiuente, estando sobre a. 
me.'a a J'cd:.w;ão do projecto n. 13 C, peco 
a Y. E :c. que consulte ::L Casa si consente 
nu. dispensa de impres~5.o para a. reúacçã.o 
do a.lludido projecto ser votada immediata.
mente. 

Consultaua a Camara, é concedida a dis· 
pensa pedida. 

llm seguida, e sem rlehate approvada, a. se
g-uinte redacção final tio projecto n. 13 C, 
ue LS08, para. ser enviado ao Senado: 

N. 13 C- 189U 

l~t:d.tc:çltu Ji,wt do projccto n. 1:1, destt: attno, 
N. I 17-1899 fJUe ?'cc·,;,f~ccc como de caracter olficiaE eo• 

lorlo o territorio d •t Uni,ro, par• t todos os 
O Congl'eSso !\'aciona! resolve: c(feil~s legaes, os diplomas confcn·idos pela. 
Artigo unico. E' o Pode~ Ex~cutivo auto- li'~c~la Polytechnica. (ie S. Paulo c dcctara 

r~za.,[o a. <I brir ao. Ministerl~ da. Guerra o cre-~ 't'!ltdos no~ estabelcc~ment~s federaes d1! en
dlto ex.traordrnuno lle 3:3;:>(!$ para pagar ao smo supenor os ez.cmes 1" estados na 1nesma 
capitão reí'ul'mado do exe!cito C;~rlos Au- 1 escola 
gusto Ferreira de As~umpçao a,i]Hl.rl>t que lbe .

1 

. 

competia. de 1 de julho de 18!H a. 30 de abril Q Congress_o Nacronal_re5olve : 
ue 1896 como inspector de I ·• ciusse da Repat'· Art. l. o Sa.o reconllecJdos como de carcicter 
tição Ger<tl dos Telegt"aphos na commissão oUlcial, em todo o tcrritorio lia Uniã~ para. 

Camara V, IV -lS 

····~ 
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todos os eJl'eitos leg-aes, os diplomas confe
x·idos Dela E$cOlll. Polytechnica ue s. Paulo. 

Parâ!:m pho un ico . Nos estabelecimentos 
federaes d~ ensino superior são vúliuos os 
exames Jll·estados na. me:>ma escola. 

Art . 2.0 Revog-am-se as disposições em 
COIÜl'al'ÍO • 

Sala das Commis>ões, 30 de agosto de 1899. 
- F . Tolcntino. - E . ~llalca. 

Posto a. votos, ê rejeitado o pedido de dis
pensa ela. Commissllo de Marinh<\ e Guerra, 
r equerid(l. pelo Sr . Mello Rego. 

O Sa• . ~lcllo Rego (pela. ordem )
Sr. Presidente, p~ulwra.-me muito a delibe· 
ração dos meus collegas; mas insisto no po
dido de <lXOnera.çiio, porque não po::so tra
balhar nn. referi,la Cornmissão. 
Consultad <~. de novo a Cam~.ra, é concedida 

a dispensa r equer ida. 
E' a.uuur.ciada o. 1' discussão do prqjecto 

n. 27 A, de 1800, autorizando o Governo a. 
reintegrn.·r no ser viço activo d:~ Ar mndrt , com 
a pa.tente de vice-almirante, sem prejuizo do 
respe~ti,•o q aalh·o, o v ice-almirante refor
mado Artll u r Jacegu(l.y, com Jl:t.r.~ceres das 
Cornmis>üus de Constitu içã.o , Legislação e 
Justiça. e rle Marinha e Gnerrn.. 

O St•. Prc!Õiid cnlo - Ten•lo desis
tido c1u. pnln. vra o Sr . BLI"bm;a Lima. , e si não 
ha. quem que:m u~:tr da. palavr;~, vou dar 
por enccl'l'~da a discu;;;;:'io. (I 'am a. ) 

Estô. cnccJ•rad~ a di~cussrro r.lo projecto 
n~J!7 A, de 180\J . 

o S•·· P:~.•e,o;i.Jcn.tc~- Ho.vcnuo nu
mero, VlC·S C proceder it YOtaç[o tiO pr ojecto 
qti.ü acaba de :0:~1' COCC!'r O.dO, 

Procedendo-se i volu.ç;io, ver ilica.•Se terem 
votac.lo a til. ;•ot• ~>4 Sr.>. Deputados e contr:~ 
21. 

•O S1·. Pl"o!i!idonte - N~o ha nu· 
mcJ·o. Vu.o se proec,lcr li. d.1a.tnacln.. 

Pl'occdentlo-se ú. <:h lltna.tlo., veri fic; ~-so te
rem-se a.usenta.1lo O$ !:irs. Silvcrio Nery, AI· 
buqum•que Sert•jo. E•ltw.1•uo c1e Berrl:do, Hcl
vecio Monte, Te i xcira ele Sa, Arroxellns Cial
"ã.o, Pa.n li~ Gnimat•ã ·~s. P:tr:Lnhos !llont.eue
gro, MCll't::oliuo ~lo ura, O,;ca.1' Godoy, Au~usto 
de vascnncello,:, ;-..·ilo Pe•.~n h:J. , Leonel Lo
reti, Cnt•valho ~rouriío , ).1onteiro de Ban·os, 
Lamounier Goolofrcdo, Cupct•tino de Siqueira., 
La.martioe, Casemiro tltl. Rocha., Oliveira 
Braga, Cost<~. Junior, Ovitlio Aurantes, Alen· 
ca1' Guimo.rã.es, Brazi lio da. Luz, Lamenha 
Lins, Fl't\ncisco Tolentino e Pedro Fer
reira.. 

O !Sr. Pres idente- Responderam 
â. chama.cl~ 105 Srs . D~putados . Nilo havendo 
numero p:tra se proscguir n(l. votação, passa· 
se. á. ma.te1•ia em discus:;ã.o. 

E' sem debate encerrado, em 2> discussã o, o 
artigo unico do pr ojecto n . 105, de 1899, 
autorizando o Governo a contar ao Dl' . João 
Joaquim Pizar ro, lente da Faculdade de Medi
cina do Rio de Janeiro, para os etreitos do 
art. '295 do Codigo do Ensino Super ior, 'o 
t empo que serviu como director ele secção do 
Museu Nacional; cessando, porem, de :perceber 
a aposentadoria em cujo gozo está; ficando 
adiada. a. >oh çii.o . 

E' sem de bate encerrado, em 2• cliscussã\), o 
artigo unico do projecto n. 122, de 1899, 
autor izando o Poder Ex:lcutivo a. prorogar 
a té 31 de dezembro de 1001 o prazo par~t e 
conclusão tios 100 primeiros l\.ilometros da 
Estrado. de Ferro de Catulão a Palmas, da. 
que c ccssionaria a Companhia Estrada de 
Feno Alto Tocantins ; ficando adia da a vo
tação. 

São successiva mente sem debate encer· 
rados, em 2• discussão, os ar ts. to e 2" do pro
jecto n . 129, de 1899, autot•iza.ndo o Poder. 
Exccu t i \'o a aliena.r as sobrt~.s dos immoveis 
<Hlquiri<los para melhora.mcnto.s da Estrada 
de Ferro Central do Brazil entre as estações 
Central e S. Diogo, e por conta do producto 
dessa al iena.ç[o a dquirir ·os predios necessa
rios par•• realização total do p lano a pprov ado 
pelo decretO n. 2 .985, de 9 de maio de 1898, 
licando á.d.iad<t votação. 

O Sa·. PI~cl;lidonte- Antes de de
signar a orclem do dia , nomeio o Sr. Arthur 
Peixoto par a. suu~titu ir o Sr. José Peregrino, 
na Commi~sã.o de Redacção ; o Sr. Leopoldo 
Jardi m para. substituir o Sr. :\iello Rego, na 
Commissão de ::VIarinha e Guerra e o Sr. 
Edmun,lo da Fonsect~., para substituir o Sr. 
Oliveira Braga., na Comm!ssão L1e Constitui
çito, Legislação e Justiça . 

Vfio a imprimir as seguintes 

KEO,\CÇÕES 

N . 59 C-limO 

R~<lo~.cçcio {in,,t do p;·ojectu n. ;)!}, d este anJtO, 

q.re r1 11tori;a o Guve<n? n !!"<msfer ir do 
C'oi')'O t[~ Eng•";tltci1·os l>'avaes pHra. o dct 
Á 1·mw/,, O Cll]iil<i.O de ( r •!fJOlrl fjl·aduado 
r 'a ,·tos , l ccio( i, (ic(lnd ' ,liOni m , l(.rJ(j !'{)!JadiJ w 1 
'Juad,•,J at ei lj'H~ Joel/c haja ~ ct [J• < , cxcluidas as 
lJHC occon·er·.:m ''In virtude de ~tutlque1· ?'.:or
ga,li;açt!o 

O Congres~o N~.cí o"" l ,looret.a: 
Art . 1." Fie<~. o GoYerno autorizado (t 

transferir do Cot'po de Ensenheiros Na.vaes 
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para o da Armada o capitã.o de fragata 
gTa<luado Carlos Accioli, ficando, porém, 
aggregado a.o quadro atli que nelle haja 1'"aga, 
excluidas as que ocr.orrerem em virtude de 
qua.lquer reorganização. 

Art. 2.• Revogam-se as diS(lOSições em 
contrario. 

Sala das commissõ~s, 30 de 11gosto de 1899. 
-F. Toleneina.-E. ,l[alti~. 

N. 70 A-1899 

.Red<ccção final do projecto n, 70. deste rmM, 
l)uo antori~a o Poder E:t:ecv.tivo a conced~r 
aos olficiaes e praças do exercito que reque
re,·era matricula nos ir~stitt~tos ria c:nsino 
militar, dispensa de id .tde exig·i da ?lOS re
gulamentos atJ hoJe em 1!igor, e n conceder 
mais t'm anno para completa1'em os estwlos 
prcparatorin (t todos os 1tlumnos e ax-alu
nmos que ho·MlicreM por IJHal2trP.r cartsrt ex
cedido o pra::o re!r<lll!mentar- marcado para 
esses estt((los 

O Congresso Nacional decreta.: 
Art. 1.° Fica. o Poder Executivo autol'izado 

a conceder aos officiaes e praças do Exercito 
que r~q11e1'e1'em matricula. nos institutos de 
ensino militar, dispmsa de idade exigida nos 
regulamentos até hoje nm vigor. 

Art. 2." E' o Governo igua.lmen te antorl:r.a.do 
a conceder mais um anno para completarem 
os estudos preparatot·ios a todos o~ alumnns 
e ax·alumnos que houver.;m por qualquer 
ca.us<~ oxcedido o pra.zo l'egulamenta.r marca• lo 
para. e~~es estudos • 

Art. 3." Revóga.m-seas disposições em con
trario. 

Sala das commissões, 30 de o:tgosto de !899. 
-F.1'ol~ntino,-E. ,1f.llt(l. 

N. 98 A-1899 

flcdacty1o frwl do p1'nj<>.r.lr> '1. 9R, de.WJ IJ l lriO, 

I[HC at!Col·i~a o Po./,;)' l~xect<tit•> a cnnccd.·r 
a. P·~cifica ú.n Silt;a lJcs.~"• po?·leiro da 
Aljandeua d·• M<•l'mtlu<o, um «nno de li
sençt(, com ordC~õlldo, znra l!'alllntr:n(o de 
satule 

O Congresso Nacional re~ol ~·e : 
Art. I. ° Fic..1. o Poder Execnti vo a.ut.uriz~.do 

a conce(ler a Pacifico d~1 Silv:' B~ssD., porteiro 
da AH'andega. uo Ma1·anhão, um anno de 
licença., com ordena.t.lo, para. tratn,mento ele 
saude. 

Art. 2, 0 Revogam-se ns disposições em con-
trario. -

Sala das Commissões, 30 de agosto de 1S99. 
-F. Toleutino.-E. Mau,~. 

N. 108 A-1899 

Redacçan (iJlal do substilu~ivo offerecido n-t 
3" discus.st1o do projcc&o ~~. 170, de 1899. 
appravaado e mnplianclo ao E:xercito Nacio~ 
;ull o Coriigo P<Jnal ]lara a .Armada, que 
acompanTwu o decreto n. 18, àe 7 de r,un·ço 
de 1891 

(Yide pt•ojccto n. i OS, <lu 1899.) 

O Congresso Nacion:~.l decreta: 
Artigo unico. E' approvado e ampliado ao 

Exercito Nacional o Codigo Penal p~ru. a Ar
mada, que acompanhou o decreto n. 18,-de 1 
de março ~e 1891; revogadas as disposições 
em contrano. 

Sala das Commissões, 30 tle agosto de l8!J9. 
-F. ToleJ1tino. -E •. ilf:rlta. 

N. 123 A-1809 

Redacçao final t7o pr-oj~cto ». 123, deste aM1o, 
IJHe autori:::~ o Pode<· Execu:iço a cortceder ltO 

Dr. Femando Terril, r/.ssislente de cli;~ic<t 
dermato-syphiligraphica da. Faculdade rle 
Jlfedidiwc rio Rio de Janeiro, seis me=es r1e 
lic<mça, con~ Ol·licnado, para t1·atame;1!0 rte 
saudo . 

O Cong-resso Nacional resolve: 
Art. 1." E' o Pode1· Executivo a.utoriza.do 

a concerler ao Dr. Fernando Terra., assistente 
de clinicn. del'ma.to-syphiligraphica. da. Facul
dade de Medicina do Rio de Janeiro, seis 
mezes de licença., com onlenado, para. trata-. 
mento tle sa.ude. 

Art. 2." Re-vogam-se as disposições em 
contmrio. 

Sala d<1s Commissões, 30 de agosto de 189~. 
-F. Tolentino-E. Malta:. 

Vão a imprhnlt• os seguintes 

l'ROJECTOS 

N. 103 D -1899 

I.!etlw:;çüopum rt 3·• di~wss{io do pr-ojec~o n.103, 
d,;~te r'HHO, ')lte a~1o1·i~1t o Pode,· Executivo 
a; o.bril· ao i\Iinislorio da JHStiça c Negacios 
bHcr-iorcs o credito de 1:616$935, sttpple
mante;· ,; oerTm 1t. :1 f- Justiça Federal -
dn art. 2', di' lei n. r.;r;o, de 31 de de:em
iJ,-o rl.e 18M?, po.r(! P'l.I!'Wlea.:o rJ,J.~ l!Mci
mea ~ ~u do escJ·i~;iio seccional do Estado cic 
S. Paulo, A<tthe,-u Gomes Barbosa 

o Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado <~.abrir ao Ministerio dit .Justiça e Ne
gocias Interiores o credido d~ 1:616.'$935, sup
plementar á. verba n. 11-Justiç:J. Federal-
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do art. 2° da lei n. 560, de 3t de dezembro de 
l 898, para. pagamento dos vencimentos dq 
escrivão seccional do Estado de S. Paulo, An
thcro Gomes Barbosa, nomeado de accorJo 
com o. art. 93 do decreto n. 3. 084, de 5 de 
novembro de 1898, sendo : 
correspondente ao periodo de 3.. 

a 31 de de~embro de 1898.. .. ll6$935 

exercício de 18119... ....•. .. •• .• i:5Ó.O$O<i<f · 
fazendo as necessarios opernções e revogadas 
as disposlç1i~s em contrario. 

Sala das Com missões, 30 de ngosto de 1899. 
-Lauro Muller, presidente interioo.- lrfay
''inh.- Alcindo G IJanabar,~.- Marçal Es-·· 
cobar.- 8l!'t':;cdeUo CorriJa.- CalogeTas.-A • . 
MonterZegro. 

N. 103 C- 1899 

Emc;1da offerecicla ~1a 2' discussüo rlo projecto n. 103, deste anno, e que foi. destacada enl · 
'Virtude do art . 13.') do Re[Jimento interno, aulori;anclo " Go"!'erno ~~ abrir os creditos 
ncces~m·io$ p_!trcc a conclusc'lo do l<l.:arcto 1leji1litivo de T1tmnmlaré, n o Estado de P.er· 
nambuco 

(Vide p>ojcct.o n, i03 ''• de I X\l'J.) 

O Congresso Nacional resolve: 
Art. 1.• Fica o Governo autorizado a abril• os creditos nccos~a.ri'1~ p(l.m a. conclusão rlo la.· 

zareto definitivo de Tamaollaré, no Estado de Pernn.mbuco. 
Paragr;1.pho unico. Esta. autorização é coosiolerndu. pcrm:Lucute atú o. ina.ugura.ção 

completa do mesmo la.zareto. 
Art. 2,• Rcvoga.m-se as dlsposi<;õe; em contrario. 
Sala das Commissões, 30 de agosto de 1899.-Lmwo Mo•tlr.J', Pt•esh](lUW interíno.-.'lfay

riHcft.- A. Guanabara.- ll!arçal EscQ{I(Ii'.- Ser;eddlu cu,·rJtL,- Calugerct>.- AugusiQ 
Montenegro. 

N. 133 - 181!1l 

Fixa '' despc.ztt do Mini>leria da lnd1.1stria, lTi<~.ç,ro e Obru> PHbUcas pa1·a o exercício 
rlc 1899 

Tarefa. da.s mais !lilliceis é ctTcctuar re,ln~c;ues, S3Jn rlesnrganisar sel'viços. nos diver
sos ram0s n.dmiuistf.'atiYOS o. que superint.ende o 1fl(\i~terio ll!l Jn,!ust:·ia. Objecto quasi 
unico das economias o:ç.~m~>Dtl\l'ias iniciadas em l89f:i, já. e.:;tí\ quasi completamente nfas
tado o antigo escopo desse departamento da aJministra.~ão-o fom·~nto da riqueza publica
pa.ra ~er substituído "(lelo lcmma muito mois r cstricto - conse1·var o que estã. feito.-Kem 
outra. devia ser a. rota. seguida, desde que 1:1e não põ.ic núopta.r para. esta.iJe lecer a folga 
orçamentaria o processo, invei·so do vigente, de m~lhori\1' o. e;;pan~ão das forçM produ
ctoras do pa\z. Estas mesmas f•)l'(:a.s ioram mais bem ap"oveit:uh1s. no senti,fo de haver 
hoje mencs disperdicíos do que em épocas antEriores; mas o ~uc U!',!:ie é substituir essa 
pbs.se negntiv<t d<t questJ.o por outra, em que um:1. :~cç:io pr.sit.h·a de de~envolvilmmto eco
nomico venha conti'ilJuir p;tra augmentar os r .Jcurws •iisponivr:is du. Nação. Nasta. politicn, 
cconoq\ica 1le def.:sa, a qu~ nos temos exclusivameute ci11gi ·1o em assumptos de despeza, 
jô. chegamos no limite a que o Congresso f<Ótle Mlin;:ir um :sn~ mi~ão de votar consigo
nações; e, embora. se n5.o po:.sa. dizer com ·inteira pt·nvríed:ltle, reprllSCntm· o orçamento 
d;I.S prodigalidades a margem de trinta o cinco mil conto!; cxhtente ~ntre o maximo 
attingido pelo orçamento d<t Ino.lustria e o JWOjeéto Ol"J. npresentado tt consideração da 
Camara,, é certo que a }Jressã.o de nossa. lost~mavel siluuclio llnnnceir:L exerceu sobre o 

'Poder Legislativo o salutar elreito ·de obrigal·o n ma.i~ exnctamrmte nnary~ar as neces ... 
sidades pnblica.s e adaptar a sa.tbfa~.:.ão das mesmas 110s ret~n r~,,~ o•·ç:1mentarios e à Ul'g-en-
eia. relativn de cad:~ uma das primeirn.s. · 

Desde que o orçamento, n:ts consignações que cnr.:!rm <', : nh·o -p:\ra. a.quella.s onde a 
abertura de credi tos supplernentares é udmit.tirla. é uma lei llc antm·ísa('àO que nxa. max.i
mos de despezn.s, obvio é não poder o Corpo Legislatiro ncr;ccr 1ws •llJtações abaixo ao indis
pensav~\ para a. manutenção dos diversos serviços. cuja. necc~sidade proclaraon. Cabe ao 
Executivo ag i1• dentro d<!s~es limites para obt.er a restricc;>í.o rios ~n.stos pub!icos. Foi esta 
a norma seguida. t~ o confeccionar-se o pr<'.sente · pr<•jcclo : as v erbas estão aquinhoadas com o 
Jlecessa.rio parn. garantir o rcspec~i vo serviço com J'vlga; o entro del tas, porém, ha margem 
para eronomias; .que a Admlnistraç.ão ó a uuica competente para. fazer.- Haveria, entl't:-
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tanto, um meio· de organisar o orçam~nto com menores dotações do que as actua.es: para 
isso bastaria. não descer a.minucias de especialisação, que mais cabem ás ~ella.s explic:a.ti
vas. do qu~· ~~te::!: to legislativo. ?~los princípios hoje seguidos, de especiali.sação intensiva e 
da trnpc>>Stbiltdade de traospostçao de verbas, na. mesma. divisão notam-se deftciencias e 
plet~oras : pa.;a evitar esses inconvenien!es, veem-se os chefes de servíço na cOntin
gencta de p~dtr para cada de~l~e. d~taça.o 9ue .os. P<Jnha a_ ca.valleiro de qualquer 
sorpre.za. Sz fosse adoptado prmctpto d1verso, 1sto e, s1 a.s dotacoes se referissem ás sub
divisões principaes de serviço e si os virernents só fossem prohihidos, em consequencía, 
entre essas verbas tott~es. h'\yeria. .margem para maiores economias. Nos_ Correios. por. 
exemplo, a verba total descena ab~1xo de 10.000 coutos; nos telegraphos nao iria além de 
7.000 contos; na Central ascendel'la a 3J .000 apenaR. As especiticaçõe~ da ta.bella servi
riam apenas d~ guia e auxilio para o e~tudo orçarnentario, mas fteir.arLLm de figurar, em 
seus detalhes, nas leis de de~peza. A Cama.ra. pode1·á, se q_uizer, introduzir esse melhora· 
mento na sua legislação orçamenta.ria. · 

ConservAr os serviços existentes, só emprehender a3 obras novas indíspensa.veis pa.ra a. 
conservao;ã.o das actuaes e para. f'a.cilitll.r os desenvolvimentos prova.veis, tal foi a. norma. 
seguida ao ela.bor<lr-se o presente projecto de lei. 

AUXILIOS Á LAVOURA 

Sob essa denominação figuram no Or-~a.mento dll. Induotl'in. verbas que, tle facto, pe· 
queno auJ~:ilío podem prestn.r á agrícnltur.~ nacionill. 

O Jardim Botanico, originariamente de.;;tini~do a ser nm ustabelecirnento onde se 
tentasse a acclimacii:o de plant<L3 exotícas e mellwr•unantos nas especies indígenas, onde 
se estud:1sse a flora, in:>tituto que clivnlgasse os resttl tados colhidos e for11eae<;se aos nossos 
lavmdore;; mudas e sementes de plantas reconhecidamente proveitosas, -o Jardim Bo
taoico ji niia presta a noss:< classe agricoln. a collaboraçilG que se suppunha decorreria 
do seu funccionamento. _ 

Tem felizmente continuado a tradição scientista. que p1'esidio a sua fundação; ate 
hoje, no Jardim, stJ r~zem valiosos estudo> e, sem tluvi~a. alguma, sob esse ponto de vista, 
relevantes serviços teem si!lo prestados ao conhecimento dt~ Fl01'a BrAzileira. pela direcção 
da.quelle estabelecimento. · 

Sob o ponto de visb pratico, porém, só muito re:notn.meute póde a ag-ricultura. 
na.ciomil lucrur com o estado a.ctua.l lie cousas, pois só lhe podem aproveitar as couse-. : 
quencias do estudo comparativo e experimeutü d<ts pltmt '-S industriaes alli conservadas. · 

Qual tem si,lo, a esse respeito, a noção do hrdim Bot<tnico! · 
Póde-se affirmar sua insignificaocia, princip:dmente coutrapoudo·se-lhe os serviços 

reaes, indiscuti v eis prestados em outra ord~m de esforço:>, sob o pouto de vista scieutitico. 
Si, de um Indo, o estudo system<Ltico d<tS especies vegetaes alli existentes foi instituido . 

e prosegue regularmente; publicando-se interessantes monogmphias sobre o assumpto, 
vê-se. por outro a inanidad.e da collaboração do Jardim Botanico para a. nossa. lavoura· 
pela inspecção do seguinte quadro offl.cinl, do qual se evidencia que as rnuda.s e s~mentes 
distribuidas não correspondem siquer á venda annua.l de estabelecimentos pttrticulares 
congeneres : 

1890 1891 

Sombra ........ 
Indust1·iaes ..... ... "75ó ··-- ·44o 
r ' rnctifera s_ .... ()5 zo·.l 
Orn:.m~nt1es ... Goü. 2-18 

'I'ot:~1 ...... L42l 

MUDAS DE I'LANTAS 

1892 1893 189~ 1895 1898 1897 
TOTAL 

QE R.A L 

--··-- --- --- ---- --- ---
-1"ZiJ 300 ·lD 3'-J(i M5 3SU 2.iSl 
4-12 725 21il ü35 !JiS 852 5.022 
n;; i26 ·15 58 ... i: i7õ 3SO 1..0~9 
t)\l9 34{ 2.Z0(l i.S52 t. :)i2 8.897 

--- --- --- ---
2.941 2.733 2.084. i7.t.49 
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SEli{ENTES 

1890 1891 1892 1893 189-1. 1895 

--- ---- --------
1896 1&97 

TOT~L 

O, E R. A L 

Fumo... .... ... 90 98 270 4.462 9,10 50\J . . • . •• . . . • . 6.530 
Cac:io ......... Uít.O 4.305 5.000 4.600 7.200 G.ooo 4.800 • 'i.5óo 34.965 
C:~.fc..... .... .. 1,()30 7 .35;> 5::•.500 47.652 Z.U)OO 2.u0b; 3:1.400 11.230 132.:377 
Algodão....... 5.870 i.90:; .... . .. . .• •. •.• SOO ........ : iO 400 12.724 31.697 
Dh·ersn.c;.... ... 2.~10 1 ~.314 27!l.H9 3.31.~:!7 27L-1~0 50.!~ ~: S! .iOO 180.802 1.20i.Sn 
C~nn<\S, .... . , ~~~' 19.(]00 -~~ ·1.9.>0 :~ . 4,12{) 1.62(}!--6-7_._0_10 

Total. ..... , i7.G50j 2l.015 35S .SS~~ ::194.681 308.9001 71.9801 137.4201.207.876 1.524.411 

Sobe de ponto a ostr:mbeza da improficuidatle pratica. dos gastos feitos pela União 
com esse estabelecimento, comparando-o com o que fazern as escolas agricolas dos Es~ 
tados. 

Basta lembrar que o Horto Botanico de S. Paulo, a ca.rgo da secção botanica. da 
commissão Geographica e Geolo~ica, Coi definitivamente eslabelecido em 1898, j;i. tem 
696 especies semear.lns,al <im das '22.000 que existem em cultivo, e dentro em pouco virá 
prestar valiosa contribuic~o ao problemt< florestal; não e outra, aliás, a orientação dessa 
tent ::l.ti"''a que vae sendo tão bem succeàida. 

No Instituto Agronomico de Campioas, a cujos trabalhos preside a mais severa compe
tencia scientifica, os trilbalhos feitos bastam, por simples enumeração, para demoo;;trar a 
exactidão do asserto acima teito: são a na!yscs e pesqui:w.s chimicas sobre o leite das 
arvores Jactescentes, Jecala e amido, cnfe!na. gutta-percha e algumas preparaçües indus
triaes com leite da. gama leirt\, da mo.ngabeira e do chachína. e outras euphorbiaceas; 
estudo sobre a determinação de alcooes, aoalyses de t erras, vinhos, sueco de uvas, cinzas 

. de cafeeiros e grt~mineas, forragens, estudos do phytopathologia , etc. 
Esses trabalhos são feitos po.~·a estudo do est:tbeleclmeoto, uns, e para particulor es, 

outros; todos, porém, quando definitivos são largamente divulgados pela. classe agrícola 
paulista.. 

Em Minns, causa eguiil se nota com os campos de demonstmção, e seria inutilmente 
· alongar este parecer, aqui enumerar ~s tentativas aoalogas feitas nos diversos Estados 
. da Republica. 

O pouco que o Jardlm Botanico fez a bem da ngricultura nacional nilo ultrapassa, em 
geral, as raias das zonas circumvizinbas do Rio de Janeiro; nem siquer sob esse ponto de 
vista se póde considerar como equi\ativamente distribuído o pequeníssimo auxilio 
prestado :por esse estabelecimento. 

Restaria apenas para ju stificar a existencia do Jaràir.~, a cargo da União, o caracter 
federal do estudo geral de nossa florl\ feito nesse instituto ; não se dnrá, porám, facto 
analogo D:J.S pesquizas scientificas general isadas do Museu P araense, das commi~sões 
geogra.plJicas e geologicas de :\finas e <le S. Paulo ~ 

Por esse conjunto de motivos, parec€ria. defen~a:vel a idéa da passagem do Jardim 
Botanico Jl'l.ta a Municipalidade do Districto Federal, si outras fossem as circumstancias 
em que esta se encontn. 

Acontecimentos recentes, de que jà foi theatro o Jardim Botanico, parecem afastar 
:por emquaoto a opportunidade da medida_ Por outro lado, o alto valor scientifico e pe· 
~niaria das collecÇ{Ies botanico.s desse proprio nacional não permitte o abandono dessas 
riquezas. . . 

O llleio de tudo concilíar provisoriamente seria. obter que no Jardim alguns estudos 
se fizessem proveitosos immerua.tamente para. a nossa lavoura. P or isso lembra. a commis~ão 
a conveniencia de attribuir a. esse estabelecimento o enc~rgo de estudar as plantas vivas, 
bacellos, etc., importüdos pela alfa.nàega do Rio. Ha -pouco tempo em toda a imprensa 
do :paiz levantou-se um tolle contra uma em preza importadora. de plantas, accu sadn fun
dada.mente, ao que parece, de introdu2ir no Brazil vegetaes atacados de doenças parasi· 
tarias, quer de origem cryptogamica, quer pertençe11tes ao reino animal, 
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Embora. em Tela.ção ao phylloxe-:-a vascatrix a accmação fosse improcedente. no sentido 
de quo já existia ess.\ doença em vinhedos n<tc:onaes <\ute:; da descoberta do mesmo insecto 
nas vintJas importadas, o facto é exacto em si, o deve serYir de ensinamento pu.ra nos pro
munirmos contra a prolongaçiio ue:;te mal. 

A~sim pensando, pr-opõe a commissão que a Alfandega. do Rio rlo Janeiro só dê entrada. 
no paiz a essas plantas deiJOis do corop~tente exame phytopa.thologico ceotrn.li sado no 
Jardim Boto.nico, e fique autorisada. a destruir as plauta,s reconbecidamcnte contaminadas, 
sem que ·por isso assista dir eito à indemnisação ao introductor de taes vegetae~ . 

Auxihos de natureza. analogn póde o gover11.1 presta r ainda. á. nossa lavoura, ·co\la • 
. borando com as assochtções particulares para. o fim da divulgaç;":to de melhords methodos 
culturaes, mais perfeito aproveitamento do nosso solo, etc., etc. No orçamento vigente, 
existe no art. 25, lettra j uma excellcnte medida, collimando o mesmo fim, a que convem 
desenvolver; dundo-lhe m•ganis.1.ção systernatica. 

Refere-se a. commis2iío :.i. ces~ITo <le terrenos marginaes d<t E. F. Central , para. o es· · 
tabelecirnento de campos de demonstl•aç.ão, fulldado e custcia.clos pela Sociedade Nacional 
de Agricultura . . 

convem, po:• toda a fórma., animar<·~ associações pal'ticulal'CS o. tr<\!arem da reforma 
de nossa agricultura por methodo.;; a bem dizer, intuitivos, pela e~.tucação visual, por 
demonstrações immediatas. 

systematisar o utili::;simo p rincipio contido no orç!Hnento vigente ú obra., pois, quo ã. 
commis~iLo se a.tigura utili>sima, e, por a,;sim pensar, prüpõe clla que fique c Porler Ex· 
ecutivo au toris..1.do a ceder o usofructo de 50 hectares. no ma.ximo, e a.pro\'eita.mento 
das aguas nece~sarias uos terrenos de r ropriedadc· nacirloal, nas viziuhançôlS de po
voações. onde associações agricola.s se pl'oponha.m fund•tr e custeiar campos pra.ticos de 
demonstração. 

SUBVENÇÃO ÁS COMPANHIAS DE NAVEGAÇÃO A VAPOR 

Or~~am actualmente essas subvenções em 2.818:500$ o sobre ellas pensa a maioria da 
Commissão do rne~mo modo po1· que se exprimia em 18~6 o relator do orçamento da Indus
tria,, <;u(l.nuo' a.ssim se pronuncla.vn: « Sem pr~juizo para o commercio, o thesouro poderia 
ser desaggravado rle não pequeno onus em m;l.!eria (!c navegação subvenciouada .. • Parece, 
no entanto, q·o.1e ao Poder Executivo nii.o scri~ impossivel alcan~:.'lr reducções nestas des
pez,t.s, basta para crel-o attender ao modo por que certas oompanhias desempenham-se de 
seus contractos . 

Cu mpre não esquecer qu e, sendo a te agora em parte, contesta.vels a necessidade e a 
utilidaõe de tues snbvencões, ellu.s perderam sua razão de ser depois d :t feliz o.dopção <lO 
fecundo r~gimen da cabotagem nacional. Exclui·la. a competeucia e;;t ro.ngeir<t, toma·se 
odiosa e contraproducente a subven~ão nas linhas get'<\es da nossa costa ... O melhor é, 
portanto, cuida1· de conduzir as privilegiadas ao r egimen commum, o que sobre ser justo 
é mais ecouomico .~ 

Sem entrar na. analyse do camcter feder<\l desses ser viço>, analy:::e improficua desde 
que estas subvenções são reguladas por contractos que a lei não póde modificar, parecerin. 
à commissão altamente con>enieoto ac.s intere~ses nacíonaes não ~largar os fu.vores 
contidos nesses dt:cumeotos c não prorogar os prazos das concessões. Assim c que, tenuo 
expir~vlo em :H de dezembro ele 1807 o contracto para suuvcnção tia linha da ilahia, a 
cargo do Lloy•l Bt·azileit•r•, não pr·opõ~ a maioria •la com missão que permane•.'a no Ol'çamento 
a autorização vigente d(J contractnr·se o serviço com [j ttem maiores vantagens o.ITtl
recer. 

A 31 úo outubro do corrcnie :wno terminr1. o contracto da Cc.mpanllitl. de Nave~açilo do 
Maranhão, e n 5 uc outubro o tia navegação do Baixo S. Francisco a cargo da Cornpaohia. 
Pernambucana. 

Embora no orçamento >ignnte, tenha. o Governo autorização par<l r enovar esses con· 
tractos. pensa. a commissão que podem desapparecer essn.s verbas sem incofivenientes 
para. o serviço publico, apresentando uma economia de 

Contractos da ex-Compnnhi:>.Balliana .•.•. . .• ... . •.•..•• 
I.'\ a vegação do Baixo S. Francisco ••• . .•• . ••. . · •••.•. . .••. 
:Na"''ega~ão do Maranhão . . •. · .......... . .. . ... . . . .. . ... . 
Re bocagem nas barras de Sergipe ..•••...•• . •. .•.•. ••.• 

l39:500BQOO 
5~:200:)000 

200:000$000 
24.:000$000 

419:700$000 
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A conces:;ão de a'UxiHos teve sempre por fim permittir o estabelecimento de um ser-viço 
· de u~vegação onde elle não existia. ou e1·a. insuffieientemente appa.relllado. 

Por isso é quo nos rios, onúc trabalhos de .desobstru~o se t')rnavam necessarios, :t. 
subvenção duran te maio> tempo teem de ~>er paga ; na.s mesmas condiçõ~s estã.o as linhas .·~ . 
de longo percurso 110 longo do nosso littoral. 

Nas liullas curtas, nos r eboque3, em serviço :por vezes, meramente estadoa.es, é desvir·· . · 
tuar inteiramente o fim da subvenção, tornnl-a. onns normal no orçamento, além do prazo ·.';,.. 
restri~tamentc cstipula<io nos contractos, prazos necessa;rios e s uflicientes :p:tra o esta• · 
belecimento elo serviço correspondente. 

Será muito· mais pr-oticuo para o serviço publico empregar essas mesmas verbas para.. 
serviços novos da mesma nu.tureza a. se crearem, do que destina.l·os a manter illimi· 
tada.meute as mesmas linhas de navegação. · 

DIRECTORIA GERAL DE ESTATISTICA 

A rev isão decannal do recenseamento é t axativamente esta.belecida pela Constituição 
Federal, e tr~m sido de ha muito objecto de estu•los da administração superior da. Repu
blica, "bem como do Congresso. No rel~torio do Dr. Joaquim .Murtinho, Ministro d<1 !ndustria, 
em 1897. 1iguram as seguintes palavras: 

« 'Tenuo-se mostrado o Governo Cavoravel á consulta. feita pelo .Instituto Intern~\cional 
sobre a conveniencia de um recenseamento d:1 população de todos os p:~izes. em 1900, e, 
s i possivel, no mesmo dia, fazendo-se admit.tir nas listus ou boletins certas questões de in
teres>e geral que fossem em todos os paizes tratadas da mesma maneiro., a Oirecto1·ia 
Geral de Estatística. espet-a as decisões da proxima reunião do Instituto, para a organi· 
sação dos di versos uolet ins e instrucções que devem servir de ba.s:! uos trabalho~ tio rela.-
torio, no fu turo censo da popnlacão .~ · 

Em virtude desse :pedido foi no orçamento de 1898 consignada a verba. de 250:000$ 
para s~us trabalhos preliminares. No relatorio do Dr. Sebastião lie Lacerda declara-se 
que o recenseamento d e JOOD é objecto da grande preoccup;Lção do Ministerio da Indns· 
trin, .pedi ndo-se Dl :proposta e figuraudo no orçamento vigente a. verba de 10:000$ para 
os trabalhos pref\'u· .. torios des.~e ser viço. 

Dab.i se iufere, portanto, que não só o Gov~rno como o Congresso manifestaram, é 
vet•dade que orn circumstnncias divers.ts das a.ctuaes, sua opinião sobre a neces • · 
sidade de cumprir·se em 1900 o preceito constitucional relativo ao computo da população 
brazileil."a.. Cumpre, e ntretanto, estudar de perto este assumpto. 

Po1• conta do credito de 250:000$, ndquirio a Directo!'ia. de Es tntistica todo o papel 
necessario para. a impressão dos . boletins, ~uesliona.rios, instrucçõas, mappas da cent ra· 
lisaçii.o de dados e publicação uo trabalho futuro ; além disso, comprou a machina. Marí· 
noni ind ispensavel 11ara. todas as impressões relativas a seu serviço. Despandeu com 
essas acquisições 38.000 !r. para a machioa e 105.000 fr. para o papel, resta.odo, portanto, 
um saldo de cerca do <~em contos nest a rubrica orlõamcntaria . Não lia, pois, despeza 
algurrta a. fazer eom material desta natureza. 

Já foram estndados os modelos do boletim, de sorte que estes apresentarão sobre os an. 
teriores notaveis melllor<Jmentos, fructo natnrnl do desenvolvimeoto desse geaero de 
trallall!os quasi inteiramente novos para o Brazil em 1890. 
· Assim é que foram simplificados os questionarias, reduzindo-se de 21 a ll os quesitos, o 
que permítt·~ maior clareza e precisã.o nas respostas. Além disso, foi Bstudado o t yJ?O 
desses documentos, de modo a reduzir-lhes o peso; dahi decorrendo sensível economm. 
para o Thesouro, quer n a conta. do material para as impi'essõcs, quer nos :Cretes, e tc. 
E' o qlle se evidencia. do seguinte quadro: 

Peso do modelo 1890. . . • • . • .. . . .. .. • . . .. .. . . .. . . . . . . . . 15 - 15 gr. 
Peso do modelo 1900 ( l carta. de fa.milia, cem 5 boletins 

individua es) .• . . . • •.•••• •.•.. .. ... ... •... . .•. •• . • . 
Numero de cartas de família (M - 1900) • . . .• .•..••• •• 
Economia de papel. .. ........ ..... . ... ........ ... .. .. . 
Representando cerca ele . ..•.•..... ... .. , ......... , ... . 
Pe~o das iu~ lrucções ger aes (M - 1890) .....•.. , •.•...• 
Peso das instrucções gerues (M- 1900) .. •••• •.• •.•• 
Numet·o de inst.J.·ucçõcs geraes .... . . . ... . ... . ......... . 
ll;conomin. de papeL . ....•..•. .. ..... ..... .... .. .• . .. .. 

8 grs. 
5 .000.000 

40.(100 J.:gs . 
-10:000$000 

21 gl'S . 
3,5 grs. 

20.000 
3t0 kgs. 
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Peso da lista censitaria. (M - 1890) .. ........... ...... . 
Peso da lista censitaria (M - 1900) ....... . .. .... ..... . . 
Numero· d& listas •...•••••.••.... · . ........... ........ . 
Economia. de p:~.pel ....•........... . : • . .. . .. . . . ... ..... 
Economia total de papel, cerca. de . ..... . .. ... . . .. ..... . 

44 grs. 
7 gr. 
15.000 

555.kgs. 
41:000$000 

· A ossa. diminuição de despezas cumpre accrescentar a eoonomia correspondente no/i 
t'retes, de sorte que não parece exagerado dizer que os novos modelos apresentam sobro 
os de IBS:O_a vantagem de reduzirem de cerca 45 a 50 contos as clespezas com seu prepare 
o expedt~o . · 

Para a expediç."io, distribuição e collecta dos boletin3, pensou se ern pedir ao Congresso 
a verba de 800:000$. Convencida a Commissiio de que seria mentir a ·s eu dever io~ 
cluil•. no seu orçamento dotações insufficle!lte3, conc.:m·endo assim para a pernicios15sima. 
pratica. de obrigar o Congresso a votar credltos extraordinarios que se poderiam evitar, 
si mais bem estudadas fossem as verbas, deve declarat· á Camam que seria por demais 
mioguad(l, esta. coosigna.Qão, como pa.ss~ a. provar : 

A verba da 800:000$ distribue-se pel~ fórma. seguinte: 

El:pedlção: 

Acquísição de caixões .............. .......... . . . ...... . 
Pessoal incumbido da organisação dos pacotes ........ . . 

15:000$000 
25:000$000 

Distribuição e collecta: 

Agentes receoseo.dores. ....... ............... .. .... .... 675:000-$000 
Material (transportes, muares, etc.). . .................. 85:000$000 

Total................ .. ......... ... . . ............ 800:000$000 

Parecem suffic:ientes todas as verbas excepto a destinada aos a.gentes recenseadores. 
O exito do recenseamento depende o.uctamente deste pessoal, e não se póde de modo 
algum c9ntar com dedicações -pla.tonicas e desinteressados para. auxiliarem a Directoria. 
de Estatística nessa emprew. ; jà nüo se1·ô. pouco si for conseguida a colla.boração gra.~ 
tuita dos chefes de eollectividade que, p ;u•a. evitarem a intrusão de agentes da r epartição, 
acceitem a incumbencia de levantarem o mappa demographico desses aggrupameutos 
uaturaes ou artificiaes (estabr!lecimentos ng-ricotas, collegios, fabricas, usinas, etc .) Sern 
espraiar-se em longas considerações, a.!firma a commissão que o e:üto do recenseamento 
esta . intimamente ligado á boa escolhõl. do agen te reconsea.dor. 

Não se póde confiat· tal encl rgo a annlphabetos ou in validos; devem-se, yois, es· 
colher homens validos, que ::;niiJa.m lar e escrever e ·conhecedores da ·regiao onde 
tenham de exercer sua-> funcções. 

Nos paizes onde ha pratica. desses tra.ba.lbos teem-se acceito com resuttados excellentes, 
quaai que se approximnndo de ma:dmas nas circumstancia.s normaes, os seguintes a;lga.~ 
rismos para o numet·o de pessoa.s recenseadas por um só agente: 

Populncão ut•bana •••••••••.• · • .... ..•••.•• . •• .... . • . •....•.• 
» suburbana •. ••. . . .• .... . . . .. ..... •. ..... . •....•.. 
» rural .•...••.. .. . .. . ... , .... . . ...•. . ....••....•.• 

2.000 
1.500 
1.000 

São esses algarismos applicavois ao Bro.~.i l, onde o norma.t da ~oputuçii.o urbana acima. 
elas classes mais pobres é :~ vida de cadn. Iam !lia em Ct\sa. proprll\, 11. ua.ndo, nos pn.izea 
europeus onde aquella. móliia foi obti,tu., o baiJito é a. concentração do muitas lnmilias .. 
om um só pl'edio 

Pór:le-se adaptar n. média citado. pa.ra a populncão l'ural, quando se trata. de exten· 
sl5es tão parcamente povoadas con;o a geucro.lidado de nossos Estados, salvo na. faixa. 
lit!oi•al , onde n. vidn. mais activa. grupou maior numero de l:abilantes '! Na f•1lta de elementos 
que a habilitem n. formnr sobl'G o assumplo juizo seguro. o >1penas po.ra ter uma base do 
cnlculo, ncceiln a Commis~5.o nm:1 média g-eral do 1.200 pessoas r ocenseadns por um 
unico a~rento . Ainda. nssim, nva li;l(}a em 18 milhões a população do Brnzii, scr-.lo 15.000 
os agentes nccossnrios pn.ra effectuurem· essa pll.l'te do serviço demographico. Nüo se pode 
exigir sempr e em média. que um ngento distribua mais de 25 a. ilO cartas de família, e 
isso mesmo é e.xaggerado si nos lembrurmos das grandes distanci<1S a se vencel'em, no 

C~mnr:> V . I\' ~G 
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interior, para ir de fazenda. em fazenda.. e de nm arraial a outro ; quer isto dizer qne tt 
distribuiç;ão de boletins exigiria uns lO ou 12 dias e suá collecta outro tanto; ·a.bi est5.o 
seguramente uns ~O a 25 dias de snlu.rio. 

A retribuição dial'ia. de um recenseador obedecerá a osciHnção dos s~larios nas di
versas zonas do Brazil. No extremo norte, onde o.> operarias g,1nllam elevadas diarias, 
obter-se-ba. um homem apto para esse serviç;o por menos de uns sete a oito mil réis ~ Em 
S. Paulo, o no Triangulo mineiro vencerá tal agente menos de cinco mil réis? N<l, Matta 
de .Minas o no Rio de Janeiro poder-se-1m otrerecer menos de 3$500 a. 4$000? E convem 
?o ta! que s~ trata abi de zonas populosas, onde o numero de agentes sera avultado, 
mflumdo assim de modo desfavornvel a diminuição produzida pelos salarios baixos vi
gentes em outras regiões do Brazil. 

Não parece, portanto, i Cornmissfi:o exag-gera•l::t a 'média de i $000. Cad(l. ngeote 
custará, pois. uns 80$ a. 90$; contando com o impr·evisto, fixemo-nos em 90.). Só a.hi, portanto, 
te riamos l5.000X90=. 3õl.l: 1000$000. E' esta verb:l o Llobro exactamente da Cülculac!a pelo 
G:ovarno ; este acceitou uma <.liaria media de 3$ e julgou que 15 dins bastariam a c!lda 
ag~nte _rec_e~seatlor para n distribuição e subsequente co!lecta das cartas de familia e bo
letms md1v1duaes correspondentes a 1.200 pessoas em média. 

_ Nilo crê, portanto, a. Commissão que esta parte do serviço do . recens~a.mento vossa ser 
felta com m enos de 1.500:000.$, aos quaes viriam accrescer depois os gastos com a clas
sificação dos tla.dos colllidos, publicação dos regultauos até se fina lisa rem os tl•aha1hos 
demogr(\-pbicos _relativos a 1900. Nem 'e pense que a verb(l. e exaggerada ; o censo de 1890 
nos Estados Umdos costou lO 1(2 milltõas de dollaJ"s, occupou 4.000 aput·adores e 50.000 
agentes recenseadores. O serviço feito em cgual data enb·e nós custou 2.300:000:~. 
estando o cambio a 22 e Z3 ú. 

_ Resumindo, pensa a maioria do. Commissiio que o recenseamento de· 1900 de·ve ser 
felto, devemlo o Congresso desde já (Onceder uns roi l contos f porque alg-umns despezas 
só em 1901 serão eft'ectuadas e pagas) e P'tra. o orçamento de )901 dal' 500:000$, além 
do que for necessariü, pnra a apuração dos boletios e pul.>ii cação dos resultauo:s. O que 
a Commissão repelle e o principio de consignar~se verba iusufficiente para o sel'viço, 
obrigando depois o Congres~o a votar creditos extraordinarios paro. a realizaçlio desse 
mesmo serviç-o, que ano tinha deficientemente do!ado. 

CORREIOS 

De tod3.5 as necessidades não satisfeita:~ a. que tee1n n.Uudido as queixas formuladas 
pela Directoria dos ~e['viços postaes, nenhuma mai!!3 profundamente exacta póde hav~r 
do que a critiM ao regulamento vig,!nte. Si bBm 11ue om alguns pontos r-cp1'e.sente um 
progresso sobre a pbase anterior, é perfeitamente justHlcado o que fliz o rolator"io refet•euto 
a. 1898 sobre es8e acto do Poder Executivo: «A pratica tem feito conllecct• as grandes 
lacunas, disposições contra.dic:torias e omisat>cs p<Lipaveísdo mesmo reg-ulamento:» 

O projecto em ilíscussão, propondo aa bases ut\ reforma dosso serviço, mspi1·ou-sn 
nos tres principio,;- de restituir n ess() ramo da auministruç;ilo o caracter exclusiva monte 
administrativo, que dove ter; de ma.nter e roLorar u. unidarle (\o scr·viço, o pCJ'mittir· que 
decisões de alcance loc11.l uã.o venham sobrecarregar o já pul' domais ouorado trabalho a. cn1·go 
da. Repartição Centrai. 

As va.ntngens das inspccc:.õe3 fei ta.s por ompr~~11.do~ do Correio no~ cat·gos superiores 
das Repartiçües poslaes teem provu<lo éXUbcrank•mente n convcniencia d·1 orrtregal' a 
pesmal tcchnico a direcçiT.o de~ses serviços ; na situação adnal, consitlr)rado como de 
contlançn.. quasi sempre partitlarin, o preenchimento r1csscs c11rgo~ é, pelo menos, o 
periodo do rtoviciado de runccionnrio> a~sim nomeados que se pc~·do pn.t·~L o bom tlese111penho 
do serviço publico. 

Si. bem que existam. e a Commissü.o folga em procln.mnl-o, funcciomn·ios boje compe
tentissimos, embora orillndos dessa fórma. tlcvant~iosa de nomeaçiio, não se póue admiltir 
como regra geral ser o. mais propicia para a boa. marcha do serviço a. escollla feita 
sem obedecer ao primeiro dos criterios em similbante conjunctura : a competencia pro
:fissional. 

Por outro lado, a lmidade indispcnsavel pnra a execução, harmonia, em todo o terri
torio federal, do Rcglllarnento postal. muito mais assegurada ficará com o confiar-se a 
pessoal do quadro llos Correios o desempenho desses serv}ços ~o que nas circumstaocin_s , 
-vigentes, em que o Dn·ector Geral nenhum ascendente pra.t1co pode exercer sobre os adrnl· 
nistradores. 
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Não se póde, entretanto, eliminar o criterio da confiança profissional :pa.m a execução 
de dado plano de administração ou ).la.ra se reali 1.n.rem certas medidas reputadas conve
niente.s. Para attender a ·esse o.specto da questão. propõe-se que as nomeações sejam todas 
feitas em commissão, de sorte que o elemento.:fiduciario existe, restricto, porém, ao pessoal 

· para o qual essa. competencia. constitue presumpc;ão legal. . 
_ Na situação vigente, parece que foi erigida: em systema a desconfiança entre as 

... Administrações e a Directoria. Gernl, ·e a. unica explicaç.'\o possível para essa anomalia 
· encontra-se no methodo a.dopta.do para. se nomearem os chefes das Repartições estadoaes. 

Desde que esse systema. se ~Itere nã.o ha motivo para permanecer o mesmo coniuncto de 
circumstancias llOstis, contrarias ao interesse publico, que p!'esidem ao íunccionamento 
desse ramo do serviço posbl. Serics i11teiras de actos, cujo alcance não ultrapa.osa as raias 
do Estado oude são exercidos, veem hoje iudebitamente occupat· a n,ttençiio da Directoria, 
com grave prejuízo do serviço; cujo papel, por !orca. dilS cousos. tem-:se reduzido a. illlmo
logar os actos prati.:ados pelas Administrações. Desde que esses teem larga e ampla re
sponsabilidade, convém tenham tambem liberdade (.e acção. Poderia a Commissão citar um 
sem numero de factos comprobatorios da iocon veniencia. de pet·mnnecerem a.s condições 
actua~s. Assim pensando. e para permittir il. Dircctoria Ger;\l ter mais tempo para attender 
aos problcma.s geraes do trafego postal, é que se propõe passe para os a<iministradores a 
oompeteocia de conceder licenças e suspende!' os empregados até 30 d ias (actua.\mente o 
limite é 15 dias) diminuindo o volu1ne de documentos sobre os qu:le3 a Directoria. hoj~ tem 
de pt•onunciar-se, com uma. simples homologação rlo acto proposto pelo Administrador. 

O m~smo facto se reproduz quanto ás nomeações do pessoal de agencias de 1" classe; 
~ctua.lmente os aclministradore~ nomeam esse p:lssoa.l até para a~ ag~ncias de 2" classe, e 
é re:\lmeote contradictorio negar-lhos essa. mesma compet encia. pa.ra as agencias de classe 
superior. Bem sabe a Com missão que, corn o oxcelteute intuito de rorta.lecer a. unidade de 
serviço, se tem querirlo transferir para a. Directorh\ Ger·al a competencia para. nomear todo 
pessoal ; de ~orte que se cbeg•l por essa theorht á seg-uinte cone! mão- poder o Director 
GerRl melhor couhecer o vessoal e as necessida•1es do serviço em todo o Bt•azil, do que um 
administrador em sus. circnm:;cripção. Por dcm:l.s!ado obvias as incouveniencia.s desse 
systen.a, não as comment:~. este .P~recer. 

E' esse mesmo conhecimento minncioso, indispeosavel do territorio submetticlo á. Admi· 
nistração regional, que uconselba. a transferencia para e5tas ria. faculdade de estabelecer e 
fixar os itinerarios das linhas postoes, ada.pta.nJo e~se funccionamento ús necessidades 
varia.veis da zona em que se <lesenvolvem: a creaçã.:> e a suppressão de agencias de cate
goria inferior só podem ser apreciadas sob o ponto de vista da. conveníencía do serviço 
publico pelo Atlrninistrador da região em que ollas se acham. · 

O unico l imite p1~1tico para esse~ actos está em não set' excedido o crctlito annual
mente votado para. cada circumscripçií.o dos Correios. Haveria um perigo nessa. ampliação 
e fune{'ões: alterar-se o qwmtwn, exigi·lo para cada Adminislraçiio, desde que esta alte
rasse vencimentos de agentes, etc . O'bvia.-se a esse inconveniente de modo !l.bsoluto, reser
vando exclusivamente a Directoria Geral a classificação de agencias. Nesta. innovação 
não f;,z mais a Commissão do que sanccionar o que a pratica tem ensinado, pois é fa.cto 
que as propostas das .t\rlministrações teem. em sua enorme ma.ioria, obtido a sancçiio do 
orgão central desse serviço. Por outr o la(lo, o. economia de tempo que assim se obtem 
é rctorçadu, não raro, pelo. economia dos d inheiros puL!icos, e, }J<J.ra comt•roval·o, pode· 
riam ser citatlos casos como os de u m Estn.do, onde a demora da approvuçiio do con
tractos produzia um aCCl'escimo de (lcspeza., tlcsneces~a.rio, de tros contos de r i.\ is em um 
trimestre. 

Ainda si houvesse no Reg-ulamento actnal meios de tornar eiTectivtt sua. obsel'va.ucin. 
no tocante a contrnctos, comj)rehGnd~ r·se-!Lt : •, SL:m se justificar, ombor:~., a in~istench\ em 
reservar essa approva.çiTo ao Directol' Geral; mas ha tantos meios, constantemente ompre
ga.dos, e em bem do serviço publico apress:\·Se em proclami.lr a Commissão, p:1 ra. o caso 
vertente, de contornar a difficuldade. Ho. uma linha onde a conllucção de malas custa. 
quatro contos, contracto cuja. approl'ação excede do. alçaria do :\dministrador; divide se esta 
linha. em duns, ca~la um.t de dous contos e o Administratlor a.pprova amuos o~ conh•actos. 

Burla-se o Regulamento, iica.ndo dentro nos seus limites estrictos. A solução esta, por
tanto, em desfazer o er ro inicial e dar, tanto ao Director Ger:.~.l, como aoS administro.dot·es, 
maior )atitude de movimentos. 

Teve a Commi~são de estudar a conveniench\ de descentralisa.t··se o Almoxarifado, 
passando suas funcções a ca~h uma das Lr~11inistracções . Não lhe parece, entretanto. 
vantajosa. essa medida. Não só a oniclade c!<- typo das foriJlUlas de franquia, boletins, 
etc., empregados pelo Correio será mais be~ gara~tlda pela centrnli.::ação desse serviço,, 
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oomo é natural t-lmbem ser. mais economico esse fornecimento, .quando em gr<mdes porÇões, 
· do que parcellado. Não ignora. a Commissão que em alguns E:>ta.dos podem set' adquiridos -

objectos por preços inferiores aos das listas que acompanham a. remesoli. do material pelo
_almoxarifado ; mas parece lbe não dever ser a solução proeurada. no sentido de descen
tralisar esse serviço, mas sim em mais ·acura..dameute fisca.lisat·· o fanccionamento da Repat" 
tiçã:<J distribuidora. central. . 

Tendo-se desenvolvido bastante no or<)<1meuto da Industria a verba destioadà a vanta
gens especiaes para os empregados do Correio, procurou o projecto em discussão syste
matisal-as de a.ccorrlo com a tendencia do voto expresso do Corpo Leooisla.tivo DI\ lei. 
orcamentaria vigente. Por outro lado reg11larisou ~ questão do pernoite <los empregados 
do correio ambulante, fazendo cessar a clamorosa injustiça. de pagar-se _o mesmo tra
balho, na. mesma zona., à razão de 3$500 para uns e l O$ para. outro;; incluindo a. verba. 
especifica.ua na tabella. f,lz-se cessar o indevido ouus que ~rtas Adrilillistrações lancavam 
so~re outras verb&S, a.ttribuindo-lhes o pa,n-amento do pernoite. - . 

Um dos principaes obices que encontra. o Correio para o desen-volvimento de sua. 
renda é a existcncia. do cont-rabando postal. Liga-se est~ racto, damnosl> para. os redditos 
publicos, á natureza. das classes, onde é recrutado o pessoal das agencias ; nã.o se t rata• 
pois, de um c1so de dólo, mas tão sõmente da incomprebensào do monopolio postal· pOl" 
parte dos 'Proprios empregados subn.tternos. Avoluma-se pela mesma causa. o tra.btJ.lll() 
tias Administraçoes, porque o Regulamento, mal comprehenctido e executado, dá origem a. _ 
mil consultas, outras tantas rectificações o reclamaçõ!S. Por esses motivos todos é que o 
rela.tor do orçamento proporia. aproveitar }larte do pessoa.l dispell53.do em vista. dare
ducção do~ quadros que sujeita. ao estudo do. Cama.ra, em inspeccionar permanentemen-te 
as agencias. Ol 15 loga.res, cuja creação seria pr.,posta, referem-se sómente aos Estados 
onde o numN'O de agencias e as ditficuldatles do transito justificam a permanencia d&$e 
trabalho ; uos outros, manteria a. !a.culdatle n.ctual de inspecção por pessoal da.s proprias 
Admi oistrações. 

Os supplentes, hoje muito numerosos, estão sujeitos a. todos os onus dos empregados 
do quadr) e recobem vencimentos diminutíssimos, que chegaram em algumas repartições 
á qua.nth dimioutissima. de menos de -6$ por me.;-. · 

Esta situação deve ce~sa.r. pois ê irnpossivel que se exija, e de facto não se exige, 
serviço regular e a ptülões not::tveis de pessoal que vença tão parcas soldadas. -

A nova disposição permitte, havendo criterio em sua. applica.ção, garantir venci-
mentos mensa.es de 50$ a 60$000 . · 

Para a or g<tniso.çií.o dos novos quadro!, que vã.o propostos, inspirou-lie a Commissã.o 
nas ~statisticns do trafego postaL, que teve occasiã.o de compulsar, e nas reclama.ções 
atteDdi v eis dos Allrninist radores . · 

Desta mrma procur•;m a Commi~são corrigir um dos deraitos capitaes da actual orga.
nisaçã.o: a. pletbora de alguns ponw do systema, e por outro la.do uma anemia. preju
dicial ao bom desempenho uo serviço. 

TELEGRAPHOS 

~· bastante di!Hcil nesta rubrica orçamentaria achar margens para economias nota.
veis ; o.o Poder Exccuti\·o, que applic:L os verbn.s mais despido de obsta.culos se depa._.a. 
este caminho, do que ao Congresso que, ~o votar o.s dotaçõell dos diversos serviço3, lhes 
traça apon<~s o limite extremo de desenvolTimento. De um modo ~eral póde-se dizer que :l. 
proposta po:rn o llnno de 1900 c\ mil.i~ economica d o que a orga.uis~.ã.o vigente, mas isto mais 
~prende a mellidá.s administrn.tivas do quo a disposições oriundas do Poder Legislat ivo. 

A suspensüe> do pro~eguimento das linhas teletiraphicas, sabiamente decreta..da como 
modida. geral em 1896, t em produzirlo resultados benelicos. 

Não 6 ~ómonto a diminuição tlo pessoal que decorreu dess::t paradndas coostrucções: f<li 
tambam o estutlo mrtís rellectitlo, mais ca.lmo,do serviço dos telegrltpbos, suo.. org-aolsnçã.() 
mais racional e a índag-açito das verdarloira.s causas do onus, advindo ;lO Thesouro pelo · 
nppare!JJamento anterior a 1890. 

O m odo porqne se fazia. esse a.ugmeuto U.a r ê<le está. claramente indicado no quadro se
guinte, do qual se deduz que o augmento <le fios conductores decorrente do desenvolvi
mento das relações telegraphicns. ,:o -melhoramento das linhas, etc., Il:lo est á. em pro
porção com o cr~cimento das linhas, evidenciando-se a.s~im que a peq uenn. - di:!l'arenca. 
entre o comprimento das linhas novas e o tota l dos tios conductores augmentMos não 
gua.rda. a propor~ão devida com as multiplicações dos fios, dado o desenvolvimento as 
causio1),al do trafego telegraphico e <\ S necessidades da boa conser vação da canalisação. 
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REDE TELE GRAPHICA ACTUAL 

~uaa.ro ao a.esen-volvimenio d.e. red.e telegr:~phica a.e l890 a. 1S97, inelu8i'Ve 

----------------~------------~----------~-------
Dli:SENVOLVI::UENTO 

TOTAL 

s"" cU o 
D'>!:: 
2~ 
:§2 
8~ --------------------- -~~--- -------

31 de dezem.uro de 1889. -. .. . 10.522,0i3 18.925,305 
31 )) > l> 1890. .. . .. 11.895, 982 20.299,1!)4 
31 :. »- » 1891. .... 13.431,407 28.268,id9 
31 » :1> » 1892. ..... 14.334, 134 31.299,4.38 
31 » li> » 1893. ... . 15.630,478 34.251,3!i5 
31 ~ » » 1894. .... l6 .56S,ôG6 35.49~.583 
31 » » » 1895. . -. 18. \74,009 37.218,000 
31 » » }) 1898. ... .. . 19.714,822 39. 146,719 
31 » , » 1807. .. .. 19.714,822 39.6:~5,678 
31 » » » 1898. . .-.• 119.717,022 3'<1 .637 ,878 

A.UGMENl'O A.N NUAL 

="' "'o 
tll'-' .., ... 

.::::"' = E -- o --~-;:; 
Q~ ----

······· ··· 1 .373,800 
1 .535,445 

902,727 
1 .296,344 

938, 188 
1.605,943 
1.540,213 

.. ..... ~ .. .. 
2,200 

.... ...... 
1.373,889 
7.969,5t2 
3.030,699 
2.951,957 
1.243, 188 
1.723,417 
1.9'>...8 ,719 

48S, 'J59 
2,200 

ESi'AÇÕES 

176 
193 l i 
211 l 8 
234 3 2 
250 16 
284 3 4 
316 32 
369 53 
369 
370 1 

Ainda outros erros Jll'ovinham dess[\s construc:;õos sem plano nom escopo synthetico. 
O deficit continuo e crescen te dtt Repartição dos relegrnphos, es contrava como a.poío a. 
curiosissíma. theor ía de que t aes serviços n iio se destinav am a pro rtu zir sa.Jdos, como si , ll n. 
incapacidade rle encontra' causa pla.usivül p:u•a·exqni:>itices do toda. ordem nesse ra.mo de 
obras JlUblicas, houvesse mister de ·procurar um11 escusa na p rocln.maçüo desta. anomalia: 
ser úestino da. administraçã o constrllil'em-so ourns pu blicas par:\ servirem de origem a 
perpetuo uesequillbrio tle;!'avoru.vel ao Thc~úuro Ctltt'<:l a receita e a despeza. de custeio . 
dos mesmos melhorament os. 

Oa enthronisaçii.o desso diS(iau tet·io a pt·oclamar a iuca.ptlcidude do Estado pura gerir 
imlust rias de ctu•a.ctcr Cilj>e<'ial, Hiio mctleil~ nenhum nhrsnro, o n. tcnue separação que 
entra CS.S!)S factos existe l'r l'quonte,; vezus tom sido t ransposta por asses mesmos que 
reco11hecem, no C!lSO <lns linhas tologruphicas fcrlol'aM, po;lorem I) !las competir com as 
com(ln.nhi as ~stran:;eiras tlc c•tho ~ulorua t·i•w, crrm vanlagem pa.r;t ttl(los, iuclnsivCJ o pu· 
lJiico ll o 1' hcsouro, ~o mo n1r1.is t:ll'; lo \ '();·omoL 

Por ontro indo, ;to IH :J.!int•mu-so o~ tl(/iciiS successh·o!5 d;~ Rop[lrti~ii.o dos Tclegr a.phos, 
uunaa. se -poz am prn!lCil o o.teal lonto /'rfndpio do colllnl>Jlidndo I) tiO mo.nda logic!tmcnta· 
so~rnt• as conta~ tiClClHtoin tia~ olll c;qoitr~ l . du ~o r·lc fJ.r to, ate hoJ!l , quem qui~er, compul
salld() u ossos documoutos < ' llkio.o~, s;lilllt' a; :,ltua.çi\o Iltumceit·t~ et actu. tlc no~s,,s tele
gro.phos, tci'(L oTo 1uclu r com enib;.ll'ar;os 1io ordem tol quo talvez se tt•o.usfot•mem. em 
impossib~ l idutlcs prn.llcrt,;, Esst~ ct•l tica, nli ás, npp1 ica.-so a gl'audo numoro de nossas repar~ 
ti~õas p ublicns. Ne~ta tle quo h•:otnmos voom-so sempl'O figurar nas verbas de cus· 
teio as const rucçi'les rlo linhas no\· as, o pcssonl paro. e~tns tlcstint\do, o material utili-
7.;\t!n na.s mesma;; c ass im por rli:ont<l _. E ' este 11n1 dos twiucipnes motivos ;]a twolumação 
rlo tl. tflc ;t dN> tclrgrHp l!c-s, n. par tia lnsuJiicit::nei:l da tn.xa :~ l ê 1897 cobrada peJa-Repar
tiçãoo. A construcçãD dns linhas novas pt·ejm!ícou enormemente a couser-vaçüo e os 
melhoramentos -d:t l'L~l e cxisteute já remuncrarlora; d'alli a impossibilillat!e da concur
l'euciu. com as liuhas c>t<·angeíras. Cumpt•e não olvidar que nas l!lensagens telegra.ph\cas 
não ó tanto a ta:Jm que preoccuna o publice, mas ;t prest{'za. e a. fidelidade dtt transmissão. 
()Imo gar;tnlil' esrns, iBto· e .~omo·'atil'nhir peh\ coneurrenci:1. maior trafego para. as linhas tel'- . 
restres C.~de1·aes, si a ca na lisaç.i'lo ni\.b eslav;~ em contliçües de re~-o'1llarmente runcciomw ? 
O pessoal desviado da conserva. para. as construcções novas, o material empregado 
nest a!>, foram outros tantos elementos retirados á boa. conservação dos condoctores un-
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ti)!;os, á. sua substituição gradu~l, etc.., et~- Dahi . eomprehende-$e que i.\vessemos c"'" 
gado a um pouto em que prat\cumeute na.o possmamos tel~gro.1pho. · 

Por feliciuade nossa, ern 1896 tom.1.ram-se providencias elllcazes para.sanat• esses males, 
sus tar-se o desen\-olvímanlo das linhas pnra se cuidar ue sua conser va e das reconstruc
ções; os quadros fcnm remodebdos d e accordo com csEa restricç[o de ser ~iços, e no 
:mno seguinte c;stabeleceu-~e o que <leve ser o regimen norm;;~l nn utilisaçã.o do telegra.pho 
pelas autoridades federaes e estadoaes, pogautlo estas, com taxn. reduzida embora, o 
serviço proprio que tivessem de executar mectiante o concurso da c:malisação electrica 
d3. União ; limitou-se a extensão dos telegrammas pa.ra. a. imprensa.- A seu turno, o 
Governo niio ficou inactivo ; estudou-se e foi levado a e:treito uw mais completo aprovei
t amento dos C?lld~ctorcs, pela. adopçã.o_ de_ a pparelho;; que perm!l tissem intensi1lcnr-se 
o trafego dos c1rcmtos, quer pela transm1ssao simultauea. em senttdo opposto, quer pelo 
melhor aproveitamento da capach.húe conductora da l inha, ou pelos dous meios aou
junctamente empregados. Desse complexo tle medíd(),S legislativas e de administração 
resultou sensível melltori:\ na. situação gero.! dns linhas. Já não atravancaram os con
ductm·es os tele;~tramma.s pam a ímprens.c-... que, com prejuizn para. o Thesouro1 psla reducçilo 
da taxa e do publico que entretanto a pagava. integral , leva<;ttm de 8 e 10 horas par;). serem 
tran~mitticlos; foi reduzido n. seus verdadeiros limites l)al':l. os jorn::~.es,o trafego propriamente 
t e!egraphico e permittiu-se uma folga ao po~soal que, em Yez de terminar e;;se serviço 
de madrugada como acontecia d'<mtes, passou a enserral-o an tes du meia · noite. O tra
fego official, quer da União, quer dos Estados, passou de 43,'3 °/0 , em 1890, a. ser de 4,5 •(o 
em 1897 para o serviço federal e de 2.1 •;. para o serviço est,ldoal. · 

O estado das linb<IS para o Sul melhorou, e e de crer que resulte do accordo firmado 
~om as atlministrnções dos telt>graphos argentino e urugua yo, certo augmento do t rafego 
para. ~st-a parte da re.le. Que a canalisaçã'l est.'\ habilitada para o serviço, prova-o exu
berantemente o facto seguinte : em 1 de mar ço ultimo t e ve a estaç-ão de Porto Alegre 
de manipular 1.208 telegr<1mmas com 21 .886 palavras ; Pelotas manipulou em duplex 
535 telegra.mmas com 9 .l2ô TJal:l.Vl' iiS e Rio Grande teve 4.65 recados com 7.220 palavras; 
todo o tr<tbalho foi feíto em dia, sem o menor atrazo - Com os novos typos de Relais 
modificados pel•\ repartição gera.!, póde-se falar da. Centra-l para o Sul com uma unica 
translaç:ão em 11-torretes. Com os Morse -montados um duple~ de que dispõe a. Dil."cctoria, 
apparelhos com os quaes já sabem trabalhar os emprega.rlos, póde a Repar tiç-:i.o attend~r ao 
trafego avultado que sn póde espnea.r pelas linhas mer i<li.onaes; -por e mqua11to, podem 
limitar-se as insta.llações Baudot ás tt'es existentes m; ·eentral, ~. Paulo e Santos ; mais 
tarde, quando a sit 11ação orça.mentaria o pormittir, ê qU I) se cogitará da estabelecei-as 
nas estações do norte da Rcpltblica. 

Nesta zon~\ é que se encorü1·am os maiores ollst;tculos ao bom funccionamcuot dos tele
. g raphos pelo máo estaao das linhas e por deficiencia. de!>tas. No t:;ul, hoje eru dia., só 
é necessnrio na canalisação o serviço normal de conserV'õ:'l; no Norte, poróm, em muitos 
trechos é uma verdadeira. recon~trucç:í.o qu ! exig(l o e-:tado dos conductorcs. O;s:ydados 
alguns fios, outros com as emendn:; ror se soldarem ate ltoje, interrupções frequentes 
devidas ao mã.o estado das picn.das, :~o arrombn.mento das cst!vas de serviço, ele., tal é a si
tuacão a. que em 1897 estnvo. retluzida. n. rêde pelo desvio do pessoll.l pa.rn. a~ obras novas, 
quando foi sustada a exe~ur;.iio dosb~ o l"ol':tm oxpr.did<tS ol'dens parn RO nctivurem n 
consena. o n. rcviSií.o <las linhas . D~ C'J\tii.n p:w:t c:i., conlitltl/)i\ I.•J()ffi si•lo 09 osl()r.;os do. 
Reparti<;<i.o dos telegt~lpho:> , il.l ll·nuatlo~ apcna,: peln mmp~.nlm fi o Canndos, p :ml- o 
lim tle mc;lhorar •~ situa~ão :;er<~! desso serviço. P!Wil. isso, l>iio necossnt'Í<IS r ccons· 
l;lrucçues completns, pt•incipalmcnto no tli~tt•icto t.ln H;lhia .. Niio allltde :.. todos esse~ 
detalhes o relator t.Io OJ'c;amcnto, embul'll. -per·tenc:un il. vi<lo. pa.rt icu!:u· das ndministl'<lções, 
sinão para just ificar-~c de ucc.:itn.t•, como u.cccita, as vorbas, ma.u.tidas desde 1898, p::~.ra. 
o pessoal de inspcctoros, feitores, guordns o trabnlhndore~. propostas pelo governo, 
quando mnis logico forn. diminuir o numero destes diver•sas auxilia.res desde que foi 
suspenso o serviço a que, em pal"lo, tinl mm de prc:::i<lir. O estado das linhas em certos 
pontos exige \'erda•!círas !'ct..-on~kueç•:íe~ e ó paro cs:;•) ser,•iço anormal que se destirul. o 
pessoal que, outro fura o estado de rêde, deveria set· dispensado. Do mesmo modo a 
vorba pat•a renoyac;l.o do ma.ter·ial das linhas, duplic.tçã.o decon luctores, consolidação, 
e conservação tlo.s linll:.s nctuucs, e elevada, acima <lo que deveria ser a des)1eza. normal, 
·mas justifica- se pelo mesmo motivo <t quo alludimo5. A.peza r disto , por uma nova. 
dis trib\üçfi.0 doE'- <list.ricú·,, t,~l·~p;rn.phico" fora.1n este.~ .r·edu1.id.os •le 17 a I !'i . 

Cabe aqui oxp lícar uma. in novação quanto ao orçamento vigente, proposta para a com
pra de material, P. que, nã.o cstn.mlo clara n o, proposta,é assumpto de especificeacã.o da Com
missão. .Ha uas vel'I:J<I.S - material -das diversas consignações, uma notavcl reducção 
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apparente sobre o votado Jla.ra o exercicio corrente; como se trate, porem de adquirir 
c;wtos objectos p or conta destas rubricas não aqui, mas no estrang-eiro, pois assim acon
SGiham as necessidttdes do serviço, pôde esse facto t raze:· uma economia., ou acarreta1· um 
augmento d e despez>l coororme a taxa cambittl. 

Em bOI'<\ oão viessem onerar este orçamento ellas :pesariam sobre a '"erba de dilferença 
de cambio no regimen anterior â separ3.ção das despeza.s ouro e papel. 

.li! a teria! ~ ferra men L :L de CODS<'ll'V:lÇÜO uns li-
altas . ..... ... _ • . • •. _ .. ,. .. . ........ __ ...... . 

Rcnovaçl'lo elo m:tteri al das linltas, duplic"--
çõ.o do~ conductor. es , _ ...... ... , ... ...... . . 

:llatm·ial icchníco do consumo de cs taç(ies e r c-
novaçiio úo material ............ . ..... , .. .. , 

R eno"a.çiio do mlltc>rial de ofncina, olJjectos de 
c xpedtcnle e desenho .. ... . . . . . ....... ... ... . 

ORÇ.\:IIEXTO 
VIGE~TE 

PROPOSTA 
PAll.,\ 1900 

i "() . OOO;:t()Q 1 GO: 000.)000 p~pel! 
~ - ·,- j 17:778$000 ouro 1 

310_000.,0)0 ! L20:1JOQ~OO papel\ 
. ' I 8!:·1-I:J$:.>00 OU\'0 

80:000~00 26 :GG7$000 ouro 

i O OQi)~" 1 4 :000~000 papel/ 
: . '• '" i: $3:3-~350 ouro l 

~50: 000~000 f 184:000$000 pa.pel! 
tl30:223~0 OlU'O I 

IlCOXOlll!.\ 
ArP A.R.R~ TE 

42:222~001) 

135: 554')500 

53:333$000 

235 :77().~150 

Si estas :::ommus tossem remettidus ao ex ter ior ao cambio de S d. serl\o .t: 14.i350 que 
custarão 14.650 :>< 30.) = 4:~9: 500$. Sommando a esta a. parcella a uespenJ.er em pa.pel 
t criamos para. a s dotaçiíes dos mesmos exercícios : 

En1 1899 ....... .. ...... . . ..... .... . . .. ............. . .. . 
I> 1900 .... . ..... .. ..... .. . . .... .. ..... ... ....... .... . 

SGj am para um nu~mento real de .. . .................... . 

para o exercício v inJ.ouro. 

550: 000$000 
623:500~00 

73:5008000 

Basto., lJOróm, que n taxa cambial se eleve a 10 J.. pa1•a. que esse augmento se trans
forma em d iminuição, pois teremos : 

Em 1899 •••.. ••••• •••• •. •.••••••••• •.• ••.•.. •• .•••••.•• 
:.> 1000 (14.850X24$+184:0008) ....................... . 

Sei:\ um:-t. d iminuiçiio real de ............ ........ .. .. . .. 

pa.ru. o exercício dl.l 1900. 

550:000$000 
535:600$000 

14 :400$000 

Convem ao estudar ::\ Repartição Geral dos Telegruphos tet· em meut<l q_uo ella já 
chegou :w ]Jeriodo do poder auxi liar o orçamento ria Republica. e níí.o mais pezar sobre 
ellc. As taxas cobrad as sã.o compnraveis ús congenercs e são inferiores ás das emprezas 
em que póde entrar em concur re ncía ; estai.Jeleeida esta, paradas as constrncções novas 
e dado o desenvolvimcntn n ormal das relações telegraphicns não parece remoto o dia 
em que s·J]ilos appnrecerã.o na explotação dessas tra.nsmiSsLies. 

Pelos quadros seguintes verifica-se que a influencia da tarifa para os telegmmma.s 
pnrticulllres foi uma dirn)nuição de cerca de '26 ~;, no nume r o de recados, correspomlendo 
a 33 % a menos no numel'O de palavras ; nos telegrnmmas da imprensa a reducç:lo foi 
quasi nulla no nnmero dellcs, m:~s de cerca do 48 % no numero de palavras, exactamante 
o fim visado. Em compensação calcnla.·se em l.lSS:COO$ o excesso de renda tão sàmente 
dos telcgramm:tS interior es sobre o correspondente no c:x:ercicio de 1807, isto e, um 
augmeutO de 33,7 %· 
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Foi este o trafego interno da Repartição em 1897 e 1898, excluidos os telegrammas de 
serviço: 

1897 1898 

. NOMERODli: l\U!IIERO NUUERO l>E NUMERO 
TELEGRA!ti~AS DE PALA VRA.S TE:C.EGRA.liiM..'I.S DE PALAVRAS 

1.514.592 20.094.545 
Fartieulares ...••• •.•.•..•... 

1.114.434 13.341 .534 . 

71 .42! 2 . 306.833 67.807 2.209.353 
Officiaes . .. •.• . ...•..•.• . •• •• 

35.592 1.187.269 31.038 . 804.894 
Estaãoaes . ....... ... ......... 

55.682 6.070 .191 53.012 3.201.498 
lmprensa .. •• . . • .. ..... .• ... 

1.677.290 29.658.938 1.266.291 19.557.289 

Não será, portanto. extranbavel si o exercício de 19()() conseguir fech~r-se co~ equi
librio entre a receita total e a despeza. dcs telegraphos nacionaes. 

"v'iAÇÃO FERREA 

Si bem que cinco setimos das verbas postas á dis:posicão do · Ministerio da. Industria, 
Viação e Obras Pnblicas se possam classificar sob esta epigraphe geral, doloroso é dizer que 
a. solucão do problema dos transportes no Bra?ll· esta longe de ser o que era natural 
esperassemos após quasi meio seculo de expet·iencia. 

Causas diversas para isso colluboraram :algumas prendem-se á. crise em. que estamo; ; 
outras, e as mais ~érias, vem de mais longe e â. sa.ciedarie proTam a superficialidade do 
estudo feito quanto ás condições de funccionamento de nossas redes. 

Desde o• methodos de explotação, que em muitos pmtos se presta.IIl a justificadaS 
criticas, até o regimen jurídico tolerado pa.ra firmar as relações entre as vias ferreas e 
os que detla.s se utilisam; desde o conjuncto t.le regras aclminislrativas a.dophdas para 
tornar effectivas a policia e a. segurança das vias rerreas até o systema de favores conce· 
diuos para. fomentai' o desenvolvimento das redes; tudo pron o abandono em que esses 
estudos jaz~ram a.pàs a regulamentação de 1857, ohra. sufficiente para illustra.r seu emi· 
nenta auctor, Luir. Pe1treira. do Couto Fer raz. Um ou outro trabalho de valor, como o 
profundo parecer de 14 de dozembro de 1883 da Secção dos Negocios do Imperiv do Con
selho <1e Estado, vem rompre a monotonia das bann.lirlades que sobre o assumpto se tem 
dito; mas a quem conhece este assumpto não pôde sut•pt•eb ender a affirma~o de quo a 
questão das estrndas de fe~ro &atisfactoria.mente resolvida. em meíados deste seculo per 
um estadista de valor, com as uovas e crescentes exigencia.s do trafego mederno se re
oonstituio por inteiro, e o problema. dos transportes a.indo. esta a espera de quem o 
solva.. . . 

São os methodos de explotaçã.o que· e:~recem de minucioso estut.!o, no sentido de mais 
completamente aproveitar energias que hoje se disperrliçam. 

E' a responsabilidade dos tr<tt1sportadores que é preciso tornar re;J.l, cess~~,ndo o Es
tado deduro pernicioso exemplo de desrespeite :.i. lei. 

E' o pl'oblema. das tarifas de que oingoem até hoje co~itou ; e esse curiosissimo systema. 
de ta.rifica.~ã.o a olho que convem inexoravelmente e:xpellir do nosso paiz, para. ·instituil-o 
sobre as suas uníc.'IS bases racionaes - as estatísticas de trafego - solvendo-o de accordo 
com os tres criterios globaes a que obedece : o cu~to dos transportes, a. remuneração dos 
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ca.:pitaes; o valor~ _merpantU.dos.·liro.~uct_9.s ~~ansportã.~9s. : .. t>a~· a;3 es~~ã:aa?. ~llli,a~, o?t ··. · j 
outro. elemento amda. mtervem.: a mfl11encta dos tratiSportea nas . relaçoes de· mterca.mbJo ·· · 
commercial. · -

As. tarifas especines, esse, na._ .phra~e de Ulricb, incompa.ravel instrumento _do poder 
· · commercial das .vias ferreas •. dev.ern. ser ,estJJ:datlas r.om cuidado para que so é v item verda

deiros dispauter!os como alguns de que ha exemplo nas proprias estradas federlies no 
tocante a adubos, etc. 

· São os processos de de;envolvimento das redes, os fõtvores pecuniariqs c oútró·s que 
devem ser novamente estudados, 1,1a.ra.. harmonisar sua concess~o cem os ensma.mentoo da. 
economia social e a boa tecbnica administrativa. 

Sem citarmos aqui os multiplices aspectos desse arduo problema, convem .lem'Qrár g~e 
n~m toda.s as soluções cabem na alçada uó Congresso; em sua maioria. são actos do Poder 
Executivo que dentro no actnal r egi.mem lega.l podem ser feitos . 

. Relativamente .a outros •. o C~ng-resso já. .tem titio ooo~sião de se m~nifestar. ~o Senado 
acha.·se um projecto de lei que VISa. normabsu.r a. üxaçu.o d<lS tariras ; ainda este auno ;,..; 
poderá. a Gama.ra. votar uma loi sobre a. responsabilidade dos transportadores; e a.gora vem 
a commissão propor medida! legislativas sobre outros pontos em que ca.be a. acção do Con
gresso e sobre os quaes sua. at tenção .foi despertada. por attritos e difficuldo.des notados na 
·pratica. ndministra.tiva. 

Questões diversas, por exemplo, tem surgido no tocante á intt>rpretação que se deva ,.. 
dar ao p1•ivilegio- de zona, e a lutitude desse f~vor. · 

ÉXaminemos a evolução desse privilegio afim de ver qual tem sido a. tendencia gera.! 
do nosso direito admini&trativo nesse Msumpto, e o que nos convem adoptar, não só em" 
relaçã.o ás neces~idn.des presentes do Estado, como tamuem em previsão do seu futuro . _ 

A lei imperial n. 101 de 31 de outubro de 1835, primeiro passo dado em matcria. de 
viaÇão ferrea no Bra.zi~, sém fa.la:r em zona deo p1·ivilegi~ exclu.si'llo para o uso de car,r9s 
para transporte de ~eneros e passageiros, por espaço de 40 annos, a umn. ou mais. com· 
panhias IJUe fizessem~ u ma estrada de ferro da capital llo Rio de Janeiro para as de Minas 
Geraes, Rio Grande do Sul e Bahia (art. 1° da lei) . 

Esse latissimo privilegio já teve amplitude menor na lei .n. 641, de 26 de ju lho 
de 1852. ; em seu art. 1" § 4•, estabeleceu o Poder Legislativo que: « clura.nte todo o 
tempo do privilegio {90 nonos, no ma:dmo) não se poderá conceder outros caminhos de 
ferro que fiquem _ dentro d•t distancia de cinco !e~uas tanto de um como de oull'o 
lado e na mesma direcção deste, ~alvo si houver a.ccol.'llo com a companhia.» 

Aquijil. vemos que a zona ficou r€duzida a uma (a.il:a. de lO l eguas de lat•gura e ainda. . 
o.ssim poderia. ser invaoida. por outra estrada. desde quG esta tivesse 1lirecção diveroa. ua. 
primeira. ou desde que houvesse accordo com a primeira. compan.lüo.. 

A possibilidade de in'vnsão da zo:Ja. privilegiada em determinr~das c;rc.umstancias 
ainda e previsto no regulamento qne baixou com o dccrtto imperial n. 1030 de 26 de 

. abril do 1857, no art. 15om que se trata do cruzamento de duas estradas de ferro . 
O (!(-ereto i m1•erial n . 55G 1 de 28 de fevereiro de 187 4, d eflnindo as compet.mcias do 

Go>erno Gera.\ e uo;; GoV•H' nos provinciaes em mate1'iõt de con<:essáo de vias ferreas, 
estabelcco, em seu :ll't. 2" § 1•. uma zona de Gtl kilometros (::!0 kilometros de Cotda hrlo do 
eixo da cstraola) dentro. 1n qual é vedatlo ás proviu<:iua conceder viati ferreas desde que 
nella exist.n, mt mesma dlrecçã.o, unm via l'errea tlo Governo Ger .tl Otl j â. estabu!e,~ida ou 
iniciado. pHto m esmo C.:ol'erno Gel'al. Entretanto em s~u art. í 0 o mesmo dec1eto 
prerü o. restl'icç:i.o tl<!Sta zonn, cstal.J1llecendo cota ro1\ucçf~~ com') elemento cia~sificadoJ.' 
nas concurroncins publicas. 

Emquant.o :t. lei n. G·ll , do 2G do junho tlo l S:iZ,. e;hbclcCG :t zon:1 privilcgi~da. fi:ta 
de cinc\l lcguas para c:!.'la bulo d :1 estrada, já o deeroto n. f>5lil em seu art . n• § 1 • 
considera como l!l(IXimo da1.ona pri vilcgiadt~ a largura do 30 l~ilometros do um e de ()atro. 
lado. 

Mais ão quo isso, exph uando seu mooo de peusar, o P~der Executivo dG~Iarou que a 
probibição !!e conceder estrm1as de rerro dent1·o mt ma.xJma zona. de 30 kl;OJHir()s d_e 
um e tle outro la•Jo e na mesma direcção, snl>o si houver accordo com ;\ emprcza..pn
vilegiada «não comprehenrle a coostrucção de outras vin.s ferreas que, embora. JltlrtLndo 
do mesmo ponto, mas seguindo direcções diversas, possam a.pproxim:~-r·se e tLté crnz:l.r 

C;tmar~ 'V. IV . !7 

l 
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a linha da estr11da a cuja empreza foi concedido privilegio, com tanto que, dentro da 
zona privilegiada, nã.o recebam generos ou passageiros, meuiante frete ou passagens.» 
(Dec. cit. art. 9° § 1°.) 

O decreto imperial n. 6995 de lO de agos tó de 1878, estabelecendo as bases geraes para 
concessão elas estradas de ferro com fiança ou garantia de juros do Estado, consigna em sua 
clausula III § lo a largura de 20 k ilometros de um e de outro lado do eixo da estrada 
para a zona privilegiada, nas . mesmas cont.lições elo decreto n. 5561. 

O decreto imperial n. 7959, de 29 de dezembro de 1880, que rtpprovou as clrtusulas 
reguladoras das concessões de estradas de feno gel'étes no Imperio, estabelece como lar 
gura maxima da zona pri vilegiadrt 20 kilometros, limitada por duas linhas paralellas 
ao eixo da estrada, com as mesmas restricções dos deceetos anteriores; ficando assim redu
zida a zona a lO ldlometros de cada hulo tio eixo. 

O decreto n. 7960, da mesma da tn, tornou extensivas as disposições do decreto n. 7959 
~s estradas feitas com subvenção kilometrica; fiança· ou garanti<c de juros, em tudo o que 
não for relativo a esses favores, e tn,mbem ás estr adas jà contractadas si o governo ti v esse 
t!e lhes fazer esses favores . 

( Essa gt·adação continua do nosso direi to ferro-via.rio, em materia ele zona privilegiada, 
é ainda .robusteqida pelos pareceres de 14 de dezembro de 1883 e de 9 de janeiro de 1884 
da secção dos negocies do fmperio do Conselho de Estado, aquelle firmado por Affonso 
Celso e MU;rtim Francisco e este por José Banto lla Cunllrt Figueireclo. 

E obvio, portanto, que o privilegio de zona se tem restl'iugiclocada vez mais no direito 
administrativo imperial, obedecendo assim ao plano de fomentar o espírito de empreza e 
animar o de:;envolvimento da ~· iação ferrea no Imperio. (Parecer do~ Conselheiros Affonso 
Celso e Martim Fraucisco). 

A tendencia nos Estados em qne mais se tem desenvolvido a viação ferrea, é a mesma 
que se nota na União. Em Mine.s, por exemplo, onde tanto se tem cuidado desse assumpto, a 
orientação seguida bem se deduz do seguinte quadro: 



Denominação das estradas Da.ta. do contra.cto ou da. lei 

Estrada de Ferro Chiador a S. J oão Nepomuceno. Decreto imperial de 15 de dezembro de 
1871 e contracto provincial de 15 de 
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Leopoldina : Linha do Porto 
dezembro de 1873 .. . .•... ... .. . .... · ·. 6 kilometros .. . 50 annos .. 20 annos ....... . . . 

Novo a Leopoldina . . . ... ~ .. . Decreto imperial de 27 de mat·ço de 1872. 6 .. . 50 

Minas & Rio ...• . ..•..••..... 

Juiz de Fóra a Ponte Nov~ .... 
Pedro li a Lavras do Funil... 

do Poço do Farpão ao Ara~-

Lei provincial de 4 de dezembro de 1874, 
decreto imperial de 23 de junho de 1875 
.e contracco provincial de 22 de fevereiro 
de 1875 . ........• . .. . ..... •. ••.. .... · · 30 

Lei prov incial de ti de novembro de 1873 31 
Conkacto provincial de 30 de abril de 

11573 e lei provincial de 11 de novembro 
de 1873 ...•.... .. ...............••... · 30 
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. . . 40 

.•. 50 

suaby . ....... . .......... .. .. Lei provincial de 3 de dezembro de 1873 31 )} ... 40 

de i\Iontes Claros á Extrema . • 
Juiz de Fóra a Ponte Nova . .. 
P aracatú ao rio do mesmo 

nome • . .. .... , . .......... . . . 
do Rio das Velhas a Diaman-

tina ..... , .... ... ......... . . 
Simão Pereira a Mathias Bar-

bosa .. · ... ........... .. ... . . . 
Pedro II a contluencia do Rio 

Verde e do Sapucahy .. .... . . 
Leopoldi na ( li nha da P onte 

Nova ao Jequitinhonha) ..... 
Serraria ao Mar de Hespanha. 
de Pirapitinga ......... .. ... . . 

de S. João d'El-Rey á P onte 
do Miranda .. . . . ........... . 

de • Santa Barbara a Santa 
Cruz do Rio Pardo (Espírito 
Santo) . . . : ... ......... ... .. . . 

Recreio a S. Francisco do 
Gloria .......... ~ ...•.••••.. 
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D0SS!'! quadro, que abroang~l a mór partz das conces-&õ3S ferro-viarías da: Província a 
do Estado <lu Minas, d•:tb lz-se . q uc até 1889 os brmos 1la,; auiorizações legi::;la.t~~ws ])OU~ 
variavam: zona de 60 kilont~tros, 'Pl'ivilegio por 5iJ aono . .; c garantia. de juros de 7 •/o 

· por t riob a.tlno;;. 
De !889 ~~ 1804, ·variou apenas a ta:.:a da garantia. que de 7 passou a 6 °/o . D;} 189' 

até hoj·.~ assütimos ::.uma diminuição IJrogre..;:,;;i~J'3. d:.-. zona privilegiada qL1:~, nu:u dos . ul~ 
tiroos contractos feitos pdo Estado. é de 20 k;lo1mtros. 

Ainda assim estamo.; muil() longo do qtlc praticava o Governo Imper-i~l e de que pr:~· 
ticnm hoje muitos Est<J.dos. 

N"' nova legislação sobre o assurnpto ficou estabeleci tio pa1·a. a zonll. privilegiada~ 
faixa. indispensavelllara a pl'ot~cçüo material dn ~ obrus. 

Coocc;;;:;:ii'es do Governo G·~~·al foram as seguil\W-'i> c~tl-aõas em seguiclo. a cujos .nomeJ 
ndicamos:., zona privilegi~vh. 

E. F. Par-ana.guá a Cor it i ba . .............. - .. . _ .. _ .. . 
E. f'_ P ir:\hyense . ... . __ ..•.. . ... ............ . _ . . . .. . 
E _ F. Condu d 'Eu .• .•. •.• - ...•... . ••. - . . .... .. •.•... 
E . F. no Nort·! •..... . . . ......... . •. ............ . . . 
E. F - Sauto Antonio 11: ~ P<ldU\l.. - . . ..•. - .... .... ..... . 
E. F . Qu:u·,thim a. [ta(\ ui.- .. . ... _ . . _ ....... .. . . .... - .. 
E. F. Simão Dias .•..•...•.•• : .. . ......•. •.•. .. • .. .• 

20 kilometros 
15 » 
20 » 
lO , 
15 l> 

lO :~> 
7 » 

A nOV'a lei r~gublora. <las concessiles f~rro-vi~.r\as t~m S. Paulo, de 13 rle j unho de 
1802. dá ó. -.;"nr. privilegi:Hh :J. largura. rl:; !00 metro:-: d r! c<tr!a la.<lo do ei.xo da. linha.. 

A H do Es tu.<lo do Ri:) J,; Janeiro ~oh!'C conc~~•ões <l e v ias fér r eas, sob n _ 157 de !7 
d e novcrnbro do 18\J•l, comervou n :z:u1ta pri.,.iH,~í8!h d~ lO kH~'metros p~l'a cn.da lc.do do 
eixo illl linho.. 

Des>e con,juoto do dados vel'ifiea.-sc ;'\ i.endtlnc1a geral ern diminuir a ampliturle do 
lWiviH;io d~ r.ouu, (l.ttcnr:lenr'or.ssim a. ir1~'0JWenicacia que ex.\ste ern. entreg~\l' ~ urnu. :o 
empre:r.n. o monop:ilio dos tr:m~:)oJ't<·s f.Jll re~iü.o rlemttsia.do extensa, qu;muo e certo 
que u'um pt~.iz novo, en:t pleno descnvoh·ül'l.'!.t\W, • .. \~\1\ 'PM.cm aüvir P'JI·tg-<lSas consequcn· 
cia~ p:tra a !o;•tuoa publ ica. · "· 

Contra o mal da zona t~ri>Hfg1ada c\emasilltlO extensa, pr-orln:.:io-se l'8aeção excessiva 
a os dous Est:.dos que vimo~ de cit<l.J' concedem, ll.oj~ ~\'ll ~~ia., \iconç,ls para a construc· 
c:l.o ele <:ia$ rerreli.S si!m ou~r:~ limitação gue o :·o:>poito ao.' direitos anteriormente ~dqui
tidos. 

Convero estudarmos entre esses dous exb·cmos f!UtLl o e:uu\r.u'l m:>is p ropr ío a seguir 
nas cortcet>.~:ües f~er,)~ . 

E' inncgnnl quo a. d fmínuit:uu pro:,:N:>\iVG. Ib. 'Z.<m:-. lwivilegie.tl:\ ê •leviol<l. aos c:-esccntes 
inconq;nicnt~ que tal privilegio llG,UTetav;t p~ r: t o ~u l>lí ··o. !sto !icoud:ll.'3.rtlP.llt>~ ~~post.o 
no p:~r.·cer .dos c~nsdllcil'O~ .d1't)0"':".Ccl~o c !ll.artiu: Fra:.;t: is?o· .:atado ,J,) 14 .llc tiP:-~mbr? 
da JS81. S1 pr.:\''mbsem vs <':I:Cill J)Ii lrcal' a::; UH\,; c•.ouscqa~nc1as c1.a zoca Jll'lVJlr;,rJatln c:
tar iam,,s os coJ:õ llictos da g, F. Pl'jnci; ·~ ~ do Grilo P:tJ•it. com a 1 ~ . F. llo tkrtc, n~ contro
versia.;; entre:< E. F. Mogyanr~ e u.l·~ . '13'. Pauli$ta, oivur•sog ":lllHictos a duvidas entre 
ns varias !!Stl'ad:\:> 1lc que ~1ojc :se compõe a t'Ü h: da. Leopoldín.l., as cont!!S lo.ções entt·e ns 
linho.s tio Espil·ito San ln o 1\lir.u.~ e as E . F. d~ :\f:•I·innmt a. Cuíct fH~ e de Ouro Pret\l ao 
Pe<;ttnha, c ultim:Lmcnte ~ill rl:t o emba.r~o tl.~\S obras 1\M lin11:1s tle Leste 11<:la. E:. F. 
Lt!opold~na,, embarg-os que 11~ corre;;llOOoloncla do ad~·oga.tlo dll. Lopoltlina. tor<.tm dis· 
cutit!os sob o ponto de vistt\ ue invn.sii o 1l;l zon<t d<~st;l. 

E' sam pre p:::!'igoso dar por l:tJ·,;;o pr.IZO :~ uma Ctll \lt'<:' 7.\l. \\1\k~ o monopolio da vinç~o 
em vast01. região, qnando a zon11. w1·vir1a está Clll t'1·a.r.co dosem·ol vi1r.cn to e tr'nto m:~.is ro.· 
pido qtiallto é certo quo n. vi\l.çC\o f~t'l'c;~. o vu11\ r,cce\or:n, monopolio canc~dido se:n pt·o· 
veito pulllico, an tes Clll tletr·iu~e1tto deste, c se:n indugaciio tia;; !tl<:ílil.hJ..de~, allegndns, por 
elle trnzülus no dG»envot vi.m~uto ferro via.l'io. 

Pot• e;;se conj unto de molhos qno, muito con ;1eus;,dn~, ,·imos de cxpOI', é que o privi
legio de zonn, por todos combalido e p ü l' tüdos ,· i;.r.otCJ'l.ll.IW?.nt/<. :.~.ccn~~~u o, tem 1~ordido 
ca<Ia \'CZ mais t erreno e e~tà. UllStinu.clo n r erlu<:it'- Sõ á. protee<:iio mu teria ! e.strietam-enta 
neces.."<\ria à boo. eonservaçã'J d::~s obras da. e~>tr:\d<1-, per dendo nsSim comp letameute seu 
primitivo cantcter de au;xiliar immetlia to do mouopolio tle t ransportes em da.da. Tegião~ 

Resumidos assim os inconv en ientes gmvlssimos do p6vilegio de zona e os entraves 
:por elle trazitlos á viação ferreil., vejamos s i hQ vanta gem nn. chamada liYl'e coucurreuci<\ 
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das estrn.das da ferro, systema no qu:1l M Estado apenas compete dar licença para ao 
estabel~cimento dus linht\s, rClspeita.dos os dil'eitos anteriormente adquiridos1 e fiscalizar a 
applicação e:xacllt dos regulamentos g-emes. . . . 

o ::~rgumento p_ri~cipal, sinii.o u_nico, invoc:nd? em f~vor desse syste?la _está_ na _con
curreoci::t I]Ue se d1z ficur asto.belccttJa entro as d1 versas llllllas que tem obJect1vos 1dent!Cos. 

ora similhante concurrcHcia não existe nem póue existir de modo perdura v e!, como 
bem demonstra o professor Ulr-ich (Traitd góuJral des t<.lrifs de cliemins de {e;·). . 

Exagerou.se a in!luencia ela concurrenci:l. nos phenomenos de economia publica, como 
as estrn.das de terro confundindo-os !!om ós ~a. cconomi8. prinda., da qu<tl a concurJ'encia 
c a. feição principal. O que s) chamava com es::e nome não consistia tanto na emulação 
da.s linhas concnnentes, como nas tentativas feitas nos pontos d_e juncção del!as para mo· 
llopolisa.r cada uma a. tot.alilh1de do trafego; por esse motivo denlhe o professor Ulrich o 
nome ele cocJCurn;nch nc-s pontos de j llDCção. Pelo augmento do movimento commercial 
ele grandes ce11tros, pelo dcsenvol·nmento das diversas zonas, estenderam-se as rêdes 
f<:::rro-via.rias, uniram-se em nlguns pontos o tornaram-se parallela:; em l;1rgos trechos, 
originando-se :1ssim a. llostilida.-dc das tarifas nesses pontos comrnuns das administrações 
concm·rente;; _ Da h i advieram vantagens: melhoraram ns linh:1s, augmentaram o numero 
de trens e a velocidatle destes. e, principalmente, abaix::tram·se as tarifas para. as es· 
taçõcs entre as quacs podia IL:l-ver lucta. . 

Essa rellucr;ã.o, por vezes, .fazia~se ás es~onnidas para certas e determinadas pessoas, 
e chegou a. pcnto ue set·em os f't·etes inferiores ao custo dos transportes ; para o obser~ 
vador ~upeJ•ficinl ahi esta.v:l um ::trrcmedo da l)vre concuncncia da eeonomia privada. 
Pouco durou a [l!usii.o. De}lois de terem feito esta guer:·a reciproca, as companbbs 
cbr:g:u·am a um accm·do que terminou essa lucta .• Esse accorrlo reunia. as linhas con
cm·rentes, pela. ~ua fusão ou ent~o distribui~ o trafego c.u o pro•lucto delle por entre as 
estradas compotidoras, unificando as taxas dos transportes para os pontos de concurren
cia. Quasi sewpre, pam. re~'l.rcir os prejuízo~ hu.vidos a.atcriormente, as taxas eram mais 
elevadas do que as primitivas. 

Não se poude impedir esses accordos. nem por meios Ieg-i~lativos nem por meios com
merciaes ( G. C011 :s-, UntersHchtmgcn t!ber cf.ie En,glischen Eisenbahnpolitih; FRANQUE
VILT.E Dtt J-egime des t1·ar:aax publics rm An!1leterre; Aucoc, Con(e1·ences sur l'admi-
11 istnttioJ~ et le dnJit adminístratif; ULRICJI, T..wi[erhohung der Reichseisenbal~nen. SEL!· 
G~IAX R"il•~a!J /![hff aarl i11lcrsc(l.t~ Com~t~~:rcc lato, RAFFALOYlTcrr L'annee économique 1888 
188-" & & ) A e~se dcs~nvolv imento historiao juntaremos considerações de outra or
dem ; a concurrencia só p\Jde fer local e, porbnto, não se e~tend& ~os pontos servidos 
pot· uma unic:1 odministraç:lo ; em geral estas ultimas estações são submettidas, a ta
riJas til.o clcvn~o.s quanto po5sivel para no trafego correspondente r~cuperar a empreza. 
o que por deu cnm a concm•renc;a em outros pQntos. 

,\ concnnt)nt~ia, portaP.to, reper·cute de modo des~tstroso sobre os pontos onde clla 
JJiio c:xisle; <l p:!r isso que não se púde dizer que essa lucia tenha sobre os preços 
jurlueue'a. com pensadora, como nos casos da vc1·dadeira coocnrrencw.. e nem si quer pro
duz em glcJbo e !Te i tos realmente btmeficos, por não estn.r loca.tisBda a pt·oducçã.o nos 
ponto:; coUéUI'I'enciaclos ma~ sim dist1·ibuida por toda zona atravessada pela via ferrea. 
A ii:SO contrapõem os rle!'cnsol'cs na idéa d:1 concurrencia que o numero dos poutos de 
juncçã.o ir:l. crcsce~do sempr~. E~sa affirmativa é inexactn, porque, com o desenvolvi
mento progre .. sivo d<t~ x,"dcs, cada vez mais di minuirú. a nxtensii.o das linhas quo unirem 
clous pontos do .luncção, e, para que seja etncaz e real essa concurrencia para o con
juncto da rêtlc, cumpre f!U•J c;1da hnha pertenç-a a uma administ,ração differente. Até 
ha bem pouco tempo, n:~. lngl~terrn., os pontos de junc-:ão l'epresentavam 25 °/o apenas 
do numero total LI e cst<wôos, e, nos Est~do~ 1Jnidos, em 33.697 estações 2. 778 n.penas 
eram IJOntos de juncçilo. 

E;:sa concurrcncia, limituc.la nos pontos de contncto das redes, ailtc1a é limibda em 
:-ua dnra~fto c em seu dü$Onvol vimento. Na. :realidade Cl!la ~ó se exerce entro (luas· ou 
nmis em prezas: na econornin. pl'i v~da :1. luct:t p~l~ sntisfação das necessidades diminue cada 
vez mais os lncl'o3 dos concurrmtes, e a entl'atb de novos luch<lOrl?s com oifertas mais 
vantajos<lS augm(•nta a inte.n;idade de~sc pnenomeno. p,,r ontro lado, si acaso a caucurrencia 
enc_eta•l a não ce,;sa pelo acc6J•do elo,; competirlores, ainda a!õsim ella é temporaria e (l. distrí· 
lm!r;~o do traf,•;w ,J,:ult•o em pouco :;e ~ stabe1Cc.3. Ao pequeno numero de coocurrentes tor-
11a.r-se·il. ubvío q1rc, sendo immoveis os ca.píta.es ~JIDpregados, não h a meio de mobili~al-·os, 
c que, port~nto, qual']uer que seja o tra!ego da estralla., esta pcrmaucr.et•á · decorre rl'ahi a 
co_nvm_üencia. ~e unirem-se os ~on·currentes e ~e estabelecerem J?reços c01nmuns quo lhes 
ll<Lv dcmr,r~Jllll:OS, de preferenc1a a uma Jueta. em que totlos se urt·uinam. 
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· Tra,mr-se-ã. ep~~o de um monopoli~ em mão de diversos detet;ttores. . _ · ·. . . 
~se rl!su~tado, ql}e dev.emos observg.r cuidadosamente, tem dtv~rsa.s feu;oes de que mt\ls 

ta.rde trataremos. . . · 
· ·ResUlta d'ahl que só num ca.so ha\'eria appa.rente vantagem na. concurrencia: isso se 

daria si os trariporteS a e:trectU:ar chegassem pa.ra saturar a capacidade do trafego dss es• . 
tradas coo.cun.entes. Quando isso se desse, porém, em rcgimem de concurrencia, e sí 
no.Yo concurr.ente não se a.presenta.sse, ainda assim representaria. um disperdicio de forcas; 
pois·, salvo em casos inteiramente e:x:tra.ordinarios, é mais economioo augmenta.r a cap:tcidade 
do t rafego duma estrada do que . construir outra. · 

Entretanto e53a guerra t em vantagens ; quando mais não fosse, a. de t er permittido os 
melhoramentos continuas das estt·adas. 

Porem desprezando me~mo todos os inconvenientes apontados e as limitações fa.ta.r::s 
de~ rivalidade~ não lia nella vantagens de ordem tal que auctorizem seu desenvol
vimento, sendo eot1·et,1JJto ~erto que gr:1ves damnos delh~ proviriRm e :lt!-ctoriza:m sm~ 
repressão. · 

Quanto á coostrucção, a concurrenaia só sendo effieaz quando duas linhas, no minimo, 
disputam a [>!'ima.zio. , e obvio que o capital de construcção deveria set•, no mínimo, o dobro 
do nccessario para urna só via. ferre3.. Seriá necBssario desbaratar ruil i1õe~ nesse sentido; 
como esse dinheiro nunca mais poderia ser mobilisâdo, fiM ria enterrado em obras de produ- · 
ctividade discu tível. . 

Ora não podemos considel'ar os capitae;; exclusivamente sob o ponto de vish est-reito ' 
da conve!!iencia. ele seus detentores ; para nó::; os capitaes são forças sociae~ que convem 
empreg!lr _:odalmente. H~seria portantõ desba.Pato criminoso de fON"lS, si o trafego das 
cstrada.s nu.o fosse suticieqte para satufl!.r a capacidade de tl'ansporte de ambas. c 

.Mesmo no u ltimo caso íjgurado, o lucro liquido a.ttingindo geralmente, em estradas 
bem administradas, 50 •/ . d~ renda, o publico p:J.gll.rá mais casu, ba.ven•lo duas ou. maia 
estrarlas do que bavenlio uma unica em cotldições de dar vazão ao tt•<tt'ego todo.- Com 
e.trcito, ha. à.espezas, de primeiro estabelecimento, direcção etc. quasi inuependeutes da. 
exte:qs~o e da ÜJlportancin. das linha.'! ; por outro lado, quanto mais impol·tantc n. es
trada, ID!liorl)s as compras de mater ial e mer:or o custo de.ste ; quanto mai~ importante 
a li oh~, mais b~râto é o preço" de custo das u nidades de obras ; om todas essas econoJ:!lias, 
no caso de uma estrarla. un ica, não são feitas no caso de diversas estradas pa.ra o mesmo 
ponto, e, em igua!dado !j~ r smuueraçii.o (!e capitaes, rosas mesmas economias representam 
os juros e amortisação do sommo. ·drtualmentB retirada. amai:; do conjuncto do~ utilisadores 
da vià-ferrea. A concurrencia nesse cà.so, ao envez do que acontece n<t e~onomia privada, 
produz a elevação dos preços, ao eontnu·io da. diniiunição ahnt>jada.. 

As me;mns obscrvnçlíes a-pplioa.m-se ao trafego de linhas concurren tes, em que se 
di~tribu~m por duas ou tnais arllll ínistrações serviços que muito melhor c mais cr.onomis 
camento se fariam quando énfeb:.ados C!'J! Uffi!!- só mão. l:!avera maior numero de tren· 
com ~arga. fraca ; rqt .~mcnt3.rà o p.~ssóal ; c.s serviços separados das estaçües de concur
renci~ exigíotlo org:tiüs:ição especial, haverá. aqui ainda disperdicio de forças productot•as. 
Des~e coujuncto de 1htdos re:mlt i\ a exactidão de nosso primeiro asserto: a. coneurrencia 
liyre Y•Jrdadaira , q"!le é conhcci!lo. e e"J:er-cidn. na. economia. pl'iV:tda não existe nem 
pode q~1udoura~ente rxist ir nus estradas \lC ferro, G o arremedo, que ahi se clla.r~ra. co~
cl?rrencJ~ e que certos os~riptores tB~n designado corno modalitlade rl'el_lu. pecuha_l' ::s 
vws ferreas:, tem como resultado produzi!.' mais caro e em peiures condrçiie.s a umdaao 
peculiar às estrarlns de r(m •o, isto é a. tonela.·lo. kilometro. . 

·A, unica. conscquencü\ Jogi~\ d'cssa. loiig:i. argumoutação é que, excluída a concuerencia, 
rest~ o lliOilopolio . 

Torlas essas observações, em sua mór parte proveniente do trabalho U.o proümor 
Ulricb, tem sido verificada s no Brazil em. diversas occaüões. E' curiosa, sob Bsse ponto 
de vfsta, a. his tor·ia do contlicto da E. F. Principe do Grão ~ara com a :E;. F. do NO.fte,. 
Esta ultima., const ruída, em parte, dent ro na. zona. pr ivilegll\da da primeira, conseguiu 
após longas controversias entroncar-se nesta perto da Raiz ·d<\ Serra qe Petropolis, prc
cur~ndq ass~rn inutilizar -q~ grando trecho da. a:ntigl!. E. F. 'Mauà, adquirida pela Grão 
P.a:a. o :to~!!- !L TI<~tVegaqão uo Ma.ua. à. rrn.inha. ~~~ égml~dade de c~rcumstm~ius, a 
G1•ao Para tmha. a. :seu ra.vol' a desnecessidade ele baldear suas merca.donas 110 R1o, em· 
qpanto "ii" E ... F. M ~Ol'te crà 'ol:iriga.dá. n. fa,zel-~_ e!U·· If?.!lomeiiní ou" na Raiz da Se.rr.l. c 
em S. Fra.oc1sco Xa-vrer; em comp:msação a Gra.o Pa.ra b<~\deavt. suas cargas dos wa
ãons Il.ªr~ as ~r«~S ~~ M;).,qã,. Ao entroncnme~to e á fac1,1,lt1~qe de receber !!l\ l'g:~$ 
en~ro ·~~ ~on,a. ~a P~<>~~ ~~r4 co.nc~dit~~\~. 4 ~1 f, ~q ~or~~~ · r~spo~rleq o. prime1ra or:, 
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ganizo.ndo um _!ransporte. de wngons ~nrz~ga.clos e~t,re l\~a.uá. e_ Prainh~. supprim!ndo 
asslm a haldeaçu.o em Mana, e p~la :\ppltcru;~o ile t:nzins dllferP.nctnes, de~de S. Jose do 
Rio Preto a tê Prainha. Con tinnou a guerr~1 1le ta 1'i ras pot' meios (li V<lrscs Me que final
mente, roi a Gt~io Pari comprada. pela E. F. do Norte, e as duas re.unidas, J?ela . ~eovol· 
dina.. A mcsmn coneurreocia entre <~S li alias 1la. União Minc:ra, da Pmu, dn P1rapttxnga e 
o.s m:J.is da r.eov()Ldin;\ pr.oduziu ;\ compr<' 1hs ]?rímeir<'s pela. ultimr1.. obtendo assim a 
unillcuçã.o de sua l'Cde mineir:l , mns não uui licando as tarit'as que erão di:trerentes, até, 
época. rel!entc, no l'nm:tl do Pia.u e nt1s outm linhas. 

Exemplos du. iaeouvenicucia dos t r nçn.dcs c11jo objc:ctivo ó o mesmo ponto, temos nus 
ostlado.s Mogynna c Paulistn nn. L::tge e em Santa. Vet'irlíana. 

A quantid<lde de merca1lori:1S a tr::tnsportar não sc\tura a capachlaclo do trafego ele ne· 
nhum_n. tla.s duas csLra.r.las, e uiln che~aria mesmo para a menos bem appa.reiiHtda dru; 
duno; ent ret:lnto pcl:l. guerr:1. aberta entra cllas, ahi está. um capital, duplo do neces· 
sario, e~ig\n,1o scrv)ço de juro e de amortisnção, que poderiam se1' evitados si uma só 
fosso a via·fcrrea. Nem se dig-a qlle i5to interc:;sa túo somente aos capita-listas que _em· 
barcara.m se\ls capitaes na emprc7.a. menos 1 ucrativn ; ao Estado intere$Sa e:x:traordtna
ríamente evitar que c:1 pitaes inactivos se empreguem, sem nec.essido.tle, em em preza~ d_e 
remnncração nuU(I ou pei'jucna., dc ixantlo-de viYitlcnr ns zonas em que~ falta. de viaç-ão mnls 
se f<tça seu ti r. 

E::>sn. consido~~çfto t t?m ta.nto mnb valor quan to vivemos em um pa.iz onde os capi
t, es s~o rar .. s e n;io c0nvem IJUe e lles ~ejam cl~;tmados n. l'a.zer double Jmploi, o que, em 
todo:; cs C.'l.SOS, m1w~senta. um ôispel'llíclo do cn~rgia . 

Existem, portanto, inconvcnieiltes gravas no p!'ivilegio de zona. e na inteira. liberdade 
de viação; o Jlriv\legio do zona imp~rle o desenvolvimento L1:l~ est1'a.d~s de ferro; a. in
teira l lbertbde ds vi:lção leva :o. desiJara.tar cap':.tn.t's preciosos em todo ll<l.iz, e, muito priu· 
cipahncote em um pa iz em via r!o progres~o . A soluç.ão do pt•ohlema ferro.viario consis~ 
-pois, em systemati~.n.r o clos~nvo!vimento h;lMnonico dns estrada~ de fcr~o com :~. economta 
dos C.'\}líbes; e o qlle se obtem por meio ,los piemos tlc 1linçr7o. . 

1'odo paiz proünz e todo pai z conso!llc; como raramente ns prodnccões coincidem 
P.xacl:l.men te com ~ cc.usumo, tanto em fJlla \iJade como em qun.ntida<!e, o ex.,esso de pro
uucção esc<'a.·.~e para o estr·nngeiro e ~ fa.ltas dos objectQS de consumo são suppridas pela.s 
remessas do exterior . 

A esso. dUtllicc cot-rentc de expottação e importnçilo interessf' o.cima de tudo obter os 
preços mini mos de transpt)l'te, pois em trocns cornme:·ciaes os genero5 s~guem os caminhos 
meno;; t~si:;terües qu~, geralmente, s;'tO os menos dispemliosos. 

Do mPsmo mo(lo que nas troc<~s gazosa.s Qlle const:tuem o pllonomeno :-esp!ratorio :t.'> 
su_perfJcies em contacto !:!ilo o pulmiio, pouto neutro 1)os chms corrc n t~s inspiratoria e 
expir:t.tol'ia., ns~>itn to.ml.l1!m nú. tro~:a de. \'r~ducto;; o poato neutro ~e :~ch:ct no lit toral. 
onde se cruzam as duus columuas oxport;taot-a e irouortaúora , 

Por este motivo ~ q ue, exercendo os porros de· mar pl'iDcip.lcs uma como qne tiragem 
sobre os mercados interiores. delles il'radía. o para ellell converg-e todo o systema ferro
viario nacional. 

Ora, esse systcm~L. bom na época em que insti nctivamente se foi t.le;:envoh'cnrlo, não s0 
não serve ás nossas nec:essidades :;ctna.es, como é nm obico g1•avi~simo opposto ao nosso 
progre!;so ferro·viorio e à int(msiJica~·ão de nosso podel' productivo. "\ uccessidade se nof: 
jmp!!e, vremertte e inilturlivel, d o; 1•er.luzi1' ao minimo o; traosport.es entre mercados pro
ductores e consumi,[ores, por meio dos tra1'ados dns vias-terreas normacs (LO littoral, 
aproveit.'lndo nt~. nossa cost!t. todos os ancora(.\ouros proprios a constituírem portos, de 
mediana. importancia embora. Eõsn. nece~sidlldc, desde muito conhecirla, nunc<J. foi a.tten
àida c obrigará as u.dministnções csta<Jcaes a feder:tcs a rever e desclas$ifi~n.e sua actual 
êrpe de viaç,llo. N:t ~\ctual carencia, quasi a.b~olutu. de da-dos estatisticos, o Gwerno é o unico 
que tenha alguns a:porltamentos sobre a. pr~ductivi·lnde das diversis zonas e sobre os 
outros elem~ntos que interMsem a confec('.ão de um plano de viação. Elle ê, pois, technica
merlte, o mars competente par;, organizai-o . 

. A olljecção ~e q11e não <.! sufflcientemente conhec.ida n super fiei e do t erritorio -para, no 
ga"tnnete, orgamsar a rêd~ ferro.viaria, não procede ; pois ni'lo só já temos os elementos 
e~encia.<!s Jl<lra. similhunt e estudo, como tamhem s~\bemos qne a.s ruai; i11gremes decli· 
-v1dad~ natul'a.e9 tecm sido vencidas de um modo relativamente facil nos àiversos pontos 
em que ti.veram de ser enfrentada~. 

9Ut~,Ildo mesr;>.o as>im não fosse, a ausencia. actual de dados não autorisaria um governo 
prevldente a detxnr pesar, sem maduro exame. o onus tremendo dos traçados defei· 
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tuosos sobre toda a orga.nisação productiva de um Estado ; a unica. solução nesse caso 
seria mandar fazer recon~ecimeutos geraes das :z;ooas menos conhecidas, e, obtidos <lS 
dados, esi:abelecer s.s grandes linhas de drenagem commercial dos productos, de accordo 
com as necessidades eternas, uni·versalmente conhecidas e proclamadas, das trocas interna-
ciona.es. • · 

Contra os planos da viação ainda adduzem o a rgumento de serem elles de ante-mão tra
çados pelos in.tere.>ses privados que, vendo bó"' direcçã.o commercial do escoamento dos pro
duetos, logo se apoderam da linha; e citam ccmo exemplo o E,;tarlo do R.io de Janeiro 
cujn. r êde, completa. no d!zer dos defensot·es da. libe!'dadc de viação, se organisou por 
expontanea iniciativa particular . Em pt·imeiro Iogar nü.o só a rêde fluminense não está. 
bem construída. c o d93envolvimento desse grande Estaclo o provará, como ~lém disso 
sua feição t opograpbica. é tal que torna facillima e intuitiva a drenagem ·geral dos 
pro:1uctos, o que sobremodo facilitou a coiucitlencia dos intet•es::;es privados com as necessi-
dades permn.neote,; do Rio ue Janeiro. . 

Em Minas, corno jâ. tivemos occa:;iã.o ue dizer, a viação se desenvolveu sob o est i
mulo dos interesses privados como tr ibutaria. do porto e d<'l. praça da. Capital Federal; en
t retanto, de lla. muito, eram conhecidas as necessidades permanentes do Estado e as leis 
proviociaes por diversas vezes moskaram o caminho do mar á viação rerrea. mineira. 
Santos, Uba.tuba, Paraty, Angra., Rio de Janeiro, S. Jo:\o <.la Barra., Victoria, S. Mathens, 
Caravellas, Be lmonte e Canavieiras, eis os pontos iniciaes da viação rerrea. de Minas . 

Do mesmo modo S. Paulo só tem pot• o t·a um unico porto aproveitado ; :ficará eterna· 
mente na dependencia do Porto de Santos o desenvolviment(} do inter ior do Estado 1 

Na Bahia a niio ser a ca.pital, o porto ele Caravellas foi o unico approveita.do, e isso 
tendo em v ista interesses mais mineiros do que bahianos ; é essa porventura. u ma solução 
satisfãctoria 1 

Embora. o interes~e publico cxij <t o desenvolvimento uniforme e completo das f~cíl\
dades de circulaÇ'â.o, a iniciativa porticulilr só encetará e só póde razoavelment e encetar as 
linhas remuneradoras ou as que, po1• auxílios do Governo s9 tiverem tornado artiticial· 
me nte producth'as . Dahi muitas vezes provem ehoques entre esses interesses; disso temos 
provas em nosso paiz pela, nossa cvolu~.ârl ferro·vlaria. Ora desde qull divergencias tão 
fundas podem . surgir, e setHio a est~da de ferro monópolio permanente, só póde ser a 
dít·ec(;ão da drenagem, estabelecida. por ella, ,Jeterminado. e só póde ser o monopolio cooce
llido, de a.ccordo com os interesses permanentes da. sociedade, isto é com o Governo, que os 
repres(!nta. 

Justi ficada assim n. necessidade d."'. confecção do plano ferro-viario vejamos suas conse
quencías i mmclliat~U~. Estaheleci•lo de a.ccordo com as necessidades permanentes da.s trocas 
c<>mmcrciaos. o attcJHlcrHlo t.unb :m ás necessidades presentes, todo o plano desta natu
reza t em de ser periorl ica.monte l'evisto, digamos d•3cennn.lmente . 

Duran te C:lua. poriodo, as linhas construídas seriam sómentc aquoll&S que es tivessem 
tonsigua.clas; desde qno o desem·olvimento regional o axigi8se n;t seguinte 'l'8Visã.o &per
car·sc-ia a malha. da. rêdo ; tl'lssn fôr ma o progt•esso rlesta ~uardari[l. int eira. relo.cão 
com v.s necessida.des progressivas de cada zona, o o desenvolvimento da viação farroa. se 
faria. conforme as exig-ancias do interesse publico. 

Contra a idóa dos pla.nos de vittçii:o ~rgucram-se os defensores da. inicia tiva. :parti
cular ampla, li vre e desombam.ça.tln de quaesquer p~a.s, accusando-a da attentatoria do espi
rito do associação e de emp1•eza n o nosso paiz . 

Convém explanar esse assumpto em face do interesse publico, e da. evolução de nosso 
direito administrativo em mv.teria de -viação. 
. !teduzida. a seus termos genericos a questão cifra-se em decidir qual o mais vantajoso : 

s1. o 1uteresse publico e a ecooomia publica, si o intereSSil particular e a economia privada. 
G1ra., {'Ortanto, toda lL questão em torno da proprieclade e da e xplotação das estradas de !ert"o. 

S1 fosse immutavel qualquer plano est<'l.belecido após maduro estudo, caberia. j nstifica.da 
censura por não h:l.ver nos moldes do desenvolvimento ferro-viario a necessa.ria. elasticidade 

-para. acompanhar esle a evolução das forças economicas do paiz. estabelecendo falt~ de 
rythmo entre a producção e os meios de transporte. A revisão decenna.l do plano garantiria 
a indispensa.vel harmonia entre esses dous elementos. 

Aind~ outra vantagem clecor i•arín. de adopção dessa alvitre: o art. 13 da Constit uição 
Federa l !1~a que uma lei fede:-al traçaria a s orbitas de competencia da união e dos Estados 
em ~a.teru~. ~e concessão d~ v ias ferreas . O p lano de viação, decennalmente re~isto, 
fixarra os lim1tes dessas a.ttr1buições. 
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A Cama.ra dos Deputados já deu c()meçi> a. su~ tarefa e, bom ou mão, de\ine11u um plano 
que esperá. no Seii:l'lo a colla.boração· de;sa ramo do Corpo Legislativo para. ser t r ansformado em lei da Rópubliim.. -Nii.o seria. a occaa\ii.o propich de e.uida.r.se desse ae.sumpto 1 . 

A' Camara. compete proceder l·aseando-se nos trabalhos que ella. já eíTectu~m, de ~q~~~ 
q\le nenhu!Il& esteanhesa póde causar l't'o·j\O~ .se nesta. casa. UJII proJ~cto de let em qu e se 
esteiem as resoluções sobre o plano por ela Ja coll fecclonado e r~mett1do ao Senado . · 

· $egli.ndoa e~pressãode S:1:c (I{andbucll d~r po~itischen Oe~onomie) per!encG!l1 as estr~das 
de ferro ao domiuio da. acção puulJC'l., não ta11to peh\ lnca]la.Cldade da. a cçao prlVada em ge• 
~il•as, mas porque as necessid~des não. são nem sufficientemente nem convenientemen,te 
servidas si não peta acção publlca . ( Ulrtcll) . · 

· Jfi. vimos quo a iniciat iva. particular só const~óe, e só póde razofl:velmente const ruir 
as li.nbas remunerador·as ou as que, por favores do Governo, se t1verem tornado arti'~ 
ficialinerite productivas. · · · · · 

Nessas condiçãês, ahl está um primeir~ choque entre a. iniciatiY\\ J)l\rticuJar o as 
necessidades publicas. que exigem o desenvolvimento systematíco e harmonico das fa
cilidades de communic.1ç;lo ero ~odo o torritorio. Por outro lado •• coustrucção ~e v1as 
ferreo.s s.;cundar ia:::, e~tando ligada à cre.1~io das arte rias remuoeradorns, toron- se ··menos 
onerosa o mais bem estudada., porquanto o a construcção das grandes rêdes são · men9res 
o.s preços dà custo de todas ns u nírlades d e o b t'!l e são mais cuidadosament~ de terini· 
nados os t r<Jçados dos troncos e dos affiuentes , pois é certo que _todo escoamcnto_de productos 
é um phenomeno de conjunctl>, como ta.l deve ~e r e.studauo e é sem pro sacrJiicatlo pel~s 
soluções parcellarcs e succe;sh·as oriundas de entregar~se sua solução a diversas el!lpre-zas part iculares. . . . . ' 
· · O mesíno facto notado nos traçados so repete na. explotação e são os resu ltados eco· 

nomicos desse modo <.le proc·~rJer que ex p!ica1ll o crescil}1ento continllo das grandes ·rêdes do 
Esta4o, pois tudo quanto exceder à remun era ção normal do capital é empregado no 
desenvolVimento dlt viar;ão, emquanto que D<.1 e mprezo. p:u·ticular, todos OS l ucros, sr.lvo OS 
q~e vão formal' o funrlo ele reserva e q de r.econstituição ue capital, servem para. a~· 
gmenta~ os dividendos pago3 . · · · · 

Cita Ul!•ich um exemplo clecisi-ço: A Prus sin em 1830, creou uma rê,le do Estado junto a 
rGde rlM cmpr(lzas pa.rticut .. res. E m 18i9, o Estado tinlla 9 .1 07 ·kHometros e as· Coin
p:>.nhillS Q.'i:IO ki!ometl·os . Em ISSO o Estado já. tinh:~. 23 .368 kilometro> e as Companhb.s 
cerca de 2.600. Em 1893. o E,;ta.do jl'1 possuía 39.342 ldlometros de líoha.s suas e exploU!-va 

. 98 kílometros de línll'ls varticula.res. el!lq_ll\l.nto que as ComJla.uhias só Un,hà:m 3.301 
ltilomCltros. Nesses 10 a.nnos li rêde do Estado além do juro c d:r amortização dó capital de 
cstabelacimeuto 011 de · compr<\, 'de ri sn.l~os de receitllS no valor de cerca dó 655 · milhões 
de morco:i, que foram empregados nl\ constmcçii:o de s·eis a sete mil kilometros d~· via,s 
fa~rea$ sccund:~rin.s. Em França onde quasi to~as as vias. ferrellS per tence!P ~ com- · 
paohi~s estú ~cndo cr cada uma rêde 'de Estt\do que em 18à5 ja tinha ' 2 .631 kilo· 
metros contr:~ 32.465 pert~<neentes <1 jndus~rin. privar! o. ; apei:ir elas tentativas· de G~inbetj;a. e 
do prog'l'nmmu. do Freyciuct, as conv ;:nçOe.s ([e 1883 consa.gca:ra:m novamente o potl.er das 
cmprezas, continuando o Estado a gerir n.s v·~as fcrrcns de menor 'import:1ncia ~ . . .·,· 

0l'3., como ver!lmOl> mais t.'lr de, o Estado <!Xplot:\ mais econom.icame~tc do que as com· 
pnnhia.s, mesmo nas conrli~ues !le.,;vllntajos;IS em q ne se acham su:ts linhas, pnré m como 
annunlmonto paga o T!tt•souro frnncei ús companhias gra.ndes sommas a. titulo de des
:pcz:Js de primeiro estv. IJelecimento quando de\·ef:J.m tigumr na. conta de gaJ'llntia ele 
Jttros pol' insuíf:lcicncins elo explota~·ão . ( LEROY BEAVLIEU. EcoHomistc· françait, 21 
f dor ier i89J) ~egue-se qne a fortuna pn~lica ~m· Fru·nça, pnga mais caro os t ransportes 
.féitos pelas co:npan_hias do q~e os feitos pe!o Est;ld~; com e.trdto, 'addiciona.ndo <l:O ·pr eço ~e 
Ç.USto d,3: touela~a kllo~et:·o, !I)CUOr na l'êüe ~? E':>t aqo do q~e nas r êde.s pr l'vadas, ·~ q-qpta. 
pr9P,Drcl~D!'Ll g~s s~mmas pagas pelo T~eso~ro, che~·se a res111tados muito c!!)ntr~rios á. 
~xplot~~ao das v1as ferreas franc(lzas pela tndustris: particular. · · · 

'.Mesmo soo o . ponto de' vistà e.$treJt() das có~veniencias do tÇJ.esou ro, yemos que Q ~s
ta~o !r~IIcez l>ag~ íl'randes som mas , retiradas do pr?4t!c~o ~os im~cstos, ã.s Co.r~ma~hia~ P.r.ó= 
prtcta.rms elas v1as ferreas e que as explotam ·ma.1s caro do que elle, emquanto que 
o~ ex~1·cícios financeiros da Prussia registr-clm.grandes 5aldos I)a. explotaéão das estradas de 
!~rro do Estado e esses sv.ldos ' ~e applic(l.tn a. ccnstn icção de novas vias-ferr.1as. ' · 
!• ': '

1A unÍd~~~ d~ J'llCt_bodo. n~ ~~g~uis3.\'áo dos lll&no~ ·de viaÇã:O; na execução dos tr~t\dos e. 
na e::;;:plotaça.o das lmhas e md,spensave), como ~lll f'l.Zem notar Sax, Féolde e ·outros. 
E' a.ssumpto serio entre os que mais o forem , e sta.ooiecer as i'êdes ferro·viarias ''segwido 
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um plano unic.o madoram~te estudado, diz Ulrich ; a. prqce.der de modo dÜferen~. en"':' 
tregando ·co· inte·resse privado o · estat::elecin;ento ·. dessa viação, não só c,s rea~Itad_os e~o· 
nomicos serão mai~ eJevados. como tambem tem sido demonstrado pe1u, e~penenCia que 
os interesses publicos tem solrrido. · · · · 

As linbas cOnfiadas á industria prinda não si:o coDs~ruiuas de acc<inlo cc>m c:s nece~; 
sidades publica!;', nem quanto aos traçados nenl quant() ao tempo das construcçoes ou a 
seriação dellas. A construcçfío depende do mercado de co.pita.es, o que torna. oscillantc o 
progresso ·a.nnual d,t via.çilo, fluctua.ndo este parallelamente us tluctu,\çües do mesmo mer
cado; angmentam as rêdes nos perioilos de expansiio capitalista. ; retrahem-~e a.s obra.s 
quando l1a crises 11os mercados, e, entretr.nto uessa épo~r~ ;,el'i3. m:tis econornica a wns
trucção e mais vantojosa a progressão dos trilbos. A unidade de <lir·ecçâo é a unica 
ca.ii:.lz._de.dar ás YiUS·1errea.s uniformidade tle bitola, unit'ormidu.uu de material rodante e 
e regras de exp1ot8ção; outras ta.ntu.~ catisa.s d.e e~onomias immeu~as, quo é des· 
necessario ex:planat•: · 

As baldear;êíes evita.das, o augmento da cxteusii.o trnfe;.:ada das linbas, a consequente 
diminuiçãq dos fretes pelo emprego system:üh:o das ütri tits 11ifferenciaes,. as ec:o
nomias de tampo pela identluaJ.ç de material e de regras üe explotat:ao decorrem Jmmed la
tamente da unidade d~ methoao na d1rei:ção. As tarilas, css~ gramle e,;colho rio de~envoln
mento publico, instrumento princip;:J d<t 1)oteuc2a. commcrcial d• •s em prezas, mas que só 
conseguem sel-o em detrimento do publico, a.s ta:-if«s u:; que, hoje em di: L, t~xistem tantt~s 
serfes quantas siio a.s estr"das c ramae~ trafegado~, e:>~ilS mesma.;; s:io simplificadas 
feia adopcão de urna seríe nnica, simples c do t~• ci I compl'elleu~ão, imil:mJo c exemplo 
que· a Prussia deu e que permittio, dc~de 1880, facilitar o transrol'te em t 1a a exteosii.o 
de suas rêdes. ( Rappor: de la Socidcd des '"ffi":CHlret,rs de Fra;1ce, apud, ;'I{Jlon, Sociafis~~e 
integral.) Sob o ponto de vista da exacl):i.o do nossas renda;; iDter·no.~, a p:·oprleda.de das vhs 
ferre as vida. eximir oE:stado do pagamento ás estr•:tdas de í'erro <ia. J10ecentagcm devida pela. 
arrecadação feita IJOr cllas o que representaria um:1 economia annu11l s·:.:Jsivel. 

'· Já· vimes que as estradas de ferm, pm· ·sua c,:sencia, ~ã.o mDnuiiohcs uilo E o pela nee~s>i
dadc de se originarem de uma ~oluçii:o de c, ,r,.iuncto utJ um prol.~lem;~ ~era.!, comotam
bem pelo. facto de ex:cluirern qualquer concm·r·.·ncü~ que lhe~ queir<J.m fazer, e por 
serem o in;;;trumeulo àe tl•anspol'te nw.is perfeito à.e que uisponimmoi'. Pul' cs~es motivos 
si ha de ser entregu.e á. intlu,;tria privada, cujo movd e u iuter:.sse 1-'articula.l'; um mo

_nopolio esroaga•lor como esse, muito muis na.tural é que liq ue o motHpolio em müos do 
Estado, a.tlm de qu~ o publico uu.tita. lucrus uelle ; cou~:• quo ~e n:lo dit., ante::; é repellid(l.~ 
pela org•uisação parliculn.ri;:;ta thl.5 cornp:1nhias de via~•ii.o. fia.,tu., }l:~t·a proval·o, o 
o~nfronto, jâ. feito, entre as soluções dada.;; ao c<~so pcin. PJ"U>:.ia o peh l•'ru.nça. 

As principacs obj~cções levantadas contra n. explota.•;lio du~ cstt'a<lu~ de !'erro polo Es
tado reduzem-se a tre~ : 

a :prererencia que se devo rlar á indnstrit~ I>:wllcHlal' ; 
a immo!Jillzaçõ.o de capitaes pert~Jncentos ~10 Estado no c:t.so tlo sor este o constructor 

das vias-!erreus ; 
.. ' ri. incapaciuude industt•in.l dos to. 

. Já. v_imo!l o valor qt1o deva ter n. primeira o.rnrm;dira qunuto ús ,·a.n~ngcr;s preferen
~~q~ da ·mdustrio. paettculn.t• e da in(erYençii.o ,;o l•:,taolu (!Hl mnt:t~l'ia do Yirt~•iio. Ficou P<l
tentea.do que as ~,t.-,~<lus c"ll;:;\ílnem nwnopoiio ()Ul', ox1•l"ra•~o l'l'la. indu~lria. ]l:l.l'· 
ticnlar, se torna. mui~ on~roso p:tt'it a fortun~ publlc:~ do qlW n<• c;tso dll ~c~· o Estatlo o dono 
e o cxplotarlor das vias-1iJrr'e:ls. A immol>i!i~:tr;<i.u tlc eapibtcs ~cri:t um a1·guroento occa.
sion~l (de valor i:liscutível. ])O>to o pr·obl·.·rnu. em seus Ycl''hdeiro~ tel'lltosi, quo se jllsti
ficarra caso no regrm~n dn.s companhias nii.u adv:essem encargos ao E, ta.rio. Ora, pela 
garll;-l!tia de juros, pela subvenr:ii.o kílometrica, pela isen,:ão r!e taxas, pelos em;. 
prest1mos, etc., ''em o E~tado pccuniariameme em au:x.iiiu das companhiu.s, mohili
~andc. p~r _ve::~es impmficuaqJ.ent~. (no cn.so de gf.lrantia) os mesmos capitnes que se~víriam 
a acqulSlçao e consc<Jl!entes rend1mentos das vias-ferreas. · · -

_ Deade que o list::ldo ::>.dopte como norma app~llal"' para as reservas economicas da 
nacao, para pol-as em_ gyro sob a !órrna de obras publicas, rept·es~uta essa operação, pelo 
~ellOS, UI11 emprestimo, destin<tdO a COmpleta~ O apporelh:J!.D.ento iUUUStl'J;rl do lJaiz, COUtra.
htd_? em ma!Sniticas co~dições qua;;to à tnxa dós juros ; p•jis, da ta"xa fixada. pelÓ Governo 
serao dedt121~as as quotas provenientes dos rendimentos prorrios das obras publicas . 

. , . Dess::~ fori!Ia, a ~ax.a inic!!J.l de 6 °/0 ser<~ 1·eduzi~'\ a 4 e 2 "/o ou; ·rnesmo o emprestimo 
vua. a pr9du):ll; resultado~ dJ.rectvs para o Governo, -o qual deverá. a.pplicar es~es lucr(JS 

Ca.man, V. IV . . . . . . . . . . . . . . . 1,3 
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ao desenvol vimen.to ferro-viario. Esse system~ realiza o itleã.l dos emprestimos que e 
fazer com que a ép trgne do p:1iz seja chamada a cooper11.r acti va. e direet!lmente :para 
seu desenvolvimento materiaL Tal systema seria impraticavel, caso houvelse impossibilidad~ 
organica por parte do Governo em gerir certas obras publicas de modo economico. Ora, tal 
hypothese ni!o se verifica em relação ás vla.s-ferreag, e, sinão, vejamos o que se tem notado 
em França e em outros paizes quanto aos resultados da. explotar;ão. 

Em Fran~ ol.Jteve o Sr. R.icour em 188-i os seguintes resulta/los (A.nnales .des ponts 
et cho.ussees, septembre, lSS5) : 

P reço do custo de L 000 toneladas-kilometros brutas: 

GRANDES 
<:>1 CQ)IPAX !·liAS M 
00 CX) 
00 1883 00 - -o 8 o 
< Preço Preço < 
E- ... 
"' medi o mini mo ., 
t:J ;:l 

fr. fr . fr. tr. 
rens de mercadorias ......... .... .•. .•..... T 

T 
c 

4,86 4,00 3,80 3,7 -g 
4 
9 

reos dos passageiros .................. ... . 6,71 6,55 G,30 5,4 
onjuncto de trens .•..................... .. 5,86 5,3i 5,17 I 4,6 

Da collecç[o da. Re~~~e generale des chemins de fer, relativa ao unno ~e 1895, 
deduzem-se os seguintes resultados relati-vo á.~ despeza.; por kilomentro de percurso de 
trem: 

189-.2 1803 

Companhia. Nord .•.......... . ... . ...................... 
» Est ..•..... . ... .... . .............. ......... 
» Ouast .. ........ ,., . .. . . .. . .... •. ....... . .. . 
» Or•lóans ....... . .. .. ....• ... . . . . . .. . . ... .. ... 
)> P. L.M .•.•........•. ,, .. , .•... _. _ ...... . ..• 
» Midi ••.•.•.•......... . .... . ... - . . • .. · .. .. ·. 

J'r. fr. 

189-1 

J'r . 
I . \lG-i .;;: 
2.2~H 
2.143 ~ 
2 . ~7 <N 

2 .GOtJ "" 
2.428 :§ -2.200 ~ 

Eta.t ...•...•....•........................•............ 2.240 2.247 

Referidas as despezas a unids.de-k.ilometfo de trafego, temos : 
cent. 

Nord . .. .•.•..... ... . . .• . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,89 
Est •. ...• • - ••• -.- .. -• . . . ........ . ..... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . o' 93 
Ouest.. . . • • . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 04 
Ol'léaos.. • • • • •• • • . . .. . . • .. . . • . . . . .. .. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .. 0,87 
P .L.M .. • .••...... • . .. •. ....... ......•......... . ..... .. . ..... .. . 0,80 
~1idí . ................... . .............. . . . .......... .. ... ... . . . - 0,89 
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Etat: 

1892 ..•..•. .. •.•••• ..•.. ............... . ....... : ... .... ....... .. • 1, 06 
1893 . • .... • .• • .. .••. . • ... ..... .. .. .. ...... . ....... . ..... .. .. . . .. 1,00 
1894 .. . ... . . . •.... .. . .... .... .. ... ... ....... ... ... . ... .. ·. . .. .. . . I ,02 

Das estatísticas do trafego. relativas á A ustr1:t-Hungria, decorrem os seguintes resul
tados relativos ao a.nno de 1893, e referentes ao trem·kilometro: 

E. F. do Estado: 
fr. 

Rede austriaca . . . .......... .... .. .. .. . ...... . .... . . .. . ... . . . ... . 2,40 
:R.ede hungara •• ••••.• •. ....... .. .... . ... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,39 

E. F. privadas: 

Norte do Impe1•ador Ferdina.ndo. . .... • ... .. • . . • .. .. .... . . . . . .. .. .. .. . 3, 10 
Austro-hunga.ro. .. ...... ,. . .............. . . . .. . .. .. . .. . . .. . . .. . . . .. 2,45 
Sul-austrincn.. . .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45 

Na Allemanh3, as despezas médias por kilometro-trem nos linhas do Estado foram de 
2 .825 ft•. t~m 1892 e de 2.700 rr. em 1893. 

Na. Ingla terra as dcspezas por trern-Itilometro for~m de 2.087 fr . om 18g2 e 2. 111 fr . 
em I~J3. 

Esso conjuncto de dados numericos mostram que o Estado póde gerir as eslm dasde ferro 
r.m ogun!rlade de oondiçõos com as emprezas particulares. 

Em muitos cam;; leva. vantagem a exploração pelo Estado (Austria Hungria, França, 
em 1884) ; om outt'os (Frn.nçn e m 1804) niio occup<t o ultimo lagar. bso ó muito signifi
cativo, qu:uJLO iL Fm.nça, p;1rn.qucm sabe corno se constitui u a .rede do Estado . 

Os ro,;nlltvlos l'olativos ú. Allem:~nho. v~em dor1·uir mais urna. vez o argumento dos que 
so oppoom i~ ox ploração polo Esln.uo, por flütat· a. este o estimulo do lucro . Nesses re
Slllllt•los .,.,mos :L rnolho.ri<' do CN·ca ele s•;, no custo do trem-kilometro de um anno para 
outro. O mais curioso, pol·om, ó o quo ~o deduz tias escatisticas fra.ncczas sobre esse 
LlSSlllllpto. 

Dos cltlt<lo;; LJ-nho.lhos do Sr. Ricour deduz-se a economia. foi ta. pelo Estado em 1884 do 
CJ U lltll'O Silg'UÍ O lo: 

Eli RELAÇÃO • .\s 
-<8§ 
o<o 

GR.-'\NDES COM? A~ AIAS l<Íi;~ 
o- l'tl Q 
oo<O% 
..:l~~ 

Preço Preço 
ril~ • 

rZI A iil.,. 

me dio mínimo ~r:ao~ _;::z-
"' ~ 

Trens' de mercadorins . . . ..... . ... . ... . ... . .......... . .. 5°/o 0,09°/o 2},9°/0 

» > pas~geiros . . ............ ...... ... . .•..... . .. 16,9°/o 13,9•/o 18,9% 
Conjuncto dos trens .. ...... ................ ...... ...... 12 ,9•f0 9,3°/u 19,9'>/o . 

I 
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Para demonstrar os m~lhoramentos contiuuos notados nD. rede do Està.do basta tran
crever o S·Jguinte quadro: 

Antes da. compra. ............•..•......• , ... , ........................... . 
llei.le do Estado : 

Exercício de 1870 ...........................•....................... . ... 
» » 1 S80 ..•.••.......••.•.....•....••..•.•••..•.••...•••.••.... 
l) » 1881 ..•.•••....•••••... • • ~ •... ' .•.••••••••. ' •..•.•••.•• '''' 
» )) 1 882 .•...•..• ' ' ...•.....••..•...••. ' ' •...•..• ' .• ' .•..••.... 
}} }} 1883 .............•........................ . ................ 
» » lS,.L ............... , ..................................... . 

Grand8S Companhias (1883) 
P.reço Jnédio ........................................................... . 

» miuimo •.... , ............•.............•.•........................ 

PREC:O DO CUSTO 
D~ 1.000 To
KELADAS li:I
L O)! E T R I· 
CA.S BRUTAS. 

7,45 

6,34 
6,10 
5,96 
5,86 
5,(',9 
4,G9 

5,37 
,17 

Serve esse qua•lro aín•la de respo~Lt ár]nollcs que comb:ttem a explorn.ção :pelo Estado, pei'B 
f<~lta de estimulo cnum:ercial rlc:;:;e; ~olre es:<e assnmpto ainda podemo$ adduzir a ~e
guinte con~ider·açã.o: 11:1~ ()lllJI r·•·zus inilllsl;l'í:o es, onde n r eg-m ê o ~ahll·iado. raramente 
é o pes~oa! in tercs.;:rdo nos r<.:~ ultadv:; co:nme:;:·ci~te~ da c'iplor:~çilo ; o pe:so<ll didgeute 
é fJ ue te!IJ e~~as V<llll<tgons • 

. . Ot•u. t'! I: te i! ~ucoutmr·, o iS!;<> to1n si,Jo ,[cmonsll'ai.ln innnmer·<l.s vezes pela GXlH~riencia., 
funccionOI'Ítl:> cap:•zcs de ;.:<·ril' Yi:l,;·l~1'l'C:cs C' oulr:ts indu~trias inde;•cndcntem·mw tio esti-. 
mulo :lll•.>;::Hlu. E' nuw simples r1 UCtilii.o de id uoeidade pt'olissiona.l e mDral. · 

O es,encial <l ~ul:ct' c~eGlh<•l' o pcs~u:d t.!ir•igcntc c t.!ar·-lhe liber·Jauc 1le rtccão 
mento pc<d~rhL l'C!n'c~cutltl" o juro e a amor,tisa<;;to do capital <le:;pcnd:do (isso !H\ melhOl' 
bypathe::,e); portanto o lucro cxce<lento iria remuncl'<~r a empreza :~rn.ndataria, cm
quauto qnc, ao r·,•gimen tia <>xplotnçiio FC!o E~t:nlo, esse saldo sct•viri~ pura. o desem·ol
vimcnto th \'Í:tç:1n. Nào ~u pú•le pon,nr e1n rcce\J(~t' do uma vez qtw.ntía eg-ual ou pouco 
!lill'e!'enl·· d() cu.~tn u:L c·stt'ttt!:L, porqu", rmse casu. 111ais cou\·enionte serh á empl'cza· cou
strml-:t ~ujoitan<ln-:;c a. evrlltU<Jt~s htct'l•S na con~lt·ucçiTo e rtcando senhora du. e~tratla por 
:pr:tZ<l mai;; Jt,ngo, e o~~·J t1~1il ~ido o llll'lL\1·,, do ft•:tca~so do :trt·en•bmento no caso da C~nh·aJ. 

· Além do 11 no, l'>~e e~ petlreuto é mm·o pallia.ti ~·o e ll~<l solve :.lefinrti vamGnte o problema ; 
A propr·ia E. Jo', C•!trLr·:t!, l;tt t di>f!lrlida ne~~es nltimo~ tempos, fornece-nos provas 

tlr.s;;o assertn: utnqnant" lionvc• l"~'so:t! cotlip••lcr\Lu á su;L frente, que sonbe a•laptat• o 
funcch.lllumonlo 1\a cst rad:L ;'t~ cunúrc<;õcs ~-;t:rae.s (.)o p1u~, ella <LJil'ú'Cnta>·a !'<'SIIlttti.los 
qno Jl"tlem, n~o t!h·umo~ <lc!sailu.t· <L ct·ilic<L, mas pelo menos mGt'ecet· o qualificativo 
Jc accoit:• vdo.;; ó o q 11n dem~~nstl a o qmHlro ~ •gu1 nto que tr:Ln~ct•evomos d(•S relatorios ; 
infclizmout,) nii.o tlu:i foi dado c ou hec~r o> 1'ercursos rné li os d<t unidade do · tratego da 
IL F. Ceulr•;\l do lS5::> a csla par·te, >em o que 'lp:·esentariamos I·e~ult<.t.!los J'elutívos ao mi
l!Jeiro de toneladas kilometricas brutas : 

Rel:t;:ã~ !lo custeio 
para. renda bruta 

0/ii 

1858 ......•..........•..•.....•..... - ........................ . 
1859 ........ : ...............•.. '' ........................•••.. 
1860 •••••••.••.•.••••••...•.•.•....••••••.••.•..••.• ' .•••....• 
1861 ................................. ••••···••••·••·• ........ . 
186~ .......................................................... . 
1863 ..............•........ · ........•.•................•.•.•. '. 
1864 ....... ' ..•..•........•.. ••··· .•. '' ..•. ' •.•• ' •.. ' .•.•.• ,,, 

68,01 
60,6G • 
63,78 
78,8! 
73,75 
80,14 
02,5.5 
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1865 ••••.••• ; ••••••••.•.•.•••••••••••••••.•.••••.•.••••••• ; ••• 
1865. ;" .•.•.•.••.........•.......••.....•.......•...•....••.••• 
1867 ......................................................... . 
ISôS .......••••.•.• ; ....•.••.•...........................•..•• 
1869 .•.•....•.•...•..............•....... . ...............•.•.. 
1870 .•.....•.••.....• ; •.........•....................•••.•.••• 
1871 ...•..••.•••.•........................................••.• 
1872 ...•.•...... : ........•......•........................•.•... 
1873 •..•.•...•........•...•..•••••.......................•.•.• 
187-1 .•.....•.••.••••..•.•.•••.•.•.......................••.••• 
1875 .•.•...•.••••.••.•••.•...•..••.•..•....................••• 
1876 .•.•...•.•.•••.•.•.••••..••.•.......................•..•.• 
IR77 ............................ 4 ••••••••••••••••••••••••••• , ••• 

1S7t-: .......•.•••.•.•.••....•.•.•.•.......................• , , .. 
18í9 •..•..•••••••. . •.•.....••.............................••.. 
1880 •.•...••.•••.•..•.••.•.•..•..•..........................•• 
1881 • • a • o I • • ~ • I • • • f • I a • • • a • t • • I • o. • o o o o o o • • • o o • • o I o o • o • o o o ••• f • 

18S:?- ..••. , ••.••••...••.•••••.••.•..... •.................••••.• 
1883 .•.......••..........................................•.... 
1884 ..••...•.••••.........••.•..••................. . ....••.... 
1885 .••...•••••••••..•.•...•.•..••......................•.•... 
l::lSG ................. , ••••••.•••.••.••••.••.••• , ............. , 
1887 ......................................................... . 
1888 .........•••........••..............•....... ' .........•.•. 
1880 ........................................... . ............. . 
1890 ..•....•.•.••.....•.•.•................. . .... . .........••. 
1891 ..•.•..•.•••.•..•.•..•...•..•............•......•.....••.• 
1892 .. '!''' ....•.•....•.•..•.•••.••... .. ........ . ..... · ....... . 

. 1893 •.••. ' ••.••..•••..••••••.•••••.....••.••.•...•••••..•••••• 
1894 .•.....••••.•..•••...•..••••..........................•.•. 
1895 ...•....•....•.•.......•••.••.•..•....•....•••.•••...•.••.• 
VvG .......•.•• , •.•......•.•.....•••...••..•.•..............•• 
1897 ........................................................ . 

40,53 
43, 99 
44,52 
44,98 
42,97 
45,13 
56,75 
55 2,1 
413:26 
49,15 
54,72 
58,05 
55,47 
42,87 
47,50 
43,34 
56,62 
56,G2 
56,513 
57,05 
51,73 
56,00 
ü3,\JG 
5;!172 
64,90 
76,02 
75,37 
86,17 
()6,33 

104,29 
104,21 
99,US 

! Oi,48 

Ainda ('Xiste urna bypotbesc qn'3 tem sido rormuln.d;t e que convem estudar: acoostru
cção pelo Est:ldo c a cxplotnç-ão arrendada a empr~za s parli rmlares. Pondo lle parte o que 
h a. de singulae em nfto explotat• o Estai.! o sun. proprieuatle quan·:o ll.le não f:J.lt3. competoncia 
para isso (e os qmulros sup~·a o demonstram 6. saciedad<:), convem lembm.r (juc o nrrenda
quando muito adia. este; ora, isso representa Ulua perda Lle cem pu, o que, em questõe.'3 
sociaes, equivale a uma perda. àe ene1•gia. Está ela.ro que niio ui~cutimos a. qnestão da 
vantagem occa~ional dccon-ente de um arrendamento; 011 dentro ou fura do Bru.ziL u.ma 
operação de::sao cqnivaleria a nm empt•cstimo sob hypulheca., lhn,1o em g:tranlia. a. 
explolaç,flo da. estrada arrendada; nesso caso muito melhor, cconouticamentc ra.lando e 
sob o ponlo de vista social, ~er·ia etrcct.uar claranwnte um emp:·cslimo em que sómento 
interviesse o credito elo Estado, não al iena-ndo este, me~mo Jrnr pr:1zo cm·to, a expio· 
tação do um bem publico. Si SL• consit.lcrar L'S~n. qm;stüo snh o 1)1mto de vista. da fucili· 
1bde maior que existe em oll"ectu:u· sLmilllanle opcraç:"lo n. contrahir em pr-smos clirccto:;, 
air1da assim lembr;u em o:; fJUC >cr{L gravar o ruturo de todas as t~:mcul dades prescutcs 
c pagar com capihl, si bem que imrnobili~C~.clo, 1!0 Estu1b1 o Sdvi,,•o que só d"'vcr·i:.~. pestl.r 
sobre ns rendas publicas, e uã.o ba quem ignol'e ser cst<L u. pelor das ()pcr:J.çõ:)S ft. 
nanc~irns. 

Existe ainda uma face (lo pr-oblema que tem servido no Brazil de arma contra a 
explGtaçii.o t1as vi;·,s-feJreas pelo Estado : a remunerv4lo mínima do capital empregado 
nell~s . 

Existem, porem, dous porlerosos argument'ls contra essa objecção: em primeiro Jogar, 
a indust•·ic"L particular não constroe logo de-sue o inicio, senão excepcio nalment~. linhas 
realmente IJ;:·as; em ger;.d, as estrad<~5 particulares tornam-se mais aceitaYeis pelas 
rno:11ltcações e u:elilorameuto:l feitos com cs lucros do trarego, permi ttindo e~so a.rtificio 
n. dimiuuiç~ o do capita.l do primeirü es !abelecimento; emquanto as linhas r lo Estado .ia 
são entr·egues ao publico em condições regulares, exigincto isso accre~cimo de despezas de 
instal!açâo; em segundo lúgar, as principaes vias-ferreas da. União foram iniciadas quando 
esse.s ernpl·chendimcntos ainda cstavum no nascedouro entre nó3 e eram obriga.torios 
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salarios elevadis.simo::: para obter-se pessoal lHJ.bilitado. Hoje os preços .sio os mesmos c 
si não com1Jarero-!e as construcções reitas em igualdade de condições, pelos particulares e 
pela União ou pelos Estados. A progressiva ingerencia. do Esta.:Jo em domínio que lhe fora 
indevidamente vedado e reservado á industria particular, é urn phenomeno naturnlissimo, 
que s. J{. ILuuLTON :perfeitamente estudou (Le développement des (onct~ms de l'Etac dms 
unw rupport avec le d1·oit constilutiomtel; llevue d'econamie politig-uc, féw·ie,·, 1891) e 
a.ttribuio á necessidade de serem certas industrias exploradas em larga escala e com 
unidade e cohesão reciprocas. Sobre a convenieucü\ de transformaçã(} dos rnonopolios 
em serviços publicas, cita. o professor Hamilton as seguintes razões, que se applicam ás 
vias-ferreas : 

1 ", o. necessidade de prover de modo cada vez ma is completo ás exigencius puramente 
socia.es, e prover a ellas de modo preventivo; 

2", o desenvolvimento technico da. industria. pela intervenção crescente de agentes 
mais poderosos (vapor e electr icidade), da qual r esulta economia. .conelata. á escala. da 
a.pplicação feit.'l.; 

3°, o facto em -virtude <lo qual a crescent e extensão das emprezas e a necessidade im
posta. aos particulares de geriloas com o auxilio de pessoal assalariado, diminuem, relaü
vamente, as vantagens especitlcas da. industria particular, isto é, a. intensidade do ira.balho 
feito sob a pressão do interesse priva.rlo. pois nã.o se pôde admíttir que os funccionarios 
publieos iiquem n. dev-e1• aos empregurlos particulares, quando a situação relativa da 
cada uma. dessas cla:;s::)s em face lia adminis tração s uperior {Estado ou empreza) é a 
mesme.; 

4", os perigos oriundos da. monopolisação de fa.cto de ramos inteiros da índustria. 
e da consequente pressão nos mercarlos ; 

5°, finalmente. a necessidade crescente de proporcionar a todos os membros da socie
dade o meios de desen,olvimento intellcctual e material, a.tim de que, pela gradual 
subidas do nivel de civi lisaçilo de cada um, se possa estabelecer ca-ia vez ma!s uma ver· 
dadeira egualdade huan.na. · 

Por essas razc'Jes e que Hamilton consiilera a progressiva intervençíi:o r1o Estado no 
outr·ora. ~ominio exclusivo Õl\ iniciativa Jmrticuia.t·, como uma lr;i do desenvolvimento 
social. 

LERO'í B'2AvLJEü ( Tnticc rTc l11 ~ciencc àcs finances) cita exemplos dessa t endencio.. 
quando relembrn. o monopo!io do~ Correios tla C(I.S:l. Tour e Taxis, em muiGcs Estados da 
Allemanha serviço cs1e hoje mo11opolisu.~o pelo E~:~tado; o actual serriço telegraphico 
que das coropanbiiiS particulares icnuc a Jl:tssar para os Governos; os serviços de 
~aooamento, os tie illnrnin:tção, etc. 

Quanto ú. industria. dos tr:msportes, vemos, em qua.si todos c-s paizes, a mesma. ten
dencia. ma.nifestar-~Cl. 

Na P russla j it. vimos o desenvolvimento da viaç,.\o ferrea do Estado, de l!EO ate 1893, 
anno no q_ual as vi~s r~n-(ll.s 'Particulans não re]>resentam 8 •;. tla totalitlade ua extensão 
traCrga.da . l<~m França <.lo mesmo moolo pode1·iamos citat· os esfol'Çt s de Louis Blanc, 
Ma.rtin (du Nord) Grevy, Proudhon, \':.uth icr, G:ombetta e outros parcialmente uulli
ticados pelas convenções de 1083, mas que con~eguiram fundar a rede ferrea do Estudo 
pela. lei de IS <le Maio de 1Si 8. 

Na Austria-llungri:t, tlos ::Go2G5 km . de l in has alli existen tes em 1893, 15.800 km. 
pertencem ao Estatlo, 2 .:177 km. são ]IOt' is,:o <Ldminlstrauos c o rastan te, 8.088 km., c~rca. 
de 30 °/0 do total, po:t•tcnce a cmpt·egos particulu.res. 

Nu. Italia. em l8\l0 a situação \la rêde era. a seguinte: 

Rec!o do Meditot•ral.ll!O : 

Linhas do Estado ,, secuDd<lria .•.•.•• o •••••• • ·.o •.••• o o. 
)

'Rede principal. .. . . . o •••• o • • o o ••••.•• o. o •. 

Linha onde o Estado e co-proprictttrio. o •••• 

Linhas concedi <las á industria. particular. o ••• o .... o ••.•• o o o o o. 
Total. o •• o. o •••••• o o o. o o 

Rede do Auria.tico : 

Linhas do Estado I Rede ~rincipa.l. ··· o· • o • • · o· ··.· o·. o • • .••••• 
1 » ::;ecundar;a. . . _ .• _ o o o o • ••• •• • •••• ••.• , • 

Linhas concodidas á industria particular o o • o ••• •• o • •••••• o ••• 
Total. • • ...•••.• . ..• •o o. 

km 
:3.6:31 

63~ 
150 
277 

'T.693 

2.037 
1.116 
1. 884 
5.037 
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Rede da· Sioilia : 
Linhas do Estado\ R.cde ·principal: ... - ..... . , . . .-............. . 

-, sccuodana .. .. .•... . . . •.. ....•••.•..• 

Total. ...... . . ......... .. 

Estradas di versa;; com \:Jitola normal. ... .. ..... ............ .. 
:.> » » ~ estreita ........................ .. 
» !leninsulares ..... o ••••• • •• ••• • ••••••• • •• •••••••••• • • 

Total get'al •••••.. •••.•.• ......•. .. . • .•.••••• • ...• .•• •••. •... 

-.. .:..~.-..:...:.· 

605 
115 

720 

1.599 
803 

4 

12..856 

----~0_: . . ·"- --

· De 12.856 km. de estradas de ferro, 456i u.peuns pertenciam em 1890 a empregos 
particulares e 8289 ao Estado, isto é, cerca de 65 "/o do conjunto. 

No Congresso Internacional de estradas de ferro, que se reunio em Londres em 1895, as 
via.s ferreas pertencentes a.os Estados figuraram pela fórma seguinte: 

Belgica ....•....... . . o •••• o •• • o o • • •••• • • • ••••••••• o ••• • ••••• • 

Bolgaria. .• ..•. • . .. .• •.. .•.. •...••..••.• . .• . ..••...• ... •... . . 
Dinamarca. . ..•• ..... .. . •... ~· .. •.. •. . .. .. . •. . •••.••.•• ..• . .. 
Egypto ....• ..•. .. .. •. . . . •o •• • • • • • • •• •.• •••• •• ••• ••••••• •••• • • 

Noruega . . .. .•....•.. •... . ... .......••......... . .•• ..•....... 
Paizes Baixos .. .. .•.•• .•...• . • • ...••.•• • •.. .•••• • •••.•.•.... 
Portugal. . . . .. ...... ... ....... ... .. .. .... ... .. .. .. ........ .. 
Roumaoia. •........••... ... . .... ..• ... ••.........•. . ••• •••. .. 
Russia. ... o ••••••••• o ••••••• •••• • • •••• • • ••••• ••••••••••••••• • 

Serbia ..... . ......... . ..... . . . ...... ... . .. .. . . o • ••• • • o ••••••• 

Suecia ...•.•..•....••..•.. , •...... .. •.. .. ....• .. •.• . ...•....•. 

km 

3.250 
530 

1.691 
1.544 
1.510 
2 .714 
1.267 
2.399 

23.988 
54.0 

3.127 

Convém uota.r que niio sr-.o essas lialus resto:> de :primiti.vo.s re;les mai.s extensas 
que uma. politica de restricção interveocionlstn. por parta do Estado na in;!ustrí:l. dos tz-a.n
s:portes teaha cond~mna.do ao desapparecimco.to; longe disso, ella.s &Stão em constante · 
progresso e de anno para a.uno, a. bem di7.er, augmeota.m esses comprimentos. Esse modo de 
ve~ é ainda robustecida. pelo que Ncentemcnte ~e deu na Suiss:t, onde o r eferendum popu~ 
lar sanccionou a. lei que mn.nda. v;t r~s::ra.ta r pelo Governo ns estradas de ferro particul11res. 

O a.rgumeat.o qt?.e se ergue geralmente em contraposição é o exemplo dos paizes onde 
é fallada a liogun. ing-Ieza: o Reino Unido e os Estados Unidos.- Convém examinar esres 
ca.sos. 

E' perfeitamente exacto que na. I o~Jaterra e na Ir-landa., onde em 18~-1 havia. 33.641 
kms. de vias ferrea~, nenhum centimetro pertence <\0 Estado.- Os lnglezes, porém, p ovo 
previdente o conliecedm· do.> systemas de colouisação c de aproveitamento das riquezas dos 
territorios q11a úo1nina, u;;a.ra.m em seus donünios cootincntaes de metbodo inteirame11te 
diverso do adoptado para a metropole, e é assim que em 31 tle março de 18~5 vemos na. 
lodia a seguinte rede : 

Estradas ~to Estado I Explotadas por compu.n h ias . ......•.. .. . 
! ~> pelo E8tado . . ............. .. 

»- concedidas com garantia do Estado .. ... • .. .••.••.. , 
» >> » subvenções ......................... . 
» » e~trangeir.:~s .. . ...... ... ... .. ...... _ .... . 

!
Explotadas pelo Estado ••.•... 

Estrada.s dm Estados inrligenas » por ?Ompo.nh~as .... 
:.> li> mtermed1o das 

E. F. do Estado .. ......... .. 

14.107 
S.G52 
4.162 

655 
94 

1.349 
1.08.2 

235 

Isto é, dos 30.338 kilometr•os de linhas indianas, 25.425 k ilometros pertencem :J.OS 
Estados e 4.913, apenas, a emprezas. _ 

Alnda. no Congresso de Londres de 1895 ns ou tras oolonias foram representadas por 
delegações das estradas de ferro officiaes com as seguintes extensões : 
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Estado da Victoria ..........................•...............• 
Nova Galles do Sul ..............•...... , ......... ~ .... , .. ,,. 
Australia do Sul ...........•........................ , ... , ...• 
Nova Zelandia .............................................. . 
Tasmania ........................•....................•...••. 
Colonia do Cabo ....... .. ....................................• 
Natal .......................................•................ 

4.3!2 
4.073 
2.680 
3.008 

676 
3.998 

639 

Fica, pois, inteiramente annullado o valor do exemplo da Inglaterra, e demonstrado 
que esta nação applica aos paizes novos, onde a riqueza quasi que vem ser creada pela 
facilidade dos transportes, os mesmos methoclos que quizeramos ver systematicamente 
empregado3 no Brazil. · 

Rest<t estudar o que se passa. nos Estados Unidos, onde as centenas de milhar de kilo
metros de vias ferreas existentes se desenvolveram sob o regimen da inteira abstencção 
dos poderes publicas , segundo prewnisam os defensores desse sy::;temil. 

Não ha erro mrtior do que e'sa doutrina, tão Ieviann.mente espalhada entre nós, da 
nã<j>, intervenção o!Ilcial nas relações _ecr~n::mJicas dns vias re~'!'eas rl~qu.el_la Pil:I_Z. Com~ é 
s.:tbi llo, pelo typo ndoptudo pnr·n. a constltmçao dos Est_ados, 1Jmdos nao e a Umao, mas sim 
aos Estados que cabe legislar sobre viação ferrea ; - ditdo longo percurso de algumas estra· 
das, e1'am atravessados os tenitorios de mais de uma circumscripçi.io politic<t , e d'ahi resul
tavam, pelas d ivei'gellcias legishtivas peculiares a cada uma delléts, graves obices ao 
desenvolvimento conrmercial do paiz intnil'o. Baseando-se no art. lO, secção 8a, § 3• da 
Constituição, que diz- The Congress shRll have power to regulate commerce with 
foreign mLtion and among the severa! States anel with the lndian tribes -, intervieram os 
poderes federaes no sentido de regularisar a situação anomnh~ a que a diveraidacle das 
leis estadoaes tiulw. levado as r edes de viaç:ão. Já em 15 de julho de 1866 umu.lei federal 
tinha fixado as condições de transito pc-las vias ferreas de um Estado das mercadorias e 
passageiros destinados a outro, e permitlit~o os entroncamentos com linhas de Estados 
cli1l'erentes. Outra lei de I de outubro de 1873 regulou o transpor·te de gado pelo terrilorio 
de diversos Estados. -As medidas principaes, porém, fornm as leis de 4 de fevereiro 
de 1887 e de 2 de março de 1889 : a Interstate Commerce Law. Ainda a 2 de março de 
1893 foi promulgada a Safety appliance act, lei federal provocada pela multiplicidade 
de desastres oriundos da f;dta de apparelhos de segurança no material das linhas. 

Além desses actos federaes que dizem respeito á attenuação de resistencias oppostas 
a,o desenvolvimento commercial dos Estados Unidos, é nas lei~ estadoaes que vamos en
contrar as regras que presidem á. org;tuisação desse,; appal'elhos de tra.nspol'le. SerVi· 
mo-nos para esse estudo da analyse teita em 1805 pelo con~elhe iro pl'ivado Von de Leyen, 
co nsultor do Illinisterio d.:ts Obras P11blicas da Allemanha, e pol' elle publicada sob o nome 

, _ ge .. Politica Financeira. e Cornmercial das vias ferreas norte-americanas (Die Finanz und 
Verkehrspolitik der nordamerikanischc'n Eisenbalmoll). 

Citando os trabrtlhos de Cullom (Report ot' t il e Senate Select committee on Intesstate 
Commerce, 1886) e de Clark (State Railroad Commissiosns 1 89~), lembra Vou der Leyen 
que dos 47 Estn.dos e 2 te tTitorios compollentes da H.epn lJ lica Norte Americana, rws dous 
territorios e em t reze Estado'> (Virgínia oceidental, MaryL.ud, Delaware, Tennessee, 
Louisiana, Nevada, Montanrr, \Vashingto!J, Idalw, \Vyoming, Utah,e New-Mexico) nenhuma 
interferencia oillcial existe quanto ao proiJ!eiJJa ferr·o-viario. 

Dos trinta e quatro reti ttmtes , quatw (Arhmsas, Pennsylvania, New-Jersey, e 
Indiana) tem de facto leis e repartições relativas a este assumpto; ~U<t acção. porém, 
quasi que se limita a t r<tba lhos e;; latbticos ( Pennsyl vania) e a. collal!ora.r na superinten
dencia das linhas. Os outros trinta dividem-se em duns g-rupos : o primeiro comprellende 
treze Estados (Connecticut, Vernwnt, Maine, Ohio, lVIassa.chmsetls , Rhode Islaud, Michigan, 
\Visconsin, Virgínia, Ncw-York, Kentucky, Col nrado e Arizona) que estabeleceram repar
tiç.ões destinadas a verificar si as estradas de ferro estão apparelhadas para gmantir a 
se-gurança do trafego e a servir de tribunal entre o publico e as linhas, uos litigas, 
entrll est..1s, etc., etl"!. ; JIO H•·gu mlo g:·upo, os 17 Estado8 component1's (NevY·H ~tmpshire, 
lllinois, illinoso+.a, I\'! !ssonr-i, C:rlifonlia, lowa, Ueor~ iu, Alabama, South Carolina, Kansas, 
l\1i ssissipi, Nt> l'th-D<tkota, ~outldJukob, 1\ cbr;· ~lm, O:·eg •. n, Te~;as e Nol'lh Carolina), 
attr·i buimm 11 ~ssns i"epal'tiçõe~~ . além •1o qns uc11w1 ficou dito, a missão de c0llaborar na 
con!'ecç:iio das Taril'as, tendo o.-sa collaijol\tçi)o ciH'gado ao extremo, hoje r evogado ele 
fixar despoticamente DS t~x:;.s de transpnrte. Dos 47 Estados e 2 territorios da União, 
:32 nenhttum iniluellcia exercem sobre as tar ifas ele mercadorbs, e 25 estão rns mesmas 
coütli<,'lit:H quanto a pu~oageir'o::;; uos outros Esk\do~, o que compete ús ,vlministrações 
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tixar é apurar o mn.ximo dos freies pam as pessoas o para as merc.1dorias em geral,· 
exerc3ndo·se, }}arem •. ess~ attribuicã:o especialmente quanto a deto.rminadas estra.da.s_ ou 
certos g•meros. Pubhe!açao de tanfa e causa desconhecida e m 21 E~tados e 2 terr1torros! 
as ele>a.o;oes de taxas só .são obrigatoriamente publicadas em 13 Estados, e as diminuiçõa.s 
em 8. Os prazos da. publicação sã.o de 10 dias em oito Bsto.rtos, 30 dias em dous 50 dias 
em um e seis mezes tambem em um ; as diminuições são annuncia•h;; com antecetl.~n era 
de 10 dias em seis E$tados e 30 dias em outro. Na Georgia esses prazos s~ recluzemc a. 
um dia apenas. A fusão de linhas parallelas ou em coocurrencia em algun~ Estados 
obedece a regras fixas. Em sais Estados ba lirnitaç;ões para. a. construcção de vias-fer:reaa; 
em 1\Iassachusetts e em Oonnecticut, por· exemplo. a necessidade da. construccão de~e ser 
provada pela repartição competente; em Rbodalslii.ncl as novas construcções ou o_3 pro. 
longa 'Ilentos s6 se fazem após decisão do Poder Legislativo estadoal. 

Não ha. possibilidade após esse rapido bos~uejo pela legislação ferro-~iaria dosEs~ 
ta.dos americanos, de sustentar-se a. uniformidade e a simplicidade da. solução dada ao pro~ 
blema. na.quelle paiz. 

Infelizmente, não podemos aqui explo.nar o que 'l'em a. ser a organisação de em
prezas de viação nos Estados Unidos e o valor dos titulas dessas companhias; f<~.lta.
nos tempo, nem é este o lagar proprio para entrarmos na. a.oalyse das tarifas not·te
america.nus, de sua irregularidade, da. desegualhde de lrata.menlo por ellas estabelecida 
para :l.S diversas zonas onerando a.q uelles onde tem efl'eoti v o monopolio para desaggra
var os trechos onde se dá. a concurreucia. dos pontos de juncção, das concessões secretas 
feitas para benellcio de certos individuas, de sua. extrema e perniciosissima. mobili
dade, etc., etc. Não nos podemos furtar, entretanto, á transcripção dos seguintes qua. 
dros, que resumem a efil.ciencia. ecocomica do systerna norte-americano quanto a remu
neração dos capitaes empregados nas em prezas de transporte : 

V ALOll. nos D!VID:ENlJOS 

·r. 

Nullo ............................ . 
entre 1 e 2 , .•..•..•........•...•. 

» 2 e 3 ..................... . 
» 3 e 4 ..................... .. 
:. 4 e 5 ..................... .. 
» 5 c 6 ..................... .. 
» 6e7 ...................... . 
» 7eS ..................... .. 
» 8e9 ...................... . 
» O e 10 ....... , ............. .. 

lO "/o e mais ...................... . 

1889/90 1 1.890/91 1 1891/9~ 1 181?2/93 

PORCE~'l'AGE~! REr ER.lDA AO C.A.I'ITAL·ACÇÕJll~ 

63,76 59,64 60,60 61,24 
2,08 1,4.2: 2,76 2,1-l 
1,50 2,90 2,56 2·,iô 
2,89 3,57 4,36 1;41 
8,2G 9,83 5,54 5,25 
6,69 8,53 6,65 11,63 
5,53 5,11 8,47 5,24 
3,78 4,59 4,44 5,32 
2,40 2,06 2.62 2,57 
0,35 0,4íl 0,09 0,29 
I, 76 1,8() l ,91 2,16 

No quadro seguinte l'llriJl.ca.se o 'numero do fallen~ias e 3. !rnporte.ncia. dellas em 
largo periodo : 

Camnl'a. V, VI 
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Á'ifNAES DA CAMARA 

-
EXl'ENSÕES 

CAPITAL 

A.NNO 
NUMERO -

DE ESTRADAS - (Ar.ções e debentures) (Milhas inglezas) (Dollars) 

1884 •• 4 ..... ............ ~ • •••••••••• 37 Il.038 714.755.000 
1885 ...... .. ..... ............. . ..... 44 8.386 385.460.000 
1886 ••.••.•.•••••••••• ••• • • • • ••••• 13• 1.799 70.346.000 
1887. •4• . ................ • • • •••••••• 9 1.046 90 .318.000 
1888 .. .. . . ... .. .. ..... . .... . .. . . . .. 22 3.270 185. 814.000 
1889 •• 4' • •••••••• ~ ................... 22 3.803 99.e64.000 
1890 .. . ...... . .. .. ........ . .. ...... 26 2.963 105.007.000 

1891 •••• ••• •• •·•• • ••·••··• · • • ••••· 
26 2 .159 84.479.000 

1892 •.•.••••••.••••.•.••••.•.••••. 36 10.508 357 . 692 .000 
1893 • •••••• ··········" .•• • ,. •.••• .• 74 29.34(1 . I. 78!. 046 .000 
1894 •• f ............................ 38 7.025 395.791.000 

'ralal em 10 annos .... ... ...... 347 81.337 4.271.372.000 

Isto é cerca de 130.220 kilometro;~ de linha pertencentes a. emprez.'\s va.Jendo, ao 
cambio de 8$ por dollnr , a.pproxima.da.mente 34 milnões de contos de ráis. Para. responder 
aos qae :possam dizer que nem todas essas fallencias cor res ponderam a vendas forçadas· das 
linhas, transcreveremos o seguinte quadro relativo aos 19 a.nnos decorridos de l8i6 a 1894. 

NU:l-IEao E:tTENSÕES CAPITAL 

ANNO DE - -
li:STF;.ADAB (Milhas inglezas) (Acções e debentures) 

(Dollars) 

1876,, •• t I I I. tI t t t t " o. t • I'' I • I f lt. 30 3.840 217.848.000 
1877., •• , . ' .......... .. .... ~ ..•... . , . 54 3 .8i5 108.984.000 
1878 ••••• •••••.•••••.....• . .• ...•. 48 3.906 311.631.000 
1879 •• •• . .•..•......••.•. .. . . .• ••• 85 4.!)09 2-13. 28B. 000 
1880 ...••••••••••••••.....•..• •... 31 3.7i5 263.882.000 
1881, I •• I I ,. • • o t o t t • I t • I I I I O O • I I O I O 29 2.617 127.923.000 
1882 . .. .. . . ... ................... . 16 867 G5.425.000 
1883 ...... . .............. .... .. .. . 18 1.35-t 47. !00.000 
1884 . .. ... . ........ .. .... .... . .... 15 710 23.50UXJO 
188-5 ...... . . .. . ...... ... . .... . . , ,, .. 22 3.156 2i8 .494.000 
l 8SG .. . ........... ... .... .. ...... . 45 7.G87 3i4 .10\J .OOO 
1887 •.•• •••••• •• .•.•.•.•• ••.••. . . • 31 5.4i8 328 .1 81.000 
1888 .• . ••••••••.••••.•. •.•• •••...• Jf) 1.595 04.555.000 
1889 I t. 11 t 1 • " 1 t I t 41 • • t t t o • o t t • • • t t 1 • 25 2.930 13i.S15. 000 
1890 ..... ...................... ... 29 3.825 182.495. 000 
1891 ..•••••••.••..•.........•• .. .• 21 3.223 168. omLOUO 
1892 .. ................... ........ . 28 I .922 95.89ti .OOO 
1893 ............................ .. . 25 1.013 i9 .G24.000 
1894 ........................ .. ...... 42 5.543 318.999. 000 

Tota.l em 19 anno.s .. ...... . .. .. b93 

I 
62.925 3.528. 125.000 

I 

rsto é cerca de !01.000 kilometros da linhas pertencentes a emprezas que valiam 
:tna.i! de 28 milhões de contos de reis, 
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E' esse o ideal que se propõe par~ o Bra.zil 1 E é num pa.iz pobre de ca.pitaes como o 
nosso que se vem preconizar systema. cujosresulta.dos.se traduzem por um fabuloso disper
qigio de energill economica ~ 

Si tanto a. teehnicn ferro-viaria., como os ensinamentos da economia provam a conve-· 
niencia de o.dopte.r o principio da construcção e exlotaçâo pelo Estado, não é menos 
eloquente a lição do nosso direito ndministrativo, sohre esse meramo a.ss11mpto. 

Que é a reversão, e:ffectivamente, sinão o reconheoinlento de que, em pra.zo mais ou 
menos curto, as vias 1erreas devem ser iocorporada.s no :patrimonio quer da. Uuiií.o, quer 
dos Estados t Si bem que ignor-ada no inicio do DQSSO direitc.. rerro-~Tiario, dentro em 
}louco foi a reversão esta.belecidn uos contra.~tos como factõ correlato il concessão de fa
vores pecuniarios por parte do Governo. A pouco e pouco toi-se desen;·otvendo a noção do 
característico rea.l da.s artet•ias da vi:J.Ção e ja em certos Estudos, a. rr:versão não é mais 
o premio dos auxilias pecunia.rios prestados á.s emprc1.as,. mas sim a solução normal do 
contracto pelo QUal a. um concessionario foi permittido temporariamente gozar do mono· -
polio dos tra.usporte~ em determinad<~. região. 

Pode-se · afi!rmar que as concessões prn-tempore feitas ).lela Govet·no Imperial e, depois, 
]leio da Republica são uma prova robusta de que sempre se recqnheceo a neces
sidade, além da vantagem, de serem as vias ferreas pt·opríedade nacional ou estadoal . 
Por isso é que os traçados eram approvados, os regra~ de explottiÇã() su bmet t id&S á 
apreciação dos governos, as tarifas por estes estudadas etc., etc. · 

Por· força da propria unidade havida. nessas concessões, (!portanto certo que dentro 
em certo lapso, a União e os Estados llossuirão hrga.s redes de viação, ese1·á. esse o coroa
mento da. obra iniciada em 1835 e a. tê hoje seguida. 

Desse deficiente resumo dos aspectos que póde apresentar o problema do ·escoamento 
dos productos, conforme sua solução é cutr<Jgue a iniciativa particular ou á direcção do 
Estado, parecem decorrer as vantagens da ult imo methodo. Voltamos assim ao ponto em 
que esta vamos, alludindo â.s criticas dos planos da viação oriundas de 1\orenller-se a con~ 
veniencia de deixar inteiramente a cargo de particulares a crea.ção e os deseo volmentos do.s 
rêdes ferro-vill.r'ias. Em toda. a nossa a.rgumentaçfí.o, embom la.stima.velrnente reduzida 
para ca.ber no.'! estreitos moldes de um parecer da comtnissão, foi escrupt1losamente res
peitado o· principio de que se comparavam as duas sortes de administra"-i.o : a officiãt e a. 
:particularista. Muda inteiramente de figura o caso, si se le>'ar ern conta a aggi'il.vação de 
despezas para o Thesouro causada pelos favores pecuniarios coocellidos ás ernpr~zas. Bem 
o fitz sentir Hu.!llcy, o eminente professor diL Uoiversidade de Ya.le, insu~}leito de p:ucia.
lida.tle neste ponto, · defensot· c01mo é do pr·inci pio amertcano em as~umjlto> rerro-viu.rios, 
quando, trn.taudo ,las relações etllre a i>l'Opriedade pri v:Jd;L e o bem publico c e:;tudando a 
coopemção, deelara. que si o govei"no protege empreza:> pal'ticulu.res coutt·a. ~ concnr
rencia, esta v;tnta.gem da a.cçiio p;trtir.ulo.r·ista. não se Hl'/. ~ntir e lemlm. que as esm\da,s 
fra.ncezas, nmp:u•adas por nm monopolio garn.trti<lo, estão n.pproximadamente nas mesmas 
cDndiçúes que ns linlws of!lciac::J (]11. All•:tnHillHl., no tocante ao serviço tle trens e sua ra
pidel.. além de coiJr;ll'em fretes rolt~.tivnmeuoo 111a.is clrwados. 

. Já houve no Brazil quem ostudas;c e.>~ela1lo do problema., e em lognr de 1lom•:1. em nossa. 
litteratUl'll sciontiilca librura o pa.rccllr do O•·. Miguel rle Teive o i\r~ollosolm~ o arrendamt~nto 
dn~ vio.s·ferrcas fadcn·nes, livro om qnc c~ta.. si bem que rc:>umidameote, documentado 
o valor dos uuxilios oftlcio.es ás em prezas p:trt iculares di! vi;:ção, em confronto com 
os onu . ..: a.d vinrlos ao ero.rio pul>lico pela explotaçüo da.s linlla.s pertencentes ã. União. Em Lins 
do 18U5 a. ~itno.ç:"to era n seguinte: 

deficit 1\.i!OmetriCil das Vin.s·l'errcas redcl'aes . . ......... ......... , i <JS$990 
d~spe~n kilt,metrka com 11o g;Lratlti:t. 1lojuros (supl)Qndo o cambio 

medio t!e Ud) •••••••• , ••...••• , • • • • • • . • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 8 :095$709 

Quer isto dizer quo, nlém de por kilometro de Unha. J:lag-:J.l'IUOS âs empl'ezas garantidas 
uma quantia. maior do que a exigida. por rlefici' das estrau:\s federaes, não temos 
a. propl'iedade deltas. Isto deltne n. situuçiío. Ha, pois, um vicio que convem eradicar de 
nossa orgauisação administrativa no que diz respeito aos methorlos até hoje empregados 
par::~. iavorecet· o desenvolvirnento das trocas commerciaes pela a.tteuuação das J'Csistencias 
oppostas pelos transportas . Dos diversos sytemas seguidos énke nós pa.ra esse fim, já. estn,. 
damos o privilegio de zona ; estudemos agllra, si bem quer'c'· :;1.4mma ça.pita, a garantia. rle 
juros dos emprostirnos contrahidos pelas em prezas, garantia. a.o proprio capital n.cçõel) e as 
subvençoes k.ilometricas. Não entraremos na.analyse dos outros fa.vores como a. concessã;o 
de terras etc., eta. 
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A idéa do Estado gat'antir os juro.> dos emprestimos das vias ferreas é contemportHlil•\ 
das primeiras concessões feibs. 

Ella. justirica-se plenamente por permittir larga, associação entre a in1lustria yar· 
ticulal' c a execução de grandes obras publicas, :para as quae3 não bastar!a'~ os C:tf:> ltn~s 
e o ctedito do pequeno numero daquelles que esturlaram essas obras; a. em1ssao do I1Lnlos 
diversos corresponde a essa necessidade de achar capitaes : uns tornam-se ~oci os do 
concessionario pela compra de acçõ?S ; outros, mais prudentes, preferem t~rnn r-so credoJ·c~ 
hypothecaríos pela acquisição dB obrigações ao portarjor; pa.ra essas ultimas, o. g-n.rantl11 
do Estado lhes dá o va.lor de t ítulos de renda, o · que assegura a effectividade do :;orvíço 1lo 
juros. No acto da. concessãó o Estado estabelece certas disposições em sau p1·ovollo 
(transporte de malas do correio, reducção de fretes c de passagens em detoJ·min•ultL9 
circurnst<\ncias), o que lhe dá., na. opinião rle Colsoo, certa feição de socio . dn. ClllfH'OT.:I : 
nos casos de delicie de. explotação e insufficiencia rle renda. par'S. o s:~rviço de juro~ . ollu 
P<Lg;lo as subvenções; no caso contrario, sã.o Iigadlls ás concessões v<~.ntn.jo~ns líuhn~ 
monos r emuneradoras, mas ta.mbcm necessarins. 

Nessas condições tanto ao Estaclo, particularmente, como ã fort uM publica con\'llm 
diminuir os encar.Q'OS tla empre~a, fornecendo-lhe meio~ de adquirir tlinhe íro barato. 
Paro. esse fim a g-arantia pelo Estado dos juros dos emJd·..,stimos lhes dá umn, .~cgu rano1~ 
tal, que mai:> facilmente se collocam o~ titulo.;; com C$.><' garantia a um typo ciC \'I~!Io, 1111 
que .., typo h:tstante inferior, titulo:> niio garantidos tia mcsm:J. emprezo.. Ne,.:~as cout! i· 
çoo o simpl01< crerlito do E; taolo ns::.octado ao da empreza dco-lhc meio~ do t•o:tli ziLt' 
melhot' operação financeira e repr esenta maior f:~.vor db que uma subven~o pccuui:u·h~ 
ou urna elevação de ta.rilb.$. 

Applicada ao rendimento da~ accões, é menos explica.vel a. gn,r::.ntin. do E,; laolo, pol~ 
parece exquisito que o Estado vi~ garantir rendo.s ::10 concas:>ionario d'uma linlu~. I'} UO J ~ll' 
este ~eve ter sido estudada G sobre a qual deve t er cclhido informações, ant<)., oi., "ul l
cital-a. Entretanto, ba occasiões em que es;;a. garantia se explica : quando urnn. ll 11lll~ 
explorada apresenta. resultados remunemdore~, a empreza ~ó cmprehentleril. o. r•ou, t.l' ll
cção de novas via.~ ferrea~. de renda. duvidosa, si lhe forem go.r<lntidos o~ mo,.;mo,.; dil'l · 
dendos. Tambem em paize;; novos onde não ha elementos ele apmciaçiio doB l'il l.u i'O.~ 
rendimentos de uma línlla, c natural que o Estado garanta um minimo de .Jurt >.~ olo 
capital empregado, afim de permittir que os cn.pítaes, sempre tímido.>, se intcl'C::IHcm pu!' 
es::a construcção. 

A garantia do~ j uros dos. emprest ímos leva. naturalmente as emprez~~ a oxrt;.rertll'OIII 
a pal'te de ca.)Jita.l-obrigações diminuindo u s~im o ca[) ital-acções ; cont•·o. cN.I uuu~, . 
clama o intere~se publico e muita:-; vezes, exige o Estado a. igualdade de:>~a~ dua~ pal'
cellas ; ora, para obter capitaes que acceitem nccõE>s, apezar das vuntag-tm.~ d:~, u!Jl'i
g-a.ç~s. é-se muitas vezes levado a conceder âquellas garantia de juro~ . 

Ex:iste, entretanto, nesse caso, grave escolho contra o qual esbarra a o.dminiHtl': '~·iiu: 
a fixidez do diviclendo transformando a acção em emprego tl.e capital a juro fixo, r l cs í n iO l ' liS~ IL 
o accionista. do andamento da empreza, princip:llmente si dos elementos do tl'I\1'1'1-(0 111iu 
decorre •~ perspectiva de mE:lhoria do dividendo; e a exploração se faz, na. rea.litlarlo, pu1· 
uma associação commercial que gere a linha por conta do Estado, unit~o interessa.tlo, nc~ic 
caso, no augmeoto da. renda. de vin.·ferrea. 

Como perleit;lmente faz notar Colson <Nessas condições r eunem-sc toJos os inconvo~ 
nientc:s tia explotação pelo Estado e da. explotação pelos coocessiona:rios. 

« Póde-se longamente discutir os meritos de cada um desses systemas : d'um ln•lo, o 
interesse privado traz na. gestão das emprezas um estimulo sem par ; por outro, os ng,•nLil."i 
do Estado, nos corpos bem organísados, adquirem pelo seu }Jr oprio caracter de runccinmLr·io.:l 
uma preoccupação habitual de interesse publico, cujos beosficos r esultados a expol'in rwht 
mostl'a nossos grandes serviços administrativos, ao passo que a perspectiva de pr·orno .. rH.l~ a 
de dislincções augmentam a esse sentimento de dever pnra excitar e sustentar o stm' :z.olo , 
Não queremos no;; pronunciar entre esses dous systemas que contendem onde quor quo 
existam vias-ferreas . Mas é incontestavel que, entre todos os systemas po~siveis, o poiot• ü 
o ~a explotaç;to po~ uma associ~çii.o á. qual o interess~ uão a;sriilhôa, qne explot<L po1• 
conta do Estado e nao depende dtrect•.1mente deste, que uao tem 10teresse proprio :L gcril' 
conv~ni~ntemcntc c qtte, entrct:r.nto, não foi éonstituid:l para servir o intel'esse puhlico; 
assoc1aç;.w, finalmente, na qual tortos o,; ag·~ntcs voem su~ carreira depender de um 
con:«dho a rlministr·a. t ivo, ao l'lU:tl n. Loa marcha do serviço é, nece;&l.l·iamente, ba stante 
in di fl'\lreu te. » 

Concluir dah~ a iuteira inefficacia da garantia de juros seria precipitado; graç<I S a ella. 
em todos os pat;~;es puderam constituir-se as redes feL'reas e ainda hoje, em condições 
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normaes, elln. :poderia ser e1licaz desde rJUO os conlractos feitos não transforJ!?.assem as 
emprezos exploradoras em mer:as gerentes da applic~çito Ul.l um ca.rli tal que vença. Juro ti;xo. 

Para evitar os inconvcmentes da. fi.xidez ,Jo ,JUro dos capn-a.es, o melhor remed10 é 
exacta.mcnte aquelle que, empiricamente ou n\to, foi adopta,lo e }lrD,ticado no Brazil: fixar o. 
taxa. de juro abai::xo da r emuneração media dos c:~.pitn.es empregados no Brazil em industria. 
analoga . 

Nessas condições n.o accionista convem estimular to.nto rluanto possivel o desenvol
vimento da renda liquitln. da via- terre<l, afim de que seus capitaes obtenham a. remuneração 
maxima de que ~ão suscentiveis ; sendo este maximo su perior ao jur o garantido, o Estado 
fica exonerado de pagar juros com:plemcntat'es e, pela intervenção de seu credito, ~erá con· 
corrido pa.ra que mais facil fosse a constituição d;~ em preza. 

Obedecendo a esses intuitos foi que a lei imperiul n. 641, de 26 de .i un11o de 1852, em seu 
n.r~ . 1•, § QD, concedeu a garantia de juro de 5 ~ó ao capital empregu.do na construcção de 
umu. estrada. que do município da. côrtc fosse terminar nos pontos m ais convenientes das 
Províncias de Minas Gerat>s e de S. Paulo. 

A taxa. de 5 % foi mais tarde su bstituida p ela. de 7 ~:. pela lei n • 2397, de I O de se
tembro de 1873 • 

Com o correr <lo tempo, foi em leis e conirnctos posteriores introduzia a clausula do ca· 
pita! m a:dmo garantido. 

Essa inoova.çã o foi ttm grande erro, o mais seguro mGio de b11rlar-se o unico correctivo 
pratico do vicio a que acima alludimos e suas fune:{tns consOCJIWilcias a.t é hoje se fazem sentir 
Com e:lfeito, o meio pl'l\tico de limitar as respon&bilirladc:; p•!ca uiarias do Es tado não era 
fixar o capital ma.ximo garantido, mas sim ganmttt' ~ómento as linhas que t tvessem ele· 
mentos de trafi~go. O mecanismo arloptaclo era. o Sl•~u i ntc: pO!' ostt1dos, mais ou menos bem 
feitos, ap(csenta.va a emprezao capital jUl,:!:ado ncc.,ss.ll·io; n~ autoridades competent es glo
zavam, bem ou mal, esse capitaL e cst o era r'~conhecldo eupitn l n, w.-;s:lr io para.n construcção 
da estrada; porém a g:ll'a.ntia. só se applica.va no m:~xlmo e~tabol, 'Ci•l o na lei. 

Tornava-se assim inteiramente illusoria n l11.m do .i uro ~a r·<mlido; sen,ro A o capital re· 
conhecidonecessario e B o capital garantido o juro garantido scl'ia. 0 ,07 n, o que para .A. 
representa a taxa de jut'o de (B/ A X 0,07). Si ao E:;tado convem a chamada de ca:pltaes 
para execução das via.s-ferreas , elle deve g-arantir jUt'O lixo r:ohre os dinheiros r ealmente 
despendidos; qualquer outra. medi•.la re,lund<\ Jlraticarnento em diminuição da b:ta. dos 
juros garantidos. Existe real incoherencia em r ccon\wcer certo capital como o necessario a 
uma obra qua.Lquar, e gara ntir juros sobre qunntlt\ menor, sem que se explique o motivo 
por que parte do capital dispendido deve ler ,juros gumn titlos a o restante, não. 

Nem .se diga que essa ditr~renc;a é pequena, pois pelo quadro seguinte evidenciar·se-ha 
o contrarto. 

•o o ..:: 

I t-1~ o ~ 
s~o (,.) '40 o o f.<! ~ - Nta ""0> 

!::01':: ..:o ~ Zo 

8~ --::e=: o~ ::>c,.< r=l::> 
EMPR.Er.AS !:;: %: ~~ 9...:"' -a 

~- ,, ~< 
,...o"' gÇ;! 

<O til c.. "" ~ Í'l ~~ til O <::: ..., :::: 1',) ::<. t:=~ o-.: < oo r.J 
8:=1 ~ z z c o =<~ ::> o _ ... __ Q - --

Jacut inga a. Lavras . . . . . .. . ... . 5 .3 1 3:863.~2G l 4 . 000: 000.$000 7 ,, .. 5,25 •,; 0,75 ,, 
Estrada de Ferro Cataguazes .• . 1 .001 :3i9:)531 fJOO : 0008000 4 .. 2,00 % 0,50 . o 

Estra.da de Ferro Oeste de Minas 
(AltoS. Francisco) •. .. ..• . ... . 

Estrada de Ferro Oeste de Minas 
7. 092:030$275 5 . 500: o 00$000 7 •' ' ·' 4,00 '/, 0, 69 

(Rio Grande) . . . .. .. . . . ... .. . . 5 . 463: 245$8S3 4 . 000; 000.$000 7 %j 5,18 ~. 0,74 

Orn, o el'ro começa. no reconhecimento do capit:d pelos orçamentos p rovenientes dos es
t.u•los ; a. nenhu m tcchnico é licit o desconhecGr que os uuicos orçamentos a cceitavei s, com 
visos de exactidão, sii.o os quo proveem da locação , Nessa:; condi~lJeS, sen<lo o capital neces
sario muito sc1perior ao fi:x:a.do m~ lei como ma.xirno, e tleveudo ainda correr os riscos das 
diff13renças ent r e os estudos e a locação, ó porreitamente comprehe::Jsi vel que as em prezas 
procurem diminuir o custo das obras, quer fa.U:u<lo·as m\\1, quer o~orbitando das cont:lições 
unpostas DGS contractos e nos orçamentos . O proprio GoV"erno terá, portanto, concol'r ido 
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para oue a n·a.ulle campeie na. execução àas vias-ferreas . Ex:iste ainda. u ma outra eonse
quenda muito gra•m da. r1z:~çã.o do C<tpita.l g-arnntit.lo: a reporcus5ã.o que simill.lnnt.o systema. 
produz !lOS mercatlo:: fin~ncei ros es~raogeiJ·os .. AIJí, ~ão se conhecendo o me~hodo adop~do 
entre nos de fi:'(a.r o rnax11no tlo ca.plt~\l garant1do, gntam os portarlores de t1t~los da Vlas
ferreas brnzilcir:~.s que o Governo niio cumpre suas promcs~as e não paga os Juros promet
tidos, quando, entr.:ta.o.to, o procedimento do Governo. rigorosamente legal, mas profunda
mente absurdo, nada mais fez rlo que produzir <t>' consequencin.s logicas de premissas menos 
ptmsa<las, reduzindo a juro real dctS quantias effectiva.mente despendidas. 

E~$'e facto j:i se ')Jroduziu, como prova. ConY (Le Brcsit en t884) com a estrada de ferro 
do Rio Gra.nde ·a Dagé. 

Po1· e.;;;e motivo é que muitas vezes, para se prevenirem contra. surprezns de5.5a. 
nat ureza., as omprer.as mandam organ1sa.r orçamentos qunsi que fantasticamente elevados; 
mesmo a pós as gln1.as aio•1a fic:1rn margens para to·l:ts as eventualidades da constr'ucção, 
e, não r:~.rc~, paga. o Estado pelo contL'acto juros sobre quan tia superior ao custo real das 
obras corre~pon•lentes . E' isso um evidente d"spe1·dicio e, tambem. e um gr•;tve erro sob 
ronto de vb;bL do {unccionamento cconomico da garMtü\ , pois fixado, como já. vimos, 
em t:<xa infl!r ior it r•em uneral)ilO nOl'mal dos capitaes o ju1·o garantido pelo Governo, á 
uiminui ~•:Lo rlo cu>to das obras corre;;ponde um augmento virtual d :t taxa das quantias 
pag:1:> como 1>remio tlos dinhciroJs applic:~.dos na <!straua; dahi pó•le advir o absoluto 
desinteresse pelo t\escn\·olvimcnt o tlc> trn.fego, como j:i. tivemos occaaião de provar. 

L:m outro inconven iente da fixação do maximo pa.ra. e capital garantido roi magis
tralmente c.~turlado pelo então engenheiro fiscal da. E . F. Muzambinho, o Dr. Fran
cisco Sá, por occasiãu de rever os estudos da E. F. Rio Doce : «Licito é, porem, 
recei.a.r-se », di ?.ia esse en~enl1eiro, «e a exp,,riencia o autorisn, que sendo o capit al 
garanticlo a penas sufliciente para construir nas concliçües do orcamento 114.042 kilometros 
de estl'acl<\, quo sfifJ Eómenle li5 •;. da. extensão total, a em preza. fique inbabilita.r.la para 
terminar a construcr:ão, ou procure obteL' elevação de capital, cuja iosulfioien cia terá 
sir!o o!Tieialmentc reconhecirla. » Propondo acertado at\"itl'e vara al'autelar os interesses 
publicos , lembrou esse profiss ion(tl a conveniencia. de applicar o coetnciente . de x·erlucção 
do capital reconhecido nccessa.l'io ao capital gaJ'a.ntido ás }Jarcellas semestrnes dos 
j uros devitlos pelo Esta• lo. E~sa providencia, ou e !o i adoptada em ~H nas como corolhrio 
do m<;canismo do nosso systema. de garanti;;, não deixou, entretanto, do :produzir 
attritos e difficuldades que se originam do erro r.ommettido na fixação rlo maximo 
do capita l garantido. Desde qu ú a gat-antia deva se~ atloptada., e!Ja. deve recabir 
sobr·e t odo o capita.l effectivameute :<nsto na cnnstrucção das linhas . 

P~ra conseguir· esse r esultado, evit..1.r as incertezas maiores ou menores dos orçamentos 
de estu dos e de loc:H;fio e .Parmittir o computo exacto do capital jlispendido, é QUe preco
nisamos o systema de vag-n.mento~ por mediçi3es pet·io liC11S, ucompauhauas e a.uthenticadas 
'PGlo r epresentante do Governo junto i ('mpreza, o engenlwiro fiscal. 

D<\Sta. fórma rec:thirã. a ga.rantia exactameo.te sobre o capital gasto, e fica·S!l li.vre de 
discussões, fraudes, etc., que decorrem natm·almente da !órma viciosa da g~rantia de 
ju~. . . 

Uma. outra. fórma a doptr.da. para os favores pecunia.rios feitos pelo Governo é a sub
vençào kilometrica.. Ella consiste em tornar amo. linha artificialmente producth '<"l. , :pela. 
diminuição do onus da coost!'ucçã.o imposta. á em preza.. 

Com em~ito, ~ndo A o capital ldlometrico m cdio, e B a. subvençã.o por kilometro, o 
ouus da em preza. e de (A .. -B) ; ora o juro j soure A torna-se j ', maior do que j, colll relação 

a. (.'1.-B) sentlo a relaçã.o de j ' para j A-~B • No caso da linha tronco da Oest e de Minas, 

por exemp)o. onde ..1. =22:027.~040 e B = 9:000$, a · relação entre o juro sobre o capital 
t~tal e ? thspend1do pela cmpreza. é de l,üli; quer is to dizer que a remuneração~·> capita.i 
d1speo.dHlo pel:J. emprez~t se t ornou c6 "/o mtlior do que seria si devesse o juro ser compu
tado sobre o C:tpital todo . 

9 sys~e~a.. da subvenção ki~olll~trica tem! Pf?iS, van~g~ns, ~ntre as qu!les citaremos as 
se,uUl~tes. h m1!a. a uma ga.rant1a tu:a o sacrJtl<!Jo pecuma:r1o ieLto pelo Estado c d eixa. in
t mra l• herdade a. eOJpre.za. de desenvolver suns rendas. não só pelo facto de dever e lia pro
Cl}t'8:1' r~mun~r~r >en caplt <tl do melb!Jr modo possivel, como tambem porque, pelo Jacto de 
d1mmu•r arhficw.lmentc o custo da linha, mais codo pilde uma renda qU<Ilquer augmentar 
a porcentagem dos lucJ•os. 

~a Oeste, que acabamos de citar, cncontramo3 uma. prova. da superioridade da. sub· 
-vençao ·sobre a garantia de j?ro.s, Cad~. kilomctro da linha tronco custa ao Estado 9 : 000$, 
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e, ení.retanto, a. linba. do Rio Grande, que foi entregue ao trafego em 1888, já costa.va. 
.S:487$ em 1896 e a linha. dos. Francisco, que toi entregue oo tra.fegt> em novembro d~ lS\)l· 
eusta.va na mesma. data 5:875$000. . 

Ora, esses sacrificios pecuni11rioB não nos parecem dever terminar tão cedo, ~aló tílenoil 
para a. linha do S. Francisco, á vista do seguinte quadro rela.ti"Vo a esta. ultima.imba dés4é 
o seu inicio até 31 de dezembro de 1894: · 

. .. -- · · 

ANNOS II.ECEIT A.B DSSPEZAS DEFICI'l'S 

1889 ••••••••• ' •••.••.••..•••.•••••• ················ 188$289 11i&t289 
1890 •.••.•. . -- ...•• -.•..•••.•••..• ' 14:164!í30 48:155$035 33:9= 
1891 .•••••••..• '- •••• -' •.••.••.••• ' 68:846,:;750 182:007$712 113:160 952 
1892 •.•.•• f ••••• ~ • ............. . ..... 188:790$680 39l : 079$842 202:28Q~l62 
!893 ••••.••• · • ••.••...•.•.••.•.•.•.• 321 :061S'9DO ô84 :551$742 353:489 842 
1894 •••• · · ····.' •••••••••.•.••• •••. 403:749$020 949:333$868 545:58~46 

Do mesmo modo devemos notar que a.té 31 de dezembro de 1894 custavam as seguintes 
. quantias os kilometros de linha d& Leopoldina. (não temos as l iquidações do 2" semestre 
ds 1865, e do total dos annos de 1896. 1897 e 1899). . 

De S. Geraldo a lta.bira ..•.••...•..•...•••••.•. 
De Lombos a Manhuassú ......... . .......... .. 
De Serrnri:.~ a Guara.ny •.• . •.......•. , •.• • •.•••• 
De (}ue.ra.ny ã. Ligação e r amal do Pomba .••... 
De Juiz de Fórã. ao Piáo ..................... .. 

13:411$000 
8:88;).'(;000 

13:888$000 
8:959$000 

16:573$000 

mekos 

!65.087 
35.0P7 

109.560 
68.052 
58.101 

Dahi se conc1u~ que 103.149 metros custam mUito pouco menos do que si tivesSe sido · 
dada. a subvenção kilometrica; ma.s 332.748 m~t.ros custam notavelmente m~is . 
_ Nem se póde dizer que os algarismos não são compa.raveis, -por se referirem a. épocas 

diversas em que o poder de compra. da. moeda nacional tivrose variado; tanto estas linhas 
como as demais foram construídas no pequeno lapso que decorreu de 1880 a 18\Jl. .. _ 

Feitas as OIJera.ções a.rithmeticas, vê-se que nesses trechos gastou a. Estrada 1.697 :000$; 
a mais do que teria dispendido si as linhas gozassem de subvenção em vez de garantia. a. 
qtH~nto ás d~mais linhas_ da Leopol~ina., elf~s tivera~ ~ubveuçã:c;. kilo~etríca . Essa q~antie 
rapresental'la a subvençao necessaruJ, a mats de 188 kllometr(JS de n:l.S . ferreas. Podc•se 
dizer at'outamente que esse foi o resultado d"' garantia. de juros applicada á. Leopoi<lina. 
Essa observação tem tanto mais peso quanto õ certo que esta. estrada se desenvolveo por 
zonas ferteiB, jã. povoadas e onde prE<existiam os elementos de tra.fegG ao estabelooililentó 
d..1 Vil!. ferrea. _Dar-se-à o mesmo facto nas regiões em que, consoante á. opinião cansá· 
grada, a via ferrea jrá. cre:\r o trafego? E' licito duvidar e contar cem mais dtll'adou:to 
appellc à. ga.rantia de juros por pll,rte das emprezas. Isso nos levarie. a estudar as van
tmgens preferencines da construcção das vias terreas, por zona.s povoadas e em Jllena pro
ducçã.o, ou deixar que esta. se desenvolva apõs a a.l)ertura d."' estrada a.o . trafego. Não 
entrando, porém, esse assumpto na.s linhas geraes do pres~nte trabalho, limitamo-nos a 
lembrar a. alta conveniencia que existe em povoarem-se as zonas servidas por estradaS de 
ferro, principalmente daquellas que pesam sobre os cofres :publicos. Convem relembrar 

_ t!Lmbem as desvantagens patentes de concédetem-se favores pet!uniarios a· linhas que só 
wrã_o como parte principal de s~a. renda durante muito tempo a gara~tia. do _Estado ; se~? 
o pretexto de desanvolver a v1a.ção ferrea., tem-se concedido garantl& de JUros, qua.u 
a esmo, e l inhas que, pelas lei_s e pelos contractos. só serão construídas dentro ein 
dezenas de a.nnos, ou que não podem, por ft~.lta de população laboriosa. na. zona atravessada, 
apresentar tão cer\o elementos de trafego. _.-

Assim é que actualmeute as estradas não construidás e já. garantidas futuramentl) 
representarão para a. União notavel encargo anouo. 

Estudemos agura o mecanismo da garantia. de juros. Começando a. construcção da. 
liuha e até estar terminada, vão se tomaudo as contns de accordG com os orçamentO! 
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a.:pprovados, applicando ás quantidades de obra e mllis ser~iços os preços dos orçamentos 
ate os limites dos mesmos. Feito isto, no fim da construcçao tem-se o custo da estrada: 
no caso de exceder este do capital garantido, é só sobro este que recahe a garantia.. Logo 
c,1ue a estrada. esteja trafegada., a quantia a. paga.~ determina-se :pelo con.rronto entre a 
receita e adesp8za. nos termos dos contractosem v1gor; o E;tado entra com o complemento 
Deeessario p~ra prefazer o juro de 7_ 0 / 0 ou G 0/o s_obre o capi~a} garantido: . 

Aqui sus~ítam·se graves questoes quanto a resp_onsa.bLltdade pecunta.rH3. do Esta.~o, 
em -virtude da. inclusão, autorisada. pelos contractos vzgentes, de certas verbas no custeio, 
a.s quaes ahi não deverão figurar ou, pelo monos, só fJgurar com valor reduzido. Asshn é 
que as obr~s novas e as renovaçõos de material _não devem ser executadas. p_or co~ta. do 
custeio, sob pena o e recahir o valor dellas exclnezvamente sobre o Estado; smao, veJamos: 
sendo A o capital garantido, R a receita. e D a des:peza, o Estado deve p~ga:r ( <1 X O,Oi)
(R-D}=J. 

Si, :porem. na 'Verba das despezas incluirmos a obra novaN, o custeio sel'ã (.D + N) e o 
saldo apenas [.R- (D +2'1'}]; logo. o Estado deverà pag(l.l' (A X 0,07)- [.R-(D + N)]=J'. 

Dahi se evidencia. que J' = J +No que prova nossa asserção. Portauw, toda a obra 
nova. ou renovação de materia.l feita por conta do custeio, é feita á custa do Estado e em 
nada pesa á empreza. Sómente no caso de pagar o Estado a. totalidade dos juros garantidos. 
é que não importa similhante inclusão; mas em qualquer outro caso, é o Estado quem 
sofft'e com o peso de obra. nova, até que a receita da. estrada dê para col>rir o sel'viço de 
juros e obras novas-

Do mesmo mod·o e inconveniente e illogica a distribuiç1i.o das verbas de custeio pro~ 
porcionalmente á extensão kilometrica das div~rsas linhas de uma mesma rede. Algumas 
parcellas do custeio applicam-se exclusivamente á linha em que são empregadas _(conserva
ção diaria e extraordinaria, pessoal de estações, ete., etc.); outras variam :propormonalmen~;e 
á intensidade do trafego, cuja unidade e a tonela.da-ldlometro bruta (consumo de combus
ti"vel, lubrificantes, pessoal do movimento e da locomoção, etc.) ; outras:' finalmente, por 
se <:.1_:1Jlical'em !llais ou menos por igual em toda extensão das linhas, podem ser con~ 
sideradas como proporcionaes à extensão kilometrica dellas (directoria., etc.) 

Outra. desvantagem esta na liquidação ser.1estral tias contas de garantia ; conviria. que 
a tomada de contas definitiva abrangesse o aono todo, de modo a perrnittir que o Estado 
beneficiasse da Jlossível diminuição de encargos resultante do jogo de saldos entre os dous 
semestres·; esse systema, que com tanta -vantagem foi em Minas applicado á Leopoldina, 
conviria estender-se ãs demais vias ferreas. 

Embora, em outros tempo~. a garantia de juros e a subvenção kilometrica tivessem 
produzido resultados a.preciaveis no nos;;o desenvolvimento ferro-viario, ambos os favores 
se mostram impotentes para rea.lisa.r a constru~ção de novas estradas ultimamente empre
hendidas. 

Cumpre, entretanto, ter em vista que similbantes favores podem vira ser concedidos 
e que de um modo geral couvirin systema.tisar o regimen não só das coneessões de vias 
ferreas de accordo com os principias hoje universalmente acceitos sobre essa questão, como 
tambem estabelecer claramente a natureza das vantagens outorgadas, o mecanismo de 
seu funcciona.mento, etc. Uma. ob~ervação da Colsoo applica-se com inteil'a propriedade : 
quando se celebra um contracto de sociadade com cel'to individuo, confiando-lhe a gerencia. 
dos negocios, meoos importa. rduzir a parte de lucros deste sacio do que incita.l-o a fazer 
prospern,r a om[>reza.. 

Foram e»as considet•n.çües que levM'a!ll a propot• uma, sarie de medidas que, conver
tidas em lei, peemittiriio,melllor do que o conjuncto de circllmstancias actu:Les, atteuder-se 
a.o d~senvolvnnento, e novas exigencias do problema. dos transportes ferro--viarios no 
Braz1l. . 

INSPECÇ~O GERAL DAS OBRAS PUBLICAS 

. Insepar:J.vel do estudo dessa rubrica orçamentaria. é o malf~ula.do art. 5~ da vigente 
le1 da despêza da Republica, alvitre cuja iacon veniencin. ao nascer foi proclamada pelo 
protesto solemne da Camara llos Deputados, nffirmundo w poder acceital-o :para evitar o 
darnno m11ior de deixar o Governo privar! o de lei de meios. 

Esse :protest<l, assignado por 79 deputados e com o qua.l muitos outros eram solidarios, to i 
a~~.ior cond~ru~aç.ão domodossguido na discussão des~e assumpto, em que apressa legis
lahva, subs~J~Ullld_o :1 r~fiexão e a. calma, procuraya dar a um problema gravissimo, 
qual a condiçao }lrunordHl.l da salubr1da.de de uma. CJda,de, problema em toda. parte dis· 
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cu tido e estuuauo cOm at!lnco e atm•ndo labor, soluções de que S6 tiaham a:tra.stado, a.pós 
tel-as ensaiado, administrações 'prcvidentes e sema.ta.s de todos os paizes do mundo. 

Serin, portanto, rest~belecer tao só e simplesmente o pensamento da. Camara. dos 
Deputados, propor a revogação desse artigo arltliti vo e cogitar de convenientemente dotar . 
P.Sse serviço do fornecimeato d'agua. ao Rio de J:meil·o. 

Não cr~. porém, o relator l1este ot•çamento ·dever limita.r~ se a isto sua. intervenção no 
assumpto; perante a magnitude dos in teresses em debate, após a celeuma justa levantada 
pela autorisação legislativa. criticada, ante a. -pramencia dos reclamos da população desta 
Capital, julga correr-lhe o dever de com m·1is llett..lhc analysar a situação e offerecer 
remedios aos males resultantes do complexo tle circDmsta.ncias em que se encontra. o abas 
tecimento d'agua do Rio. . . 

Dizer que a agua. ê elemento essenci:ll á. hygiene das cidade:o, e banalidade sec1iça.. mas 
JIUe constantemente convém ter~se em memoria p:1ra bem avaliar a gmvidaile de qual
quer medida. teudente a modificar babitos atlquir-idos pela população no consu mo desse 
liquido. 

Applic:v.la á alimentação humana ou destinada á 1·ega das ruas ; introduzida nas 
c:lldeiras de vaporisação ou empregada em mislércs domesticos, é de todos os elementos 
naturaes a agua um daquelles que com porcen tagem mais elevada. figuram nos empres· 
ti.mos pedidos pelo homem ao meio que o cercu. . 

Convem lembrar que a. perfeição do ~forço humano augmenta com o desenvolvimento 
da liberdade de uso da agua; a nbundancia della permit te mais complei.n. utilisa.çã.o das 
riquezas oaturaes; a hygiene humana cotn ella lu<:r:., qua:r individual, quer soehlmente ; 
o aspecto d:1s cidades melhora. com a distribuição profusa de liquido; a.s condições cli
ma.t~ricas tornam-se mais pr opicias ; o trabalho í\tbril desenvolVe·Se, livre da. peia. das 
saccas; diminuem as epidemias e economisam-se vidas. 

Chega a tal ponto a importnncia do uso franco e i!! imitado da. agua em misteres do· 
mesticos, que tem sido -um dos escolhos, e não o menor, á adop(:ão do lrydrometro o 
t•eceio de junto às classes pobres, pela. medição da ngua. consumida e pelo consequente 
pagamento, diminuir a quota individual de llquidq destinado as imprescindivei s exigen· 
cias da. ecouom1a humanrt, bygienicamente compreben(lirla . 

E para evitar esse mal, que scientistas 1eputam perigosíssimo, e que se tem ad
o:ptado o criterio .do pai!Clmento sobre base duplice: isenção de t..'1X~1., ou t axa redusidissimll. 
para o volume d'agua destinado as necessidades do. bygiene humana. e taxa mais ele
vada ou mais rapidamente creEcente para. o -volume correspondente ao consumo som· 
ptun.rio . 

Bem mostra esse facto, que entre nõs se reprortuzio, o gra.ve receio dominante no 
pr oprio Congresso Federal de contenderem a parcimouia, a misería, o apoucamento de re· 
cursos das classes menos abastadas de nossa população, com o interesse soeial mnximo da 
conservação· das existencias, do prolongamento da duração destHs, da sanidade das 
cidades. 

Facil é comprehender que si o interesse ~ochl fixa regras para a edi fic:~ção de casns 
afim de evitar construcções insalubres ; si exige precauções contra as industrb s que por 
sua natureza. deleterh\ nmea.çam a. virla de seus operarias ; ~i :por mil fórmns ord ena o 
respeito pela vida humana., em todas as suas manire~tações: mal serã. recebida qualquer 
medida queaugmente ou mesmo facilite a lethnl itlade do meio em que aac~:"i.o humun:~. 
tenha de se e~ercer. . 

Estara nessas condições a. questiio do abasteciuJ<:mto tl'agua, quan•lo entre mãos po.rti-
culare3 ou tlirigiua pela. accii:o oficial 1 · 

Poa,lera·se que para a ndministrnção publica o principio superior a respei ta.r é sem pro 
o do bem-estar das populações; para. ell<t, :t !nobservancia de certos pre~ei tos regula· 
mento.res e ftscacs por p-1rte do consumidor tl'a;;ua. é sempre inftnitamenLa menos grave 
do que a diminuiç~c> da resistencia. oJ•ganica. tlesse consumidor pela fa.lt•• de uso elo liquido 
que a admiD.istracão fl)ruece, e ella prefere mil vezes o.t1•azos nas contas desses contri
buintes tlo que a transformação de suas casas em preclios menos bygieuicos pela. restricçüo 
do consumo da agua. e combate est:.L restricção pelo [f)l'necimento d'agua reduzido aos pre~ 
ços mínimos. 

Para. uma. empreza at•t•enda.ta.ria, porém, o ponto de vista ú outro: obrigada a haurit· 
re ndas da agua. d is tribuida ::1 <lomicilio, está naturalmente o!Jriga.o:la. ;\ fiseali.::ar com rigor 
o . pagam~nto da.s contribuições do v ida.~. ::;i fot• gratuito o consumo par a. usos pu
bhcos, como estes são crescentes deve1·â a empreza. sujeitar·se a. ver do seu fornecimento 
total. diario desvial'-se uma. fL'<J.cção ca.da vez mnior sem remuneração; nova causa para 
1lsca.llsar e apertar a cobrança do3 contribuintes remissos. 

C~lMI'll V. Iv 5!l 
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· RIJSta-llle .~cmpre o recurso de suspender o fornecimento d'ngua áos devedores atra.
za.dos · é esse l!m supremo e legitimo direito de defesa garantido aos capits.es ernpénhndos 
em qu'a.Jquer e1oprcza e de que sô capib.es oftlciaes podem prescindir obedecendo a prin
cípios economicos e sociaes superiores. Corta-se a. :~gua. para .uma casa, pa.ra um cortiço, 
para. um collsgio, para um grupo de casas operarias ••. :Nã.o cst:í abi em ftagrante contra
posiçã.o o interesse ind[vidual dà empreza com o interesse superior da collectividade'? Mul
tipliquem·se esses factos; augmente-se notavelmente o numero de predios privados d~agus.; 
não são outros t antos pontos que se tornam (.oci mi~()ris resistel1tice a invasões morb1ftcas? 
Não e a resistencia total da cidade que é diminuida. por esse enfraquecimento domiciliar' 
Não decorro dahi o dcfi,dr na circulaÇ[o dos esgotos, por ventura insu fficientemente 
banba.dos de liquido por falta de a.guas sorvidas das contribuições de cadiJ. casa.! 

Sobre esse ponto volumes poderiam ser escr iptos, mostraudo o que se tem dado 
nesses casos em cidndes i!Ujeita~ aos 1•egimens m ais vttriados, em condições de temperatura 
e àe pressão a.s mais diveroas, 1;0b todn,s ag la.titudes e longi tudes. A experiencia accumu
lada sobre esse assnmpto jci. é tão longa e os est udos proseguem com tanto afan; que a. 
unica clifficuldaclc em questão chsttt or dem é snber·se limit11r o que se t em de enunciar. 

Pelo rnoti ,.o C<lpita.l da opposiçã:o do interessfl particular e dos reclames do bem-est ar 
publico nestas questões de :;anea.mento e que a tendeocia geral tem sido concentx•al-os em 
mão das adminis trações locaes. Di:;so dá, c::ntrt> outras, eloquente prova o seguinteo 
quadro publlcado pelo Dr. r'reire JuntO!' DO Jornal do Commercio . 

Quadro do nu.mero e propriedade dos s~rv-1ços de abastecimento d'agua nos E. Unidos 
e no Canadá 

2.132 
3.341 
1.749 
1.524 

18 
374 
74 

3.641 
210 .. 2 

540 
4.125 

307 

No lú1[JiM!-11"ing de 20 de <.lezem bro de 1895 vem publica.da. uma esto.tlstica, repro
duzirla por B~dtma.nn, das distribuições u'agua no Reino Unido; desse documento se conclue 
que em 17l! ci1ladcs em 328, isto ó, 55 "/ .• , ncl1•1 m se em mãos das autoridades ·locaes. 

Na mesma fonte ellcontJ•ámos UIHO. transcr ipção de um resumo publicai!o no B ul
letin de la SocirJt J de 1\Jd,leciM Pt.<bli'luc, 1lo r1ual ~e verifica que em 438 cidades france. 
zo.s com mu.i~ 1le 5. OUO habi ta.n ws, 284 explo1·avam direct amente o serviÇO de a bastecimento 
e 15-1, apen~,;, s~j·~m 35 "/ ... tinham recorri1!o (1, emprezaa ou a. }>articulares. O proprio 
c~o de Pttrls_. C)!Hie n cxp!ot:1ção techniea per·tence à ;\funicipalilladc, emquànto a parte 
commcl'da.l o r.unltHla ~~ eom''"!JHie (;,;~,,,•. (lr! des Eaux, só assim existe em virtude 
de clau~ulu. 7xprossa do contract o cclcbrG.ilo em 18ü0, pelo qu ;ll a Municipalidade, que ja 
oxplotu.va rh1·e::tamente c;;~e servh;o dentro em certos limites territori:i.es, resgatou à 
me:sma companh ia a. concesoã.o que tinha para aue.stecel' a.s communas suburbams. 
O abasteci monto d'agun. sal V"o raras excep~ões, diz o illnstre chefe do trabalho technico 
do ~aneamcnto •I e Paris, ó em tü•las as ei•lades um serviço publico; o modo de explotal-o, 
porem, por veze.3 val'i;\. Quando se clã. ;1 e~plota.cão di1•eet<1 pela administração, si os 
a.dministrndore::; 1orem ill11slrailos e babei> e souberem independer das influench•s de cam
pauat•to c dii.S preoccup;H:ões elci t 01·aes; si souberem cercar-se de bons auxiliares ; nesse 
caw o systema uevc ser manift:stamente rnais economico, pois não ha lucros a consi
gnar p_ara os intermet!ía dos. e tambem melhor sob o ponto de Tista da satisfacção das 
necess1da.des puulicas, pois arrasta todo interesse commercial. 
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Alludindo ã.s ·diversas opiniões sobre esse ·assumpto, assim se pronunci;;. o eminente 
engenheiro : < Quanto mais se desenvolve o couhecimento des~as questões, mais S3 
comprehende a necessidade das rêJes distribui<loras, a probabilidade da renda decor· 
rente de sua. exploração, e m:1is se conrlemna. o systema das concessões para. entregar os 
serviços de abastecimento á competeocia dos a.gentes administrativos locaes.~ 

Objecto de absoluta necessidade, a. agua. nunca deve foJtar e a col!ectividade 
está interessada em que todas as medidas sejam tomadas p8ra esse fim ; agente de saiu.;. 
btidade por excellencía., deve ella. ser espall1aàa profusamente e abundantemente consu
mida, a todos interessa.udo a. diminuição maxima de seu preço. O que importa, acima 
de tudo, evitar e o augmanto do preço pela interposição de intermediarias. Essa consi
deraçã.o de ba.ratear o custo da agua. para. augmenta.r-the o consumo, sõ ás admioistra
ç.ões é possível, pois que estas podem contenta.r-se com uma renda mínima, que custeie 
apenas o serviço, certas de obter largas compensações de outra natureza.; de sorte que o 
lado economíco da questão liga-se i\ face by~i~nictt pa.l'a da1• prefe-rencia. sob1•e tod()S os 
outros ao systema que entrega ã.s autorid~ues locaiêS todos os serviços de saneamento. 

Dos exemplos citados contra essa tendencia, o mais illustr'e era o de Lcndres ; esse 
mesmo desappareceu depois que se tornou vencedora na.qnelln capital a doutrina da. 
acquisiç.ão pela autorir1a.de publica das concessões d!ls companhi:1.s fornecedoras d'agua ; 
e note-se que essa. despeza 8e traduz- po1· indernnisações de 40 a 50 milhões sterlinos. 

Si essa these é victoriosa em toda parte e se traduz em factos -para fugir, neste as
sumpto, aos males da. adminislração particula.r1sta ; si dessa. tendencia e desses factos 
semos noticia em pa.izcs onde os ho.bitos de tr.abalho são mais commodamenteorgantsados 
do que aqui, onde ha mais respeito pelas necessidades lmmanns; si é exacto essa con
junto il.e dados, será prudente destruirmos o qtte já conquistàmos para nos entregarmos à 
orientação condemnada. em toda parte e que nq ui prodltZiria peiorcs resultados ainda pela 
difficuldade especial de nosso meio? Não pllrece razoavel ta.l solução. 

Não decorr-e dessas premissas que mereçn.louvores o serviço doaba.stecimento qnal esta 
tendo executado no Rio rle Janeiro; a unic<t conclusão possivel e n, conveniencin. de man· 
termos o principio, adaptado ·~ntre nôs, de eutregar-se á administração publica. o sanea
mento da cidade com o unico lím1te, trunsitorio tlrnbora, dos contractos vigentes, 

A rêde de distribuil;ão d'agua. na Capital Federal foi sendo exl!cubda, ao~ poucos, sem 
pl:mo concebido, ao D~us·dara, servindo de regt·as qu:\Si unkas na. construcção das obl':\S 
de abastecimento·as queixas de falta. d'agua e a necessidade de satisfazer immedio.ta.mente 
os et•iticos, pouco import<tndo si com essa. satisfação immedia.ta nii.o se sacrificavam in
teresses futuros maiores ~~oinLla. 

nesse desenvolvimento irregular, anti-scientifico e barbaro resulta.I•am quasi todos 
os defeitos da rêue actual que a Insrecção Gera.! de Obi'US Publicas não tem sabido 
estudar e corrigir. Para hem pode!.' avalia.r a exnctidão de,.;~<·ll.sserto, convem tcl' em mente 
que se trat<t de uma distribuição tl'ngua l'eit.:t sob a accele,·aç:ào tlo. g-ra.vid;ule, sem inter
venção, por emqua.nto, de machina.s clcvatoJ·ins destinadas a c1·ea.rem artincia.lmente a 
queda. não apresentada pelo relevo rlo sôlo; si hem que futut·n.mente n. tli~tribuição para. 
pontos excepcionalmente elovn.dos poss:1. vil~ 11. nxigir asila inte!'vet1çiio mccunica, ainda 
nã.o houve por ora occasiií.o dê c>mpr··~al-o.. . 

NB.s rêdel! assim ;,!ispostas, n. dist1•ibuiçüo pm· tubos nü.o so pó•ln sep:u•:.tr do estudo das 
linhas de car'ga e dos ni vcis piezomotricos ; r:nmo esta b~leccr ns cnrgas, po1·óm! sem conho· 
cer as desnivela.ções nos extremo;; <ln. c:mal\s11~ilo que· se C1:<tuda., pllt'n. doter-m inar os 
declives fictícios, o. y,~locida.de, a vazão !lo tubo, etc. ~ Tro.to-,m. orHbor:l, 110 o~tudo {!e 
conjunto da rêde, de qualf1Uet• systema que sBja., ele uuH~ !'erio do tentativas de adn.pta.
ções para che~at'-Se a mais conveniente Jas snluções po~siveis no caso concrnto eonside· 
rndo,- é evirlente, entretanto, sm• imprescindiv~•l o conhecimento do relevo topographico 
exacto da zona iL qu<~l vac a.pplic:.tr'·SC a. distribuição Llo liquido. B.~sa.s con~iderações 
sobre o problem~ de almst~cimento d'agua sã.o bannes ; nem o parec~r ns relembra.
ria sinão para. mostrar a desordem que tem reinado na Inspecção uo katar-so de a:;sumpto 
dessa. mont<t. 

Para fa.ze!' um estu,.~o consciencioso cla. l'~de distribuidora em sua. phase a.ctual e 
tendo em vista sua futura revisão, necessidade !nilludivP-1 a cu.h demonstração teci 
de voltar este parecer, quiz o relator do orçamento ela Industria conhecer approxima
do.meote o regimen estabelecido nas cana.lísações e cotejai-o com os fornec1mentos 
d'2g1.i:l. exigidos J;>eln.s diversas zon:~.s tla cidade . .Nenhum pel•fillhe foi ministrado o 
o unico documento do conjunto que p(ide ver foi uma planta. em escala muito pequena. 
dos encanamentos principaes e das derivações das ruas; é este documento importante para 
dar um. dos elementos paro. o c~lculo do comprimento das canalisações; nada d.iz, entre-
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tanto, quanto ás diff<J~nça.s de nível, indispensa;veis não só para o calculo dos comprimentos 
dos encanalllentos como para. a. determinação das cargos. Embora. fossem instantemente 
pedidos esclarecimentos sobre o relevo das di vet·~as zonas da. cidade, nenhuma elucidaçã_o 
pôde ser dada, e ficou infeLizmente demonstrado que a. Inspecçã.o Geral da.s Obras Publt
cas não conllece a topogr:~.phia da região, na qual ella preside á distriiJuic;ão do elemento 
primordhcl do saneamento: a agua. E 110 emtnnto bastaria um simples accordo com a 
Carta Cadastral do Distt·icto Federal para obter' um mappa com curvas de nível do Rio de Ja
neiro e sahir uesta phase de empirismo grosseiro em que jaz o }Woblema de abastecimento, 
par(), uma situação um pouco mais npproximaua. das regras da hydt•aulicn. O que se 
está passando na Capital da. Republlca. sobre e~e assumpto, lembra. os factos citados por 
Mille quanto ás familias privi le~iadas de p !tisatiers de certas cidades ; uGicas possui· 
doras do segredo das r êdes de distribuição e dos esgotos, nada se podia. melhorar na. Si· 
tuuçiio sanítaria. dessas cidades por e:'.barr<1r"m as tentativas ante () desconhecimento 
geral do conjunto desse problema.. Como aproveitar a. altura da captação de certos 
mananciae~ em cotas altas sem faze t· umn distrii.Juição logica da cidade em zonas de 
altitude tal que per·rnitta o emprego util das aguas a ella adduzidas! Como estabelecer 
um l'egimen normal nas ca.nalisações si, para adaptai-as :i.s e:r.igencias do consumo da. zona 
servida., feria necessario conhecer-se a carga 1 De que fórma. evitar os disperdicios ou as 
rleficíencias J~stima.veis resultantes des;a discordand o. flagrante entre a. despeza. d';~gua 
exigida. pelo consumo t•egional e a receita de liquido adduzido pelos encanl\mentos? 
Pois nã.o é obvio ser tudo isso funcçã.o das cargas das canalisações e de .Penderem ambas 
do relevo do sólo 1 Um outro mal ainda decorre da nus.encht de plano de desenvolvi
mento das ohras : logares ha onde as a.ntigas derivações primarias foram estabele
cid:LS sem previsão àe futuros aug-mentns, de sorte que os ma.nanciaes teem largas 
sobras e essas não pmlem ser economic:J.mente aproveitadas, pela natureza dos ant igos 
encanamentos e por sua adaptação ao fim immediato, restr.lcto, para o qual tinham sido 
estabelecidas. Esse de:>envolvimento irregular, devido, pot' vezes, ás cau~as mais esdru
xulas, tem t.rozido difficuldades de detalhe de toda. sorte ; como coHocar uma ventoz[!. 
no ponto mais alto de um conductor, si ninguem sabe exactameut e onde está esse 
ponto alto ~ Onde estal.Jelecer uma descarga, si é por "''~zes duvidoso conhecer o ponto 
inferior. de um Encanamento ~ Com o servi~.o de abastecimento en. rata~ ca.hem a.s pressões, 
de sorte que p.~ra alimentar cel'tas zonas mais elevadas, que em uma. distribuição nor 
malisa.da rec:eheriam a.;ma de outras fontes, são Qbrigados :>.empregar manobras infelizes 
para os eucanaiDentos ; dahi sobre-pressões fa.tacs á v ida. dos tullos, ao estado estanque 
das juntlls, nova c.•usa do perdas, ele. Resulta dessas irrcgul<tr·irlades da rêde a. 
necessidade la~timavel ue r·.:corrcr n [uspec~.ão, mào grado seu, ao syat ema CQndemnado, 
em todo. a parte em via de substi tuição á custa tlos rntüores sal)riticios, da distribuição 
intermittente di!. agua. Embom seja essa. intermittencia commurnmente attribuida iL 
falta d'<li?U:J. pora abastecimento da população, concorrem em grão egual a. essa ca· 
rencia de liquiuo os deleitas que grav<tm o regimon hydrauliM da rêde distribuidorn.. 

Raro é o dja em que os jornaes não censuram a Inspecciio pela f:tlt.'\ de pressão nos 
encanamentos p~ra. o serviço Je extincção de incendios; é islo, entretanto, injustillca.do, 
pois <le que fót•ma pode a administração forrar-se ús conscqu()ncie.s Jastimaveis do 
máo ;;ystema do al;astecimeuto, que se vc forçada a. .:mp1•agar pelos <lefettos do sua. 
rede ~ Sem nl!udir aos incommodos pcs~oaes resultantes !In. intermittencia. tio forneci
mento d'ag-ua, p:wa. mostrar n. fa. lta rio segnrança docor·ronte tlessc sy stnm:1. h:lst:L dtar 
o cxt!mplo cl .. ssico de Manchestcr, onde os pr<'juizos c:w sarlos pdos iuccndios r ·~.:duzi r·am· 
s~ de 21 a. i ll do valor dos iJOmoYcis ~u ci mndo;; pcltl. simples ::;ubstitu í~ilo do niJO.sta
cuurnto lllll'tnanonte à intennittcncia. atttcrÍOl' . 

Q_!le o pensamento da sulJstituiç:ão tloregimen existio outr'ol'(l, na rlir~cçü.o desse servi co, 
está forn. de duvitl:c; a construcção de resorvo.torios compensadores basoav:•-so 11:1. existencin 
de sobr<\S. quesú ~e P?r1eri:J.m Yerillc:tl' na. vigencia rlo1'egiroen de abnstecimen to permanente, 

. In~eltzmen te, hoJe em nia, em v~z de cuílla.r·sc d't rcvisií.o da l'êde pam permittir a regu
larJsacao dns pressões, quer-se est abelecer canali$aç.õcs tlit•ectas do Pe~t·egu l ho para esses 
r cscrvatorios, transformando· os em caixas ~l :xiliares de distt•ibui<;íio, mas,mirabile dictu, 
P:retentleodo·se, a pezar disso, considerol·Gs aind:t como compensadore-s, isto e, como des
tma:lo~ a receberem a rracção do volume liquido, n:to abs:orvido pelo consumo urbano, e a 
restttum:.m-na quan:lo o abastecimento se iorns.r momentaneamente insutliciente. 

Não se limitaria a um simples parecer sobre o orçamento em esiudos a enumeração 
dos fac~os relativos ao abastecimento d'agua., si fo~sem capitulados aqui todos os males 
sana ve1s da rede de distribuição e d(\, organi.sação vigente desse serviço. 
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Póde-se resumir esses males citando-se alguns alg-arismos que provam os deCeitos da 
rBde e a necessidade de estudar a soluçio scientifica. deste problema. 

As perdas na distribuição existem Eempre, me~mo nos ~erviços modeliJs; mas no Rio 
ellas se elevam, dizem os r •!latoJios, a tê 31 °/o do volume teta\ d'agua.. 

E' certo que accessoriamente devera ser feltn. a revisão das juntas, dos tubos, do. 
material estr11gado ou mal installa.do, emfim. 

Mais serio e ma.is urgente, porém, sera rever us condições do funccionamento hydrau
!ico da rêde.parà norma!isar o abastecimento, evitar as manobras inuteis, as sobrG-pres~ões, 
o fornecimento intermittente, e preparai' as canalizações de accordo com as necessidades 
actuaesdo consumo e attendendo ao desenvolvimento provaveldeste. 

Admittio.o que se regular.ise a distribllição e que entre reservatorios primarias e com
pensadores, um regirnen normal se e~tabeleça. estarâ resolvido, provisoriamente embora, o 
problema do saneamento do Rio, sob o ponto de vista do fornecimento d\1gua ? 

Não pa.rece possi'vel _d<!-r resposta affirmaiivn, a essa pergunta, conlorme passa a. 
demonstrat' o relator.· 

De duas ordens são os males ligados it constituiçã.o actual da rêJe distribuiJora: em 
primeiro Jogar, o supprlmento é irregularmente ieito, com gl'andes difrerenças de volume 
entre pontos a.pproximatlos, com intermittencias prejudicíaes; em segundo lagar, a q_uoh 

. media jndividual e reduzid<L para o conjuulo das nccesshlades hygienicas de uma cidade 
de 600 a 650.000 almas. 

Ao pr1mBiro inconreniente poderii. remediar um1. revi~ão criteriosa da distribuição, 
regularisando as })res·ues na. réde, e mantendo a vasiio dos ramaes uomiciliarios entre 
certos limites bastante I'estt·ictos par:1. que se possa cousidernr normal1sada es.a. parte do 
serviço. 

E' natural que lk1hi cl~cot·ra melllOl'in no aproveitamento da agua, e qua oe alterem os 
algarismos actuaes. 

Do rela.torio corr•;spon•lente ao anno proximo findo deduz-se que o a.fi1uxo minimo 
d'agua.foi de 142.3i4'n3,560distribuidos :pela. !orma seguinte: 

Serras do Tinguã., Commercio e S. Pedro ••••...••••....•• 
Andaraby Gramle ....................................... . 
Tres n.ios ...• , ..••••• , .•••.•....••..•..•...•••.•.•... - .• 
Maracanã e allluentes ......•.....•...•..•.•.•••.•••... - .. 
Curiocn. o Paineiras ..•...• , , ............................. . 
Morro 1lo lngler. o Sylvestre ............................. . 
Mncaco~ e cu.be~a . _ , •••••••••••..•.••.....•••.•.••..•••.• 

ln3 . 

121.467,640 
1.13?, 135 
3.405,000 
9.91~, 769 
1.755,414 

0,252 
4.ü91,3õ0 

142.374,560 

O consumo sem dispcndio põtle s6t' eslinlll.,lo, porém, om I00.499'n\OOO assim distribuido: 

S0.551 pennll~ tl':l6Un, gastando 1.500 litros cada urns. .... 
•J. 732 r·~nnas p!l.l'(l. estalagens ........ ' ' .. ' ' .. ' ' .. ' .. ' ' .. 

075 I.JÍC<lS pu iJiicn.s, g-astando 5.000 litros catl(l uma. ..... 
Flushing tl\nks e lavagens de e~gotos e collectoros de aguas 

pluvioes ....•..................................... · · · 
Consnmo do cdificios puiJlicos ......•.•..................... 

m3. 

75,526 
7,008 
2,875 

5,000 
10,000 

100,,199 

Mesn'lo admittida a e..:a~tidão desses algarismos, a perdc;. normal dos encanamentos 
di:;tribuidores e os dispe!ldios representam, portanto, 41.875 metros cubicos di arios, sejam 
29,4 % do a.bastecimento total. 

E' evidente, pois, a melhoria que se pólie esperar de uma. distribuição normalisad~, 
desde que se regularisem as pressões e se possam, pelo emprego dos hydrometros, reduZir 
os disperdicios Llomiciliaríos. 

A reducção das pertliiS a 20 "/ .. elevaria. de 13 milhões de litros o supprimento util. 
Admittindo que a população do Rio de Janeiro abC~stecida pela. Iospecção GC!'al sej<t de 

650,000 almas ajlenas, temos d01.1S numcros ]l:l.ra quota in~iyid.Q.a~ d.e cçmsumo. conforme se 
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considerar o volume util iiistribuido ou o V()lume total recebido nos reserYa.torioa e 
reprezas. 

Em :cmb~s as hrpotheses supporemos a distribuição normalisa.da.. No primeiro caso 
a quota. indbádua.l ~erá de 155 hkos a.penas e no segundo €1lla se elevará a 219 litros. 

Comparem-se esses numeras com os que cita Becbmann, em sua edição de 1898, para 
as cidades de população su]ierior a 100.000 alma. 

França: 

M~rselha ....•....•..•....................................• 
Bord.1~a ux .•••••..•••••••••••..••.•••••••.•••••••••••••• , •• 
St. E tienne ................................. ~ ..............• 
Pari:\! .••••.• , ••... , •••• , ••••...•••••.•• , ..••.....•.. , .•.•• 
Rüuen •••••••••••••••••••••••.••.••••••.••••••.•.•.•••• ••• 
Lyon .•...••••..•..••...•......•.••... · .... · · · · · · · · · · · · · · ·• 
l.c Ho.v:r;-e ............................................. • · • • 
Tou!<Jn •••.••••••••••••••.•...•••••••••••••••••••••••••.•• 
Nantes •••.•••.•.••••••••.•..•.. ·• ·•. • •• ··• ··· • •• · •· • · • · ·· • 

lnghtterra. : 

LITROS 

765. 
218 
2!0 

200 a 216 
120 
116 
100 
100 
50 

· Aberdeen ..........•..............• , . . . . . . • • . . • • . • . . . . . •. • 270 
Glasgow •...•. , ............. , .. • . • . . . . • . . • . • . • . • • • • • • • • .. • 225 
Dublin................ . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • • . •. • 200 
Ne~>·castle ..................... , ...•.. , ...... , . ; . . . . . • . • . . • 180 
Edimburgh .................................. , .. . • . • .. ... • 168 
Lout~res .......................... •...••••.•••••. ......... 159 
Belfa.st ••..•..•...•..••• , .•... , .•...... , ••.••. , ••••• , , • , . . • 153 
Lceds. • • . • . . . . • . • • • • . . • • • . . . . . . . . . • • . . • • • . . • . . . • . . • • • • • . • • 150 
Birminghan ................... · · · • · · · • ......... · .. ·• · ... • H~ 
Manchester ..•.•.•..••.•.......•.•............•...•..••.•• 
IJn:-rpool •.••• ,,, •• , •••••• , •• , •••• , •••••••••••••...••.• ,, • 112 
Er1stol ••.•.•.•• , •••••• , •.••... , .•••..•••••••.•. , •••• , • . . • 100 
C:il'ditr................................................... 100 
Leicc~ter •.•.......•.••...••........................... , . , • 77 

Allemanlla : 

HamlJt<Pgo •..... . .•.••..••••.•... , ••....•••......•.. , . ..• • 218 
Colonia. ..•.•.......•..•.• . ...•. . •. . ... , ...• , .•...•.. , . . . . • 164 
1\lunidl...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • lf.2 
FrnncHll't-~obro-;\leno....... ..... . . . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .... . 142 
DanLzig ...•..•.•..• , ••...•• , . . . . . • • . • • . • . . • • • . • • . • • • . • . . • • 97 
!l to~~~c L>urgo ..... , ... . ...... . .... . ............. , •••••• , . . • • 94 
Stul tg.-u·l. .......... , .............. , , , •••.••• , ••••••••. , .. , 85 
lli'UIIli•D· •••••• ,., •• , •••••••. , •• , ..•• , •• , • , •••• , , • , , , , , , , • , 84 
BI'OS! illl. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 83 
1ll't·.,t!eu ................... , . ... . . • • • • • • .... • • •• • • • • . .. ... • 82 
lli\ll( l ,........ •. . . . . . • • . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . .• • 80 
Nm·e1uucJ·g .. . , .................... ,., ............ , ...... , 70 
l lel'lim ••• , •• , •.......••...••.. , ...•.•..........•• , • , . , , . • • 08 
Hnnover .••.••.• , • • . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • 62 
Leipzig. .•.•.•...... .. . .... ....... .... ...... ...•........ •• 60 
Aix-la.-ChapeUe ................. , .• , , •.. , ..•............ , . 48 

Estatlos Uuidos : 

Allegltany •..•... , ..•• , .. , . , , ,., .• , •••• , •. , .. , •••••.• , • , •. , 900 
Bu1Ta.1o. . . . • • • . . .. . . • • • • • • . . • . . • • • • • . • . • • • • . • • • • . • • • . • . .. • 700 
Det1•oit ••.••••••..••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • 600 
\Vasbi.Jlgton .•.•• , ..••.... , . , , , . , ••• , •.•• , ..•••••••.•• , • • • 590 
Ch!cago •..•..•. , •••.••••••• , • , . , •••• , • • • • . • • • • • • • • • . • • . • • • 530 
Phila.delphia . .. , •.. t •• , , • • ~t ••• • , i ~ •••• , • , •••• , •••• , , , • • • • • 500 
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Cincina ti . ... .. . .. , .. . : . ..... ~ .... , ......•............•... 
Baltimore ................ • . •.•. ..•.• , •..•..••... . .•...•..• 
Bostoo •••..••••••••••••••••••••••••.••.••. · ••••••.•.•. . •.•• 
s. Luiz ••....•.......•• . ..•......•.•...•...•..••••....•••• 
Rochester .................. , . .. 4 ._ •••••••••• , ••••••••••••• 

S. Francisco .........••.•.•.....••.•.•.•.•.•.•.. ••.•. .•.•. 
Providence ••....•••..•.... .. ,., ....•.•...•.•..•.. , ....• , •. 
Nova Orlea.ns ........... . . . ..... . ............ . ... ...... ... . 

Diversos paizes : 

Rom3, .......• •. , ..........•..• .. .....•.•.....•....... .•... 
Bombaim . ............... . .............. . ............... . 
Na.poles ..... ~ ............ . ................. ~ ............. . 
Rotterdam ........................................ . . ..... . 
Bucharest ..........•.....••.•...• , .•..... , •...•. •. , ....•• 
S. Petersburgo ............. , .............. , .... ... .. . ..... . 
Sydney ....••...•.•...•....•••...•.•.•.......•.• .• ......•• 
Buenos Ayres., .•••.. . ..• . ••••...•.•••.•..•••••••.••.••.•• 
1\lle:x.ico .•.•• • •• . •• .••• •• .• . •... . •. •.. • ••• : .••.•••• • · ...•.•• 
Florença .... ....... ... ..... ' .. . 'I a ' . . ...... . .... . ....... I •• 

Diversos paizes: 

Bruxellas ................ .. .............. . ... . .. . ......... . 
Vienna •................• . •..............•••••.• .• •....... 
Amsterdam : . ..................................... . ...... . 
Odessa .. . ..... , ...• , ••..•.... f ••••• f •• f • •••••••• • ••••••••• 

Turim ............................... · .............. ...... , 
Sha.ng·hai.. , , •...••••••••• , •••••••. , .•.••.••••.•.••...•.•• 
Veneza . . .. ... ... . , ............................... . . . ..... . . . 
Athena.s .....•. . , •••••• . •.. . ... ... I •••••• • •••• • ••• • ••••••• 

Trieste . ...••.....•••.• ; •.• ......•.•.•...•.. . • . •.• . . , ..••• 
Messina. . .. ............. ....... .......... I • • ••••••• ••• ••••• 

. . . : 
·?<~ · ; ··,399! ,.,_;; 

LITR.OS 

424 
360 
305 
280 
255 
230 
180 
140 

1.000 
230 
200 
200 
200 
150 
145 
130 
]30 
79 

75 
75 
75 
73 
70 
45 
40 
33 
22 
21 

Essl). estatistica. parece provar que, a. considerar-se a quoL1. individual do abasteci
mento como elemento sufficient e para forma1· juizo sobre esse se1•viço, o Rio de Janeiro não 
póde .figurt~.r entre as cidades menos prov!das d 'agmt . 8 ' um dos motivos que leva.m a. 
Commissão a pens:1r ser ma.is ur•geote rcgularisa.r-se a distribuiçlto interna da cidade, 
de modo a eg-ualal' o consumo íodivídual, do que [Jl'Opr iamente nngmenta.r o volume d'a.gua 
for~ecit.io á população . Note-se, entretanto, que no H. i o ;\ quota in~icad;t se refere quasi só 
a usos particu!arm•. sendo mini ma a. fmcçüo destinada. a usos pui!Licos. 

Entretanto, não póde o Governo lle~cuid:1r- se de elevar o supprimen to elo liquido ã. 
Capital. Nas cirlades situadas em climt~ quente, cum grande donaidar.Jc <lo população, onda o 
systema de esgotos exige grande volnlllo d'agna., não po,loln ser bo11s as coo,lições 
bygiéoicas, ftcan•lo a. quota inuivitluaL a.ba;ixo de 3UO !itr·os. l'or isso é que a Commissíi.o 
:;;e afigu1·a amplamente justillcado o lll'újccto tle u.ug-mt~nt:u• o u.'La:stecimento a Rooto de 
corresponder a um consumo ind ivldu;ll do ·1UO litro~. ~ote-sc que na dist:-ibuição tl aguo. que 
citamos, extrahirla do t•clatorio U..t Inspecç:1o, C. mini ma a l'l"<tcçiio destina.d.a. a usos publico>; 
abstrahindo do 2.875 metros cu bicos llllt'iL u:; bic.t~ pnbliclls, de 5.GOO metros cu bicos par;}, 
o fiusbiog tanks, etc., e d.e lO 000 m.:kos cubico:> pa.ra consumo tios eriificios publi(OS, 
tudo mais , s~jnm 83.000 metros cu bicos, representa cou~umo domiciliaria ; e ainda. 
resta. saller dos 10.000 metros cubicos para editicios publicos, qual a. fracção que se 
destina realmente tL usos publicos, a empregada. p •wa fins industriaes (fornecimento tl'agua 
á Central, á Cíty l mprovem~nts, etc. ) e a. destinada. ao abastecimento de navios, etc.; não· 
é, pois, cxa.gerarlo dizer que, pam fins realmente publicos, são de~tinado.s apenas 15 •;. da 
agua distribuida. na Capital Ferlem l. B<ISU c ompulsarem-se as e:>ta.tistJcas pa.1·a veri ficar·se 
a a.nol'maliuade desses algarismos, pois n~;~. e<~Jiitn.ção do consumo publico, diviJ.ido nos 
diversos empreg-os da agua., preponde!'a a. quota devid:t aos usos urbanos, que, entre 
nós, são quasi 1goorados : a rega das ruas, a lavagem das sargetas, as descargas nos 
esgotos, etc. Sem querer entrar aqui em det.'\lhes sobre a. fixação do numero que adoptou, 
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pensl o relator ter dito quanto basta {>ara j ustinca.r a necessidade de elevar-se a 400, 
litros por dia c :por habit:l.nte o for:~ecimento d'agua. ã. Capital Federal. 

Embora sol.ore essa necessidade haja nccordo por assim dizer tbeorico, entre todos os que 
estudam essa qu~stão, já divergem profundamente ns opiniões no tocante a realisação 
desse progra:nma. Sem voltarmos á. di,;cu:;sã.o do systema preferencial de execução do sanea
mento, com·em estudar ogora a explolação commercial do serviço dn.s aguas na Cn;pital 
Federal. · · · · · 

Existe geralmente espalhada poL' entre os que estudam -periunctoriamente esse genero 
de assumptos :1 convicção a.rraiguda de que o serviço <le abastecimrnro d'agua do Rio tem 
produzi,lo deficit.~, e que qualquer obra nova, augmentando os onus do Thesouro, deve Eer 
lmplactn-elmente condemnada e, como variante d•)ste thema. rceditam-se umas quB.ntas 
banalidades sobre a administração do l~stado a pplica.da aos serviços publicas de !anea
mento e outros . E' al.osolutamente erronea. essa convícc:io. conforme consta dos seguintes 
documentos. Avalia· se em 55.000 pennns a quantidade d\tgua forneciJa. a particulares. do.s 
quaes um terço paga 36$ e o restante 54$; a rendtt, portanto, deve ser 

36.667 pennas a 54$. • .. • • • • • .. • • • • . • • • . .. .. • • • • • • • • .. 1. 9SO : O J StOOO 
18.333 » a 36$ .. ..... . ........ .. . . , . .. . ... . .. •. . 659:988$000 

2.64():006$000 

Addicione·sc a este nutnei'O o 'l'alor un. llgua fornecida Jlara o consumo publico 
sej:~m (pelos calculo;; da Jnspccção) 10.000 metr os diarios ou 6.666 Jlennas 'de 1.500 l itros 
ca!cula•las pelo menoe preço da. tabella ; e um accrescimo de de 239:976$; o total será.. pois, 
de 2.6-4( :006$+239:9/G$= 2.879:982$ . .A despeza no exercicio vigente foi orçada. ern 
1.782:712.'[;"00 . Ih, vois, uma di.trerença de 1.100:000$ ent7e ll.S dualíi somm~.8. !\i a 
arr~cad!l-çii.o da.s taxas tle pennas d'agua não tem attingido a quantia mencionada, culpe-se 
a. m~ fiscalisa.ção das repurtições arrec::tdadoras e tomem-se as necessa.rias providencias ; 
um etemento tist·alis,tdor de primeira or(lem está em salJei'·Se, como actunlmente se s!l.be. 
o numero de predios servidos e o mínimo de volume fornecido a cada um . Por outro bdo 
negar que devam Ggurar como receita, fictícia embora, os supprimet~to:o feit03 ás re!Jar
tiçõcs p\lblicas, como á Central, á Imprensa Nacional, aos ar~enaes etc., etc., é cousa. que 
ceJ·tamente não occorrarã ao espírito de ninguem . Estt\ ma.rgam de 1.100:000$ Jlóde e 
deve a.ugmeotar. Em primeiro Jogar, as taxas actualm~nte pagas oscillam entre 65 reis 
e 98 réis, o que ao cambio de l$ZOO por franco corresponde a, Qfr ,05 e Otr ,OS ; pois bem , 
as taxas pagas em outras cidades pela mesma unidade ~ilo as seguintes: 

Constantinopla (Pera) .. ................... . .... . . ... . . .. 
Charl<O\V, Kourslc ... , ..........• • •.• . ...•..... •. . ••• , .• 
Suburbios de Paris .................... . . . . . ... ........ .. . 
I{iew . •. . .. . , .. .. . .... ....•. . ..... •.. . • •. ••.• •. . • •• •.•. • . 
l\1eulan, Reones . .. ... . .. • . • . .... •••.•.• . ••.•.•• •. .••• . • . 
Lyon . .. ...... . . ..... · . ... .. ...... . . .•..... . •.. . . .•...••. 
Laon, Dunaburgo ........ . ..•..• , • •.• . •.••.......•.... • · 
Versalhes . ......... , ....... . ..•.• . ...•. .. . . ·- .. · · • · · · • · · 
Le Havre, St Ma1o ...... ........ ••.•. • •.•...••.•.••..••• 
Arrns, Sa.umur, Tarbes. LivoUl'ne ......... . •.....• • .•..... 
1\1,\con, Nantes . . ........................... . ......... , .• 
Calais ............. . . _ . . . ... ... . •. _ ..•.•................. 
St N a.zaire ............ ... ......• .•• , • , ..•.•.•...•...•.•.• 
Genes, l\1anchestel' . .. _ ... ...... •.•...... , •. . ......•..... 
Bour ges .... .... .... .. . .. .... ...... . ...... - •• , ..•.•••. • • · 
Aleoçon, Chàlons-su:r- Maro.e, Na.ntes . . .... . ..... , .... . ..• 
Florença ......... .. .. , ..... . ...•.•• ....•.•.... . •••..•.•• 
1\:[0SCO\V •••.••.•.•• • .••• , •• • •• ••• • , •••• .•• , • •. , • • • • • • • • • 
Le Puy . . . .... .. .. .. ... . . .. . ... .. • ..• •... - . . ...•. .• - .••. 
Vnrsovia .... .... . . . ... .. .... .. . ......... . . .. .. ..... . . . ..... . · · · 
Chambery, Paris, Napoles .......... . .... . . ... .... ... . .. . 
Bar-Ie-Duc, Cherbu rgo .......... . . . ..... ... ........... .. . 
Chartres, Fontainebleau, Montpelliet·, Nevers, Bologl!e, 

Vanne.~ .. , .... , ... , , ... , . , , .. , , ..... .. . .... ...... .... · 

FR.>.NC03 

0,90 
0,81 

o. 79 0,38 
0,72 
0,68 

0,66 a o, 18 
0,65 

. 0,60 
0,53 
0,50 
0,49 
0,47 
0,45 

0,•15 a O,ls 
0.42 
0,41 
0,40 
0,39 
0,37 
o 36 
o::ls 
0,33 

0,30 
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Aja.ccio., Caen, Lille ................ .. ...... ..... , . .....•. 
Agen, Auch, Auxerre, Clmumont, Il-!ontauba.n, St Etienne, 

Tou!on, Tours ..... ....• .... . ... .. •.. .... .... . •. .... 
Liverpool ..... ... ........ .... .. . ........... . .... .. ..... . 
Clermont-Fernnnd, Perpignan, La Rochelle Toulouse ...... . 
Lim.oges, V esoul, Bir.:lingban, S. Peter sl•urgo •. .... .. . .. 
Besançon, Bloi~ . }.Iar;:elha, ::'!Iéziet•es, Poitiers, Mihlll, Turim 
Le 1\ians, H<tnover ........•..•.......•..... .. ... ... .•.... 
Angers, Sens ... ... ..•. ... . .....................•... ... •. 
Epioal, Edinburgo, Leetls ................................ . 
Avignon, Roubnix, Troycs ........ ... .... ..... .......... . 
:Buenos-Ayres .. .. ... . • ... ... ..••. .........••• .. . · . .... .. . 
1lnncy, Pau, Glasgow .......•...•................••...•. 
Rio de Janeiro •. • - . ........ .... . .... . .•.. ... ........ . •.. 

FRANCOS 

0,28 

0,27 
0,25 (1. 0,16 

0,25 
o'>'' o;2õ 
0,19 
0,18 
0,15 
0,14 
0,12 
0,10 

0,08 ti. 0,05 

.:;, ... ·. , .. ;;. 
401 

Não (Ira., portanto, nenhum •iesproposito ~t propostn. da Commiso;ão do orç<\meuto 
úe 1897 vropondo a. elev:l.i.:ão du.s tt1.:x:ns u.o dobro do que se pagava. então. A remuut!rn.çito 
a.ctual tlo Eerviço do abast<~eimento é cxcessív~tmente modica e Jacilmente supportaria um 
augmento ro.zo~vel. 

Por outro lutlo, o disp,~nl icio de liquido tem sido enorme . Alem das perdas no1·maes 
da et\ nalisação, o abuso pelo syst~ma., adaptado no Rio. do abastecimento por tornót'(J. 
de penna eleva-se a proporçüe;; not:1. v eis ; a V<,ria.çiio do reg-imen hydraulico dos enca.ua· 
mentos faz va.rir.r, ora lJ<lra mais, ora para. menos, n. vazão desses oriíicios gruduados; as 
torneiras flc o.m abertÍl,s por muito tempo dando mais liquido d.o que o volume a. que 
tem tlireito o predio. 

::."ião são ~·aros no Rio os immo;-eii; que pagam uma ou unas pennas e consomem effecti
vamente LO ou 15. 

O eorrectivo está no emprego dos medidores, jutliciosnmen te escolhidos, e qua pro· 
porcionam o preço lJago ao consumo etrect ivo. 

E' classico o exemplo citado por ·w olfflüigd ( azJud Bcchmann ). demonstt·aodo que, 
emquanto o consumo em Berlim e Breslau :>e mantinha entre 60 e 90 l itros verificados 
pelos mecliuõres, Francfort, Dus:>eldorf e Magdeburgo em cou<liçVes analogas, sem medidores, 
porém, e corn o systema de torneira livre, dispendiam de 140 a 220 litros. 

Nos Estados Unjllos ó opinião dominante entre os engenheiros sa.nitarios corresponder 
a. dispcrdicios riotaveis n. elevada quot:.J. individual ro~·necida ás cidades american~. Em 
Pariz, o hydromctro corrig-iu em grande parte esse !J!spítz".J.gc . 

Jú. eutro nós o. introducç:ão desses a.ppat•elhos, em boa hor;~. ordenada pelo Congresso, 
está produzindo benefico::; resultados e demonstrando ci absurdo do systemu. das tor
neira~ de pcnnn. 

A intnxlucçã.o do hydl'omclro ã merlhla qu~ se deve gener-a.lisnr ; por emquanto é ainda 
neces~ario ncostumar-sc a seu emprego ~• população dessa Ct\pital; as disposições legis· 
!ativas quanto ao estabeleeimento desses appnrelhos não attingírão por ora muis de 9 a 
lO mil predios. 

E', eutretnnto uma normn admi11istra.tiv~'l. em que nã.o deve haver enfr:tquecimento, 
porque da ~rcnern lisa.ção do uso ;Jc;scs zncrli<lores depende em boa parto a uormalisa.~o do 
supprimc.mto liqu ido inlerio:r <la cid<l.rlc . 

As du:iS rncdill;;s :J.pon tada.;.;, lig·~iru au~men to dn.s taxns e a mediço.iio du u;::ua, podcr <"LLl 
elevar l.SOQ:OOU$on2.UCO:OOO;$ o S.\ lrlo do sorviço de ab:l.~ l P.<;imeuto, ao qual vil·iio ajunt\ll'·SO 
o;; I :(:00$ Oll l :!WO$ [ll'Ovcnien:.cs 1b appUcar;iiCl intc~m\l do R(.'~Ulamcnto Jardim ne que~ 
diz r espeito ao ~upp~·imen to r cito a ':Asa~ !le m:~í s rlll um an<l~u·. 

Nii.c h::. pois ditrlc.ulti:\<.io em 0b!e::o o f':d.Jo totul ,lc 2. \0:l:OOO$. no mOI!lCilto actual, desde 
que se appliqnern us disp:J~!;;fies_ lega(',.s >~g"•)n !cs; con: n.s mor!i!knçiies dtmla::; supr<,, póde see 
elevarlo t:sse su.ldo u Z.'iilU;OODS 011 S. OUO :OOU$000. 

Nfio se :\Cimrú. po1·ventma ahi iar7r:>. m::.:·ge-.t P<ll't\ :.\ remuucrn~:ão de um crnprcstimo 
dest inarll' esdu~i •;amcnt•l ;'ts ohra.;; d'> ;llJ::ts t(•cir:w,ni.o (\o 1~. io '! 

N:i.o •!lllJ.'a.ndu rne:; 1 1 ~• • enm ;~ n :IH!" lidid:<1 u!i,, lic:~ ;· iam para cs~ :serv iço annu:tl 
1. SGO :Uú0$1\i~ p1•i m eir·a ·tr y J>•.•Lh~e c \! 11o> :~ .i'JOII: OIJ!I~ u:t S":.;'UUd<~ '? 

Si ~e <[Ui:t.eL· fazor pagal' :;ub;·, , c; t;~a. rtmúa não sú <> jUl'O !iOWü a amol'tiza<;ão des;;e 
empNstimo (e sel' ia isso urM que;;tiio '' dell:.rtel'·SC, pot·quanto o capital ,las elJI•a.<J, 
u.ugmeuto do patrímonio nacional, dc \'eria, pal'ece-nos, ser recon:::tituido por amortizações 

Camor:. V, IV Si 
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feitas por consignações especiaes do orçamento independentes da renda- do a.bastecirnent<l'); 
si assim se quizesse proceder, repetimos, não estaria ahi a renda n-eces:;!aria po.ra. custear-se 
um emprestimo de25.000:000$ ~e na_ bypothese da tJ:Inortiza.~o feita._ de modo indepe~dente 
da renda das aguas, p':>l." conSJgna-;oes o1·ça.roentartas espec1aes, nao se encontrar1a na 
reeeita citada. a remuneração de um capital de 40.000:000$000 1 · - . 

o que é insustentavel é o cb.aos em que proseguern actuD.lmente os serviços de 
abasteairnento. 

Dasde que, porém, esteja. a administração autorisa.da a mandar proceder .à revisão 
da rêde distribuidora. e às c,malisa.ções de noYos ma.nanciaes, custeando os trabalhos com 
o producto de um emprestimo, de juros garantidos pela propria renda liquida. que se póde 
actua.lrnente obter com o serviço Lle abastecimento, estara definitivamente .solvido o 
problema do suppriroêoto d'agua a Capit:d Federal, collocadas em terreno scientifico o 
conjuncto de medidas irnprescind.ivei.:; para corrig ir a s\tuaçã.l actua.l e ccmsta.ntem.ente 
attender á.s exigencias do desenvol-vimento futuro da. população desta cida~le. 

Alludir á impossibilidade de levantar-se dinheiro em condições convenientes, no mo-
mentoactual, não é argumento que caiba no ca.so. · · 

gzn primeiro logar uma. autorisa.ção des..c:a natureza convem s1ja ma.ntlia. ate que as 
circumsta.ncia.s }Jerroittam sua realização, desde que se verifique Eer ellaa unica capaz 
de dar solução a determinado conjuncto de inconvenientes. 

Em segundo log-a.r, é negar desde o começo o que só no decurso das negociaçúes se 
pódeveriticar. 

Finalmente, ó esse o uníco m()do de estabelecer a ordem no desenvolv meoto c!Jaotico 
que está. tendo esse serviço. · 

Por outro lad(), querer conear a uma empreza a rea.liza.cão desse programma, alem 
de incidir nos inconvenientes de que já. trató.mos ao encetarmos este capitulo <lo orça
mento, traz aindu a desvantagem de peiorar as condições fiuauceiras da execução das obras. 
«Nà() l!a dissimular que a conce~ão de tal serviço a emprezas, diz B~chmann, é geral
mente menos vantajoso do que custeai-o por emprestirno directamente contra.hido pelas 
administracões locaes, dado que, por um !aLto, toda ci:iade em condições Jin,\nceiras satis
factorias contralto emprestimos menos onerosoJ tio que particulares ; e que, por ouh·o 
lado, o total da.s despezas previstas, uma. rlas ba.sesda concessão, seria geralmente redu~ 
zidfl -pela concurrencia do.s licit.mtes, desde que houvesse hasta publica.» 

E' esta umll. applicação <lo principio fecundo que hz collaborar a. r.ezcrva · economic& 
do pa.ir; na execução de obras 1JUblicas, fJ.Ue em sna. propria explotação eneerram os meios 
de custear os ~">nus llos cmprestimos coulrallidos. 

A uutorisaç:.io p:.wa contro.hir um emprestimo em favor das ol3ras do abastecimento 
só póde ser exercitada quando o permitlirern as conuições d~ mercado financeiro; o sup
primcnto actual d~ve, entre~nto: ser augmen Lado, .e convém que sa não suspendam os 
esforços nesse sentido-:- Por 1sso e que, coherente awda. com o vot~ da pa.mara., propõe 
o relator o restabelecimento da. verba para. as obr-as novas do Xerem e do Manti-
~m. . 

Não i~oora a Commíssão a necessidade de, com mananciaes locaes. exonerar do suppri
mento ás treguezias suburbanas o cubo tl'agna ca-ptado D(\S serl'3S do Commel'cio, São 
Pedro e Tiuguft; opportunamento deverà ser cstuda.rlo c e ll"ectuado o abas tecimento a 
Campo GI~ande, Jac:nrêp<Jguit, Ga vca , etc., com ngnn~ captada.s em rios da -vizinh::mç::~., e 
t.less:.t r~rma ficarão destinados á parte urbana do Rio de Janeiro os volumes adci uziúo:; pelas 
ctwttlisa.ções longinquas . · 

Co~o so.i~ção i~~ediatu., po.rém, convém desert vol.':'er os trabalhos de captação dos 
rnano.Ilctues Ja adqmrtdos Ja bncm. do Xerem e de:;;dtl Ju. declara o relatot· q u<~ não na 
cota de 180 mlltros, mas sim na 1le 190 matro~ . no rninimo, é que se úeve colloca.r o radic>· 
das reprezas. E' esta a occasião opportuoa ue rebat.er o m'gumento illu.sodo co.m que uo 
Seonuo foi comuatiua. e rejeitada a. verba volilda pela. camnra para. este serviço. Alli Joi 
dito que, custa.n1lo o serviço todo milhares de contos de réis, era completamente iudilt~
rcota npplicarem-so ils obras mais nmos dezenas on menos umas centenas. l-Ia u"esse 
asserto um:L courusã.o, muito nataral em quem não conhece este gcnero de trnlK1.l hos 0, 
no caso vertente, ;t zona em que estes se desenvolvem . . 

As canalisações, :. partir das r e.prezas, estenõem·se em conduites foJ·ce<r, n.h•a.vessando 
va.lles . priucipo.cs e algum; secund;:~.rios tltl. hni:wdn. do lg·ua!'sú para, S1Jbilld o de no1·o , 
aduuzirem ns :•gnus a pontf:s ele v~ dn:;; d11. cidana, ()Hf!r nll rt>scrY:ttnrio 1h Tijuc:\. quel' 
em outros que c:sludos posteriores venham fixa r . ErubN:\ para os siphons tenh:mi si•lo 
empregados lU<\teria.es varios, como a. madeira , a H nlvena.t·h1s, ett., é gei.·dmente aos 
metac:.s, e curn e>p4!cialiüa<le á ronta gue Hl tem r~col'ri'.lo tmt·u :111 oh1-a" üt~ maior vulto. 
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E' exactamente a solução a que se chegou pura os sipbons do Xerem e do Mantiquira.; 
do mesmo m odo que ·para os do S. Pedro, Rio do Ouro, e ma.nanciaes do Til.lguá.. Com
prehende-se, porém, que seriam praticam3nte inexequiveis essas gigantescas coostrucç~s 
si nã.o houvesse facilidade de melos de transporte para. os pesados tubos ele 80 centimett'lls 
de diametro, necessa.rios para os encanamentos projcctados. 

A empreitada Gabt•ielli só poude dar inicio ao eseabelecimeuto do siphon da I• linha após 
a construcção da. estrada de ser•íço que mais ta.rde veio a ser a. actual estrada de ferro 
do Rio do Ouro ; repeti<H!e o facto para. a 2" liQ.ba do S. Pedro e a 3a da. serra do 
Tioguá ; as aguas provisorias adduzidas à Caixa do Rio do Ouro pelo eminente engenheiro 
Francisco Bicalho, por ía.lta. de meios faceis do tmnsporte, tiveram de ser caoal!sad.as 
em parte em aqueduct.os de madeira., cu;,iaudo o tr-a,nsporte de cada. pranchãô, da- beira. da 
linha até o serviço, a quantia de 5$000. 

Nas condições actuaes, portant o, quando hou vesse em deposito todo o material neces
sario pa.ra. as caoalisa.ções, nenhum passo poderia. ser dado para rea.lizal-as por falta. 
absoluta de estradas de serviço. Em obras dessa natureza, a. primeira phase consista 
ex.act.amente em· estabelecer as linhas de chegada de ma.teriaes que, depositados ao .:pé 
da s construcç1iea, são empregados na sua. edificação. De que serviriam, pois, os milhares 
de contos representados pelos tubos, peças espeaiaes, registl'os, va.lvula.s. ventosas, etc. 
etc., si não houvesse meios de fazel-os chegar economicamente ao ponto em que devam ser 
utilisados ? Bem vê, portanto, a Camara. que não é d e milhares, mas sim de centenas de 
contos apenas que precisa,m as obras novas do abastecimento. A pat•tir da. estação do 

· Brejo, na._$. F. do Rio do Ouro, começa, o rama.l do Xerem, que se desenvolve coosta.n
temente Junto ao traçado rlas futums ca.ualisaçfjes. A extensão tQtal, incluindo os snb
ramaes, é de 46.533m,7ô, dos quaes já. estão in\eiramente terminados 12.740 metros, com. 
leito prompto â. espera da. superstruetura 8.050 IDetros, e por se iniciar 26.443"',76. Con
vém lembr-Jr que a. parte jã. executada é a. mais difficil e custosa, pois é a que a.tra.ves.ss. 
a zona. baixa, pantanosa, do valle desse rio, de curso di'vagante que é o Igua.ssú ; ~tra
vessa.do este n'uma. ponte (cujos enrocamentos .estã.o sendo seriamente cornpromet~idos por 
fa.lta. de conservação), ganha a margem oriental e por ella. se desenvolve a. linha, subindo 
sempre em t erreno mais firme e sem obras de arte de vulto . . Nessa zona. a.tra.vessada 
de maiores difficuldades, . o custo kilometrico tem sido de 25:000$, mais ou menos, ·pa:ra. 
o preparo do leito, e uns 8:000$ '[)ara a superstructura ; tomos, pois, um custo k.i
lometrico médio de 33:000.$(100. 

Si se mantiverem as mesmas medias, sarão neces~arios para a conclusão da Hnb!l 
até as futuras reprezas : 

8.050m, a 8:000$. o • • o •••• • ••••••••••• • •••••••••••• 

26.443"',76 a 33:000$ . . .......... . .... .. ............ . 

Eventuaes ....... .. .. . . .. ..• •...... . ...• . .•• . ..... .. 

Total .... . . .. .. ... . .. . .... . .... .... ......... .. .. .. . . 

64:400$000 
872: 644$()()() 

937:044$000 

(\2: 050$000 

l . 00(1: 000:;;(}1)1) 

Essa ê, n o ma.ximo, a quantia que se ter:i. de de~ pender• p~U'll. levar a. linha ao local das 
represas; e na tu rol , porém, obte;·-sc porem rcducçiies nota.vois pela diminuição do pGsoool 
superior pela maior f11.cilidade dt~ zona. ptu-a a qual a linha se tl iril(o, alem d 11 eco
nomias possíveis no custo d<J. superstructura ; mio se1•á extraordina.rio construir-se a. lioba. 
toda com uns 800:000$. Adiando·so a construcçü.o dos sub-mmaes não irão as obras alélll 
de uns seisc.entos contos . Quantu ao m aterial ro<laut eo, este serú fornecido pela propria. 
Rio do Ouro, cujos wagons circular ão nesta linha, méro ca:ninho de serviço das obras 
novas. 

Depois ue construída a eett•ada. e que come~;;trá o trabalho dai:! r epresas. das cah:as 
e dos siphons. Para estes já. existe :tlgum ma.terial no tlepasito da. Peni.Ja ; alli estão 
uns 20.000 metr os de tubos de 0 ... ,80, dos quaes a. meta.dej~ roí estudada, submettida. li. 
prova nydraulica. Esses tubos teem 22"'"' ds espessura, do sorte que mais se appli
cam às partes altas dos siphons do qlle á zonu. baixa., onde podem ser previs tas pressões de 
15 a. lo a.tmospheras. . 

. Nã.o e, portanto, indi1Terente ao andamento do.s obras a Yerhrt de % 0:00f.l$ ou 30(J;Oú0$, 
deatina,da. ao ramal do Xerem . · 

Na phase a.ctual das obras, o Cl'edito utilisavel esta limitado naturalmente pe,·; ·ra~ 
pidez da. const ro.cção da estrada ; e !la póde ser feita. e~ um ao.no, dous ou tres; 1• rém 
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. em menos de seis mezes é que seria diflicil ; portanto, :praticamente, não é natural que. se 
ultrapasse o limite de 800:000$000 A situação do paiz niio permitte a cc:msigna.çio de simi
lha.nte verba, dizem os oppositores a essa medida ; dado que assim seja, parece pelo 
menos curioso que se não desenvolva um serviço que elfectivamente dá renila. 
A solução intermedia que se impõe em tal caso e a. conservação da. verba. de 250:000$ :para 
o prosegui.meuto do ramal du Xe-rem, ~ e esS~J. que a comm\'í!s\W l)l.'Opõe. 

Nos detalhes de serviços relativos ao abastecimento d'agua prop-riamente dito, a 
principal medida proposta. pela. Comrnissão é a extincção das otlicinas, passando a ser 
feitas no mercado do Rio tiS compras e concertos de npparelhos indispensaveis aos traba
lhos. E' pouco comprehensivel a ex\stenci.a dessas repat'tíções quando com maiores van
tagens :póde. o Governo abll.stecer->e uas officinas par ticulares. 

Em compema.ção, o desen vol v imanto das iustallações hydrometricas ex!ge uma officína 
espeaia.l de aferição de appa.relhos, cuja crea.ção vae proposta.. 

Pa!Semos a. estudar agora o sarviço de conserva.ção de mattas. Ate :tgora o que se 
tem feito neste sentido tem consistido em manter turmas de varredores das ruas exis
tentes em nossas florestas, lim!Jar utu pouco as mattas e desobstruir os c01•regos que as 
atravessam. Entretanto, escopo · mais elevado collima esse serviço. As mattas vão desa.p. 
parecendo pelo e:!reito natural do tempo ; sua ac~ão reguhrisadora sobre a distribuição da.s 
agua.s meteoricas tende n. diminuir, e uã.o vai longe o dia em que terá de ser lasti
me..da a. destruLção comiJleta desses ll"QJ.la:relbos na.tur-J.es de saneamento da. atm.osphe~a.. 

Apezar da 1isca.lísação, que devera exercer-se ma.is severa, ns madeiras ;viio sendo 
derrubadas por intrusos e são transformadas em carvão. Em uma viagem de" inspecção 
que o relator deete orçamento teve do 1\J.zer para. poder conscienciosamente orga.nisar este 
trabalho, teve occasiã.o de verificar a existencia. de grandes roç;t~los e queimadas em 
ierras do Governo; indag<mdo da causa por que se tolerava. tal abuso. obteV'e como re
sposta que não eram bem conhecidos os limites das proprietlades nacionaes com os con
frontantes ••• isto dito pelo pessoal incumbido da conservação dessas mesmos terrenos e 
florestas 1 ... Da matta. de Paineira.s sedu curioso sa.her qual a porcentagem do c-a:rvão 
produzido em terras do GoV'erno uo fornecimento totnl por essa. zona feito ao povo desta. 
cidade. Da lenha empilhada ã. beira da estrada de ferr o do Rio do Ouro quanta. provirá 
das terras pertencentes a União e d~tioa.Uas á protecção dos mananciaes captados para 
o a.bastedmento da. cidade 1 O resultado dessa dev:~stação em todos os teiTenos arbo
risados jà. se tem feito sentir, e é profundamente exacta. a citação feita no relatorio do 
Inspector geral das Obros Publicas, quando relembra palavras do <mgenheiro Antonio 
Maria de OliYeira Bulhões, em 1866 pronunciadas, e que para aqui t rasladamos: 

4 Tenbo peza:r em diz~r que, não obsta.nt~ os dec\'ttos de 9 de agosto de 1817 c 17 de 
agosto de 1818, Codigo de Posturas da lllma. Camara J.1unicipal de ll de novembro de 
1838, em que se encontram d isposi~ões terminantes sobra o cortamento das mattas, ainda 
hoje continuam a. ser destruídas não só pa.ra. u~o dos proprietarios, como. o que é mais 
notavel, grandes parcellas de terrenos oã.o comprados para o fim uoico ue devastar as 
ma.tta.s e reduzil·as a lenha. e carvão. 

« A citação deste facto explica sutficientemente a irregularidade do fornecimento' 
das ntl.Scentes e a falta de pureza das aguas em tempos chuvosos. llitsta. um exemplo do 
tt\SO m!\is ra-vol'a-vel. 

c Disse antes que as ma.ttas do rio Carioca. e das <lerívacües atlluentes ernm a.s me
lhores conservadas de que tenho noticia ; mas todos sabem que !ta bem poucos a.nnos 
essas a~;ruas chegavam ao seu destino pur<lS em todas as estações, e pres~ntemeote nin
guem 1gnora que são tolllt~da.s com a menol' chuva. 

« Todas as outras nascentes estão em peiores condi(,'ües e ficarfi.o cada anno mais 
impropriM no abastecimento da cidade, e:'l:igindo dispendiosos trabalhos de filtração· sí a 
e in. 1114 de 27 de setembro de lSôO nffo fôr posta etn :pratica sem perda de tempo.'> 

E' osse um peàiclo de providencias que ainda hoje precisam ser toma.das, diz com 
plena. razão o actual Inspector. 

Para isto, impõe-se uma. a.cç.ão conjuncta. do Goverrto Foderol e dn.s :~.utoridudes 
munícip::tes, com o intuito dl:l r.esgmn•d:tr as mn.tt.a.c; tli}S <!i mos uos morros c~ mont..'\nte 
das fontes; não e somente a ' 'cgc tação florestal que convõm manter por c~st\ frirma ê 
tambem a polluição das nt~scentes e dos cursos d'n.gua. que cumpre a tono tra.nse evit~r. 
Si a.s terr~~ do Distrícto Federal niio fo~"m em lií.n Jl' ~q rrP.n rl. par·tn rrr•opt'ÍI)•l: ro lll •J:·~. União. 
e si, por out1·o lado, as tona.s uovolutus u~io ti vca~rJm ~iuo lru.usferi Jua ao,; IMaüos

1 
a 
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Commissão pediria á. Cn.mttr;.l. dos Deputados fosse incumbida da. organisaçii() de um 
Cod1go Florestal a Commissão competente para planejai-o. 

Na situaç;io actual, porém, o intor·esse immediato dn. Unmo está muito restricto 
:pela pequena área de tert•enos que ella possue ; quanto ao interesse geral pela con
servação do regimen hydrographico do nosso paiz, embora elle exista, pouca. efficacia 
:poderá ter, na deticiencia dos meios de dar sanccão aos priucipios quo os poderes fed.eraes 
estabeleçam soln:'e esse ~ssumpto. 

E', entretaoto, clara A competencia. do Congresso sobre esse assumpto. 1Jrn Codigo 
Florestal, tendo em vista consenar as matta.s ·e garantir a permanencia do reg:!.tnen das 
a~uae, terá fatalmente de restringir o livre gozo das propriedades territoriaes : terã. de 
estabelecer regr-as para o córte das maneira::- ; tlxa.rá. as époc..1.s das derrubadas ; marcarà. 
as condições em que as Jlorestas poderã.o ser explotadas sem prejuízo pa.ra suft conser
vação ; impedirá, ];)Ol' certo, a habitação em zonas em que se possam dar conta.minações 
da.s aguas; as fontes serão protegidas; medidas serão tomadas para. assegurar a constancia 
d;t. vazão e a pureza da n~tscentc, etc., etc. . 

São essas outras t.mtas limitações ao direito de prol,>riedade, que, como assumpto 
do direito civil, que é, só póde ser regulado por leis federaes. Nem se diga que sã.o esses
vexames inuteis que se querem impõr a. popu\açâo. O 11ue aconselha a. adopçã.o !Õe medi
das dessa naiui"eza é o perigo collectvo da viciação do meio em que a vida ~e desen
volve; é um1 som ma de restricções individuaes que se pedem, em bem do 3Itteresse 
commum. No CilSO especial uo Rio de Janeiro, os inconvenientes da. situação ll.<ltuil..l são 
obvios: são as a.gu<LS cu,jo volume diminuio ; sio os terrenos em que as infiltraçÕES min
go~tram, e onde o escoamento superficial das enxurradas ameaça constantemente :a pureza 
dtt. agua d;,stínada ao abastecimento ; são as mattas que desapparecem,.destru.indo par-i 
passu esses poderosos fócos do saneamento atmospherico por ellas proprias constituídas ; 
são as condições cHmn.tericas geraes da. região peiorada.s e toda a repercussão m.al.efica 
dessa ai te ração. 

Nus mattas pertencentes á Unjão, bem ou mal, nntes mal do que bem, certo systema 
de protecção éobservado, Nã.o se dá o mesmo, porém, nas terrt~.S de pror>:tieda.de particular 
I)U municipal; e como estas estão em maioria, bem se póde avaliar a gravidade da. situação 
que tem acarreto.do a ausencia de um conjuncto de medidas limitativas da livre ex}llotação 
das florestas. As providencias que se devam tomar, embora em lei federal, a.pplic:am-se, 
portanto, especialmente ao Districto Federal e ao Estado do Rio ; por outro lado, é natural 
que muito facilite ao Govarno o desempenho da. missão que lhe 1or commetlida pelo 
futuro Codigo o accordo com as autoridades municipaes ; tudo isto leva a. Comll1issão a 
propôr que sejam feitos os estudos para o estabelecimento de um Codigo Florestal. estudos 
que opportunamente deverão ser submettidos iJ. apreciação do Congresso, aftm tle ser por 
este decretado o que ententlor m;üs conveniente aos interesses da communhão, 

Desde j(l, porêm, cumpre que se proce1!a. nas mattas pertencentes á UniiiCl a tra
balho mais pt'OI1cuo do que o de simples aceio ul\8 ruas e corregos, que ate hoje ~e 
tem feito. Nfi.o () sómente as !lore;;tas das P:lirieira.s, Tijuc:l. e Jaca.répaguá que clevem 
estendet·-se os Ctlid;<clos da administração; é ao conjuncto de ma.tta.s que re;guardam 
as nasoontes c ma.nu.nciaes cn.ptados na.quellas zonas e na.s serras do Commoreio, Tinguã. 
e S. Pedro, Em todas ellas ha uma orientação scientifica a dar aos trabalhos <ie con
servaçft.o. 

E' lastimavel que até hoje não se tenha cuidado dos rcpla.ntios, da creação de vi
veiros do essencias tlorestaes, que a devastação criminosa e a destruição naturaL estão a 
teclama.r para ~e collocarem novamente essas florestas nas condições de funcciona.mento 
uormal e effic:1z que deUas se póde e deve esperar. Na organisação actual dest~ sei"Viço 
ca1la floresta tem seu administrador, alêm do reitor de turma e <los tralhadores ; os ven
cimentos desses n.c lmin\stra.clores nã.o pcrmittem a escolha de pessoal capaz dCl superinten
der á reconstituição doeestal dos terrenos que a. União possue. 

Parece, portanto, de bom ·aviso extinguirem-se o~ses tres logares, e substituil-os por 
um a.dministrad()r unico de todas as mattns, engenheiro agronomo, com vencimentos 
que :permlttam obter-se pessoa hnbilitaçla a exercer proficuamente esse cargo. Seria este 
um auxiliar nattua.lmente indíca.(!o p:>ra. a confecção das b:tses do Codigo Floresta.!, cuja 
pr>omulg;tçfio, em prazo breve, repete a Commissií.o ser oonoficlo de alta vnlia presta.rlo ã. 
JIO!>Ulnçil:o <la. (Jnpital Federal. 

!ll)St:l.-nos eslncll\r :-tgortl a. cslrou:. dc:: ferro uo Rio d'Ouro. 
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E• realmente lastimavel o e:>ta.<lo a que o deleb:o, a incuria e o desamor pelo serviço 
pul!Jico, si é que outras palavras mais graves não devam ser empregadas. déixaram q11e· 
chegasse esse proprio nacional. - .. 

Na estação inicial do Caju não sã.o bem conhecidos os limites dos terrenos pertencentes 
á 1Jnião ; todos os terrenos estão abertos e o material espa.lha.~1o, de sorte que, ap10zar dll. 
vigiltmci3. nocturnn., roubos po.jem dar-se e tem-se dado. As construeções estão a cahir 
de tão estragadas: o local onde funccionam as officiuns é um pardi(liro onde rivalisiiiil a. . 
imm;md.icie, u falta de segurança e o estrn.go do mateJ•ia.l ; o escriptorío do trafego ~ 
o armazem estão arriawlo sob o peso de poucos 'papeis, que as vigas, entretanto, por 
podres, j:i não nguentam ;. chove em toda parte. · 

O almoxarifado nenhuma garantia offerece contra os rou.bos. Os depositos de roaciJinas 
e earr<ls, muito insufficientes, não abrigam o materh1 l, que, exposto às intemperies. -ca.da. 
vez mais se deteriora. A ponte marítima, de que tão pomposamente falla.m os rela.torios 
como devendo ser a principal fonte de renda da estt·ada, eotá. situad<~ em um ponto onde, 
qua.udo muito. poderão a.tr-.lca.r saveiros, cujo catado não ultrapasse Jlll,2<J a Jm,50; pa.r& 
melhorar-lbe as condições de a.tracação, estão a rodeat-a umas oito ou ciez cercadas de 
peixe, a:ttestado flagrante do zelo pelo interes5e publico que anima as autoridades incum.:. 
bidas de manter as condiçõss de na.vegabilida.de do nosso porto ; o soalbo da ponte quasi 
inteiramente estragado, impõe cuidados especio.es a quem niW queira sezo victima de ~ual
quer desastre; nem siquer a.ceio existe ues~a como em outras depeodeocias da. R.io 
d'Ouro, e mais parece uma ruina. essa. ponte úo que uma const ruccão destinada a auxiliar 
o servico. quer da linha.. quer da Inspecção Geral. E' verdade que ha pla:nos de melhorar 
essa. obra.; mas de que fórma. ? Prolonganrlo-a. por mais uns 300 metros, em más condi
ções, para nlcaoçar f11ndo3 ma.:timos de 4m,5 11 5 metros ; c>utro plano, a ligação da es
trada ã ilha dos ~'erreiros, exige tambem obl'a.S serias e collide com inter6sses, que parecem 
estar consignados em clausula.s do co o tracto do governo com UI!la empreza pa.rticula;r. 
Entretanto, ta. L vez qualquer co usa possa. fazer-se com a. mudança. do Arsenal de Guerra pa. ra. 
immeriiações do Cs.jli, e com esses melhoramentos, que serão custosos, lucrará ta.mbem a 
Riod'Ouro. 

A disposição interna da estação é um modelo de _contrasenso e da dis:pa.rates; editi· 
cios, q.ue, por sua natureza, deviam estar concentrados em área pequell3, dispersos por 
l arga superficie; linhas estabelecidas em ta.es condições, que em alguns pontos se encontra.rn 
entre-vias de Qtn,4Q a 0m,50; desvios em que as ma.chinas não po1ero entrar pela SiOUOIÍ
dade das curvas revessa.s que os compõe ; curvas em que com dit!!cu.Jdade bonds se 
moveriam e onde as manobras, sómente pos.siveis a mão, só se applicam a carros doty:po 
europeu . Os trilhos. de ferro soldado peso.ndo originariamente 19 kilogramm.a.s, já não tem 
!órma. regula. r ; os pa.quets já se sepa.rar(\m e longas 1'endns longitudinaes já dividem a ca
beça em tres partes : a correspo ode o te a alma do trll h c e os d ous bourrelets la. teraes. 

Esse estrago dos trilhos nola.-se em muitos pontos da linha. da. Rio d'Ouro, e especial
mentAl nos trechos onde ainda. e:~:istem os antigos trilhos de fel'l'o, tendo-se conservado 
melhor e~se matel'ia.l quando se trata. do typo de aço de 21~,5. 

Qua.nto aos dormentes, é ineoarravel o estat.lo em que se encontram. Na viagem de 
inspecçã.o feita .pelo relator deste orçamento, teve occasião de verificar que ll.inda estão em 
uso dormentes inteiramente carcomidos. onde os grampos ja nã.o seguram o trilho, que, a 
ca.da. pnssagem de trem, vibra após o. ftexã.o devida. â.s rodas, produzindo entre pontos :fi
xados }lelos grampos dos dormentes sãos um fouet ternmt dos mais compromettedores para a 
estabilidade dn. linha. Esl11. acba.-se a.herta em m uitos e longos trechos, devendo-se tal raeto · 
não só ã. insufficiente resistencia da. l igação C!ntr~ o trilho e dormente, corno á imperfeita 
apropriação do material de tra.cção ás condições teehnica.s da liuha. Do estado da linlta. 
são igualmente responsaveis o Governo e o Congresso. A Rio d'Onro '!em, ao todo, CCJI'Ca. 
de 113 kilometros assim divididos: 

Linha em trafego ............ . , .. •. •.• . •••.••••.... 
» de serviço ...... -, •.. . •. ; ..• , •... •........ . , , . 
» prompta, mas não trafegada ( Xerem} . ....... . 
» com leito preparado (Xerem) ............... . 

76.267 metros 
16.269 » 
12.740 » 
8.050 » 

II3,326 » 

Convem notar qne a linha se desenvolve em zonas p11.ntanosa.s, em largos trechos, no 
lüito das ruas e estmda.s de rodagem, -em outros, e só nos pontos extrtmos é que en
coutra terr<:no mais prop icio á conservaçiio tla super~tructura.. As proprias mudei~ 
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empregadas, embora caras, não teem resistencia extraordinaria, pois proves ui de mattas 
proxirnas, onde as essencias tlore~taes mais vantajosamente reputadas já. foram arro· 
veitadas. Não . ~. pois, ca.teulo pes&imista a'Valiar-se .em . cineo a.onos a. duração do dor
menta em · taes . condições ; este dado correspoorle á necessidade · da. substituição ·annna.l 
de ~erca de 250 dormentes por kilometros. Si todas a.s linbas estivessem em ·trafego, 
teríamos uns 105X250 = 26.250 1lormentes a substituir aoouahneote ; ha quanto tempo, 
entretanto, o Governo pene e a Cama.ra -vota ~·erba. para 10.000 apenas 1 . 

Essa sltua~ão (105 kilometros traregados) era a do anno proximo findo, e si este à.nno 
a linha trafegada é de 93 kilometros a penas. pela cessação d11s obras das novas canalisa.• · 
ções, ainda. a.ssim ci>rresponde tal exteo~ão a 23.000 dormen te> estro15ados por aono. Que 
admiração póde, p ois, causar o est~tlo miserando a. que chegou a linha do Rio d'Ouro, 
onde os desastres se succedíam n. mia do e só tem ultima.men~e diminuído pelo cuidado que 
tem ultimamente merecido a. consolillação continua da. superstructura 1 · · · 

Si a estrada ê nti! e neccs~aria, é indispensavel restabelecer a seguráoça. do trafego, 
dando aos trilhos o numero indispen~a:vel de pontos de apoio representados pelos dormentes; 
a diminuir o numero das substituiçõee, é preferivel i'ecllar-se a e~trada., porque. si de um 
Indo houver ioterr·~pÇão do trafe~o ·(como ignalmente acontece com a deteriornção da. 
linha) pelo menos, por ootro lado o \lo é a União l'esponsavel pelas vidas que forem 
sacrificadas e prejuízos causados aos expeditores em virtude da conseiente diminuição das 
condições de seg u rança da estrada. 

Outras fossem as condições finn.nceiras do prliz, o rel~tor proporia a muda nça do 
leito d11. estra4t\ no trecho entre a;; estações do Cajli e Liberda.d.e, onde o transito de car
rovas S()bre a linha tem causado graves, constantes e sempre renovados prejuízos. Na 
nossa situação, porém, limita-se a propor a. verba. necessaria para 25.000 dormentes e· 
}.tara. a Sllbstituição de trilhos de ferro por outros de aço, nos trechos mais estragados 
da linha. 

Outro pauto muito fraco da linha do R.io d'Ouro é o traçado que acompa.nba a. ter
ceira. Hnt1a de tubos, vindo da Sel'rn. do Tinguó.. Neste ramal, o nivel d'agua do rio 
Igunssil }lOuco abaixo está do. grade; 11ertence, além disso, esh curso d'agua ao tno dos 
rios divagantes, sem leito fixo ; já tem arrombado a linha. em muitos pontos ; a antiga 
ponte ja não transpõe o thalweg, desde que foi este atel'rado pelas areias ; a.s nova.s pontes 
foram feitas umas sobre estacadas summa.rias, outras sobre dormentes; todas, emfim, 
são prov isorias. 

Impõe-sa o estudo das seguintes soluções; 1'. mudança. d~ linha :para a encosta. d& 
serra; 20, alteamento do grade; ::1•, saneamento da baixada, si esta não for por demaiS 
-vasta. Antes de qualquer estudo sobre esses pontos, é impossível fixar o fUantum das 
despezas a. e1fcctuar, e por esse motivo fleixa. a Commissão de propor verba. para esse ser
viço, cuja impol'tancia e urgencia ella reconheco, b:tstando para comprovai-o dizer que 
a destruição do r ;t:nal de lguassú acarretará. a. dos encanamentos às. 3" linlla., privando a. 
populnçii.o da Capital Federal ele um dos mais important~s a.tftuxos d'agua de seu abasteci
mento. 

No l)ne .diz respeito ó. locomoção, corre parelhas com o estado da linha o do material 
de t racçüo e do de lranspo1·te. Por causa. de di1!'erenças d~ preços mioimo.s foram adqui
ridos carros em qne chove t;i o livremente quanto !óra dellcs ; as pranchas existentes 
são de ma terial de quúlidad~ inferior e j Q. muitas riellas sentidas ~o meio do vão._ 03 
trabalhos, a que esse material de tran spot·te tem dado Jog-ar, -pa.rilo evlto.r aos passage1ros 
<lS iulempel'ies e ás cargns ticarem sobre o leito da cstrailt chegam a ser r idicalos. 

E' essa. estmda um perfeito museu de matel'ial estragado. Os carros de passageiros e 
os fechados de carga. ainda podem, com concerto de certa. ordem, ser-vir por prazo regular; 
as plata.forma.s , porém, ('stão estrogadissimas e em numero por demais insutflciente, como 
tereroQS occa.sião de provar. Si do material de t r ansporte passarmos ao de tracção, 
veremos que elas 14 locomotivas que figuram nos quadros da estrada sete estão encostadas_ 
uma em reparacues e seis apenas, em servil;:o; dessas dua! tão somente estão em condições 
d e poder sEirvir com tal ou qual r egular idade; entr etanto, mesm() em uma des~as o estado 
dos pistons é tal. que não veda a pnssag em do vapor de uma para outra. face. Das machinas 
encostadas, algumas ha que ser inrn aproveitadas com concertos de maior vai~ do que 
()S corrent es ; ha. l1Uas ou talvez tres rna.ch inas nessas condições ; para. defin;r, porém, 
o critet•i<i com que ~e materia l foi sendo adquirido basta lembrar QUe, sendo a R.io· 
d'Ouro uma. es trad<t nota velmcnte sinuo~a com .curvas apertad:ssimas de 05"' de raio, uma. 
uas tnes l oco mo ti v!'s, de gra nde ba:;e rígida, não tem nó j oga dianteiro das rod<.~s meios 
de mover-se em curvus maiJi fol~adas. 
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Todo esso ma.teri:Ú, entretanto, potleria. ser a.proveita.do, com mais ou meoos trabalho, ·se 
no C<\jú houvcs;;e uml\ otikina. modo~str. -p:~.ra. os J'•'ll)V\IS correntes no serviço 4~ tlilcçã.O. 
Em 1897 voton o Congre.'>So a. extincçã.o das offio:;inas, m:1ndn.odo que os concertos so !hessem 
uo Eng-l!n'ho de Dentro; ao l"a?.el-o, p orém, c~rrueceu-se de dar :\ Central a ver\Ja neces
s~ria ao serviço, e como es1<' ultima. estradá està até lwje occupada em activamentc r i3parar· 
o rnatorio,l estra.gado atil 1894, durante a. rcvolb, a crise de transporte etc., etc., a lem do 
qu<l em uso corrente S8 estr;1ga., es tá bem claro que ella não :po·Jia. em sua~~ offi'ein:~s 
desfal~r a verba de concertos do mllterial propl'io, qae esigig. mais do q11c o 'VQ~do, 
para. tll'estar esse serYiço pla.tooico á Rio d'Ouro . O Governo, á v-ista uiss' .._mw a nnicrl 
provid~ncia que o ca.so cornpot·t<J.va.: dns ·oLiicina.s do 1' districto de obras pllhlíeas, des'i:acou 
o pes3oal necessnrio para a. limpeza. c os concertos communs do ma.terial da Rio d'Ouro . 
E' com esse insufticientissimo concurso que o a.ctu:ll director da. estrn.da tem coose~uido 
restaurar carros, concertar locomotivas, ete., o1tc., melhorando o~ condições rla locomoç5.o. 

Por- outro !:ldo, a ~oluçã.o que á pt•imeira vista se afigut'.lria. 'l!an tajosa, de, Inedia.o.te 
aecorclo, entregar esses serviços à Companhia Erlificarlor;l, cujas oUicinas estão proximas 
ã cstaçfio do Cllju, Pll.l'eca contra~iut1ic;tdv. IJClas (\ueixo:~s ouvidas na direc~o da Estr<~da 
de Ferro Rio d'Ouro pelo rGlnt(•r deste parecer. 

~ssim sendo e levatla por c~pidto ~te economia, 1l~o:põe ''" Commissã.o a acquisiQão de 
15 }lrancllas :para. snppl'ir a deficicncin, de material a que adiante terá.· de se l'eferir, e 
em ~e:r: tla verba pedida :para acquisicão d•J noYosapJhtretho;; de tran~porte prefere ncon· 
sell~ar a creaç.iio de officina modesta om que se aproveite o que de aproveitavel llou ver 110 
material encostado naiJuolla ~tr~1da; póde o relator a!Tirmar que, c~m economia e 
cri teria prollssiona.I, permiito esta medida obter com menor dispendio resultados superiores 
3os que se poderiam esperar da ncqnisiçiio de machinas e vagões, para fn7.e1-os trafegar 
nesS~J. linha em condições de segurança. nu Uns e sem oficinas pn.ra. os mai~ ligeiros reparo:; 
corl'entes. 

E:>sa medida a.inda tllm l'l. seu favor a economia fe\\.a pela sn:ppressão a~\s orn.cinas do 
l ' districto de obras publicas. 

O que causa pasmo il que tenham ch egtulo ~ts cousn:; a este pé, em uma estrada que che
gou a. dispor de urn orçamento de 056 :000$ e o confl'onto desses a.lgtu-ismos com o míser
rimo estado em que se encontra a Rio d'Our·o mostra o que foram as admíniotrações dessn. 
liuba rr~ais eloquentemente do qtle o por:!el'in. fazer o mais minucioso rel:lto~io. 

Não fogeaos limites normaes deste parecer pel';;cr·uthrem-.se as ca-usas da situação 
aetual dn. Rio d'Ouro, e, tendo '\ Commissão procuw.do justi rical' u. nova oriQnt.a.ção (}Ue 
deo ao serviço do. linha e ao r la locomoção, passa. a expor os motivos em que se funda 
para propor se desa.nnexeda rnspecção Gernl de Obras Publicas a direcçã.o dessa. esb'a.Ja. 

Ao estudar-se esta linha, o que impressiona. a. primeira vista d ;t alteração brusca dos 
rcsult-e.dos econom)cos do seu trafogo; constam esses do seguinte quadro: 

Qut~dro synovti~o do movimento da rGceita e despaza desds tSS3nt~ 1S9S 

1833 .... . . ....... . . ............ . . . 
18~1. .. .. . .. .... .... ............. . 
JSS5., • . • .. , ... , •.. , . " ...... • ... . 
iS&~ • . • • • ••• .. ' •• ' ' . ' . ' .. ' ' .. • ' ' . 
1857 (dilllin ll io;à" •la t:trif;.· ... ..... 
t&l~ •.•....... ' ' •• ' • ' ' • • .. ' ..• ' . ' . 
1 ~9 ••... - •.. '' ' . .. ' .. '.'. " ' • .. '. 
1S'.l0 (nov:\ ·t :.hrlb de v endmP.nl.o). 
i S!H ....... . .......... , .... .. . , .•. 
18':!'2 •••• - ..................... .. .. 
i 893 (tliminniçiio da tnr i ra) ....... . 

• i89.J. . . . .............. . ........... . 
1~9oí ... ...... .. ' ... . ......... .... . 
1:>96 ............ . .............. : •• 
1!W7. , . •• •.. , .. , •. •.. ..•..... • , ••. 
iSIJS .... . .... . ... ................. . 

ES,'TI'::.>!!:\0 
11.)1 ~1!~1'1:08 

S.\1.00 nl&J'lC!T 
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Recorrendo-se aos relatorios do Ministerio da Industria, aos doS .Inspectores de obras • . 
etc.,encontram-se se~pre os mesmos motivos a.llegados oomo justificativos do regimen .do 
deflât: . 

1. o Vicio de o1·igem. Simples a,uxilia.r da.s obro.s de abastecimento, não foi conveniente
mente transformado esse tramway quando destinado a suppo1•tar um trafego continuo e 
cada vez mais pesado á medidl\. que a. zona se desenvolv1a; 

2. ~ Pessima. escolha do ponto inicial ; 
3. o Tarifas inconsideramente rGduzido.s; 
4. 0 Inconveniencia dos pontos terminaes. sendo nnt&}oso o prolongamento a.té Petra· 

polis do ramal do X e rem. 

A' Commissão parece impertinente a critica do traçado do Rio d'Ouro; antigo caminho 
do serviço da. empl'eita!líl. Gabrielli, scrvió.o por um Decauville, a estrada toi-se de~envol
vendo tendo como directriz unica o conjuncto dos pontos de passagem das canaJJsações. · 
junto á.s quaes devia ficar. Nã.o foram, pois, coasi<lerações commerciaes que dictn.ra.m o 
esta."belecimento desta. linha, sinão a impre!iclndivel necess1dade da existencia. desse aux.ilia.t' 
diiS construcções. . 

Qua.ndo em 1883 foi perll)ittido o trafego pelo Rio d'Oaro, havia. o justo empenbo de 
-permittir o aproveitamento dos rccnrsos, escaSS<Js embora. da. zona. a.tra.vessa.da. Esse 
empenho dictou a organisação de um syste!IllL de exploração modesto, que, conforme se 
deprebende do quadro anterior, se ma.nteve inalterado utê 26 de abril de 1890 ; apeza.r do 
abaixamento da tarifa de 1887, os defiet'ts osclllaram entre I :335$ (1885) e 72:204$ 
(1883), bavendo saldos de 44:20 1$ em 1889 e 5:160$ em 1890. rnfelizmente não tomos 
dados que nos habilitem a formas juizo sobr~ o modo por que a estrada foi administrada de 
então para. cá, referindo os consumos não ~ seu valor em dinheiro, mas sim aos pesos e 
volumes gastos por trem-kilomctro, unlca base de que se póde utilisar a Commissão, :por 
absoluto. carencio. de outros elementos de::on•entes de esta.tistie:\S d.e trafego . Nota."el é, 
entretanto, que de 1896 pam (á, nenhuma. alteração benefica. te11do havido na. sitnação 
geral da. estra.da, tenha com a. nova. adrninistraçã.G passado de ?59 a 379 contos o deflcít 
vel'illcado, coincidindo com uma, utilisaQão melhor dil. linha, conforme o que se .depre
bende do presente quadro, em que se póde verificar a utitisação das machina.s e do corn.
bustivel: 

P~ltcun.so~ C~R.VÃ.O GAST O ~KRCURSO :MRD!O 
C.A t\TÃO POR. 

A.Nt:Ol! N" pr; TIU:XS 
klll. kg. km. •r&. KIL OM. 

k~-

15!16 • . 5,;;?2 iGõ.{G7 2.791.100 29,8 iG,S 

iro'l . . :; .soo t-19.:126 2.1-19.000 25,G ÍG,3 

i89S • • - 3.998 141.200 !..iG5.500 35,3 12,5 

Da combinação desses diversos elementos. infelizmente por demais escassos para 
poderem ser tiradas mações inconcussas, pa.rece resultar a predomina.ncia. das despeza.s 
inconsideradamente feitas ~obr& a restr•icçiio de receit~ devida aos abaixamentos de 
tarifu.s. 

Em outros termo::. o que se desenvol\'cU na estrada. que estudamos foi o disperdicio, 
com muito ma,íor intensidade do que os elern~ntos de trafego da zona. Em quanto as des
pezas feitas p~ssa,vam rle 142:000$ {1889) a 908:000$ (1897) a linha paiora.va. consideravel
men ta, a traçao se tornava cu1l;~ vez mais doficiente e o material de transpoL'te escasse.wa. ;' 
é verrla.de, em compensação, que so desenvolviam os quadros do pessoal com um poder 
proliferador realmente notavel. 

Como sempre, alludio-se, Jla.ra justificar essa expansão de despezas, á baixa constante 
d~ cambio o. ás ~onsequentes aggravações de preços de m(ltel'iaes e mão de obra. A isso 
r (>!poade vJctor10sameute o quadro anterior. em que, mnito de industria., referia Q 
r elator os consumos a nnidanes in variaveis, oomo sejam o kilometr-o e o k ilogramma.. 
Do mesmo modo, esse :1rg nmento podendo valer para. o augmento dos sala.rios, D&d~ 
prova quanto ao augmento do pessoal, que depende da intensida.de da tra.fego; e este, a. 
~~~N ~ 
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jtÚ~~r ·Pelos resul~os: -~omíc?~ e -1!616 pe~~~6. dóS -t~e~~:-(~~~r di, ~~i~a .utili~- .. 
eaçao destes), tem d1mmutrlo . ~ats do q~e - augment~do ~e 1893 p_a.ra. .ea. •. mantenqo-_se ·· 
agora no nivel de 1889, anterJormente a nova. orga.msaçno dada; ·pelo decreto de. 26 da 
abril do 1890, aconselhando, pois, a volta aos quadros ecónomicamente planeja.dos da-
quolle tempo. · · . · 

Não parece opportuno alongar-!e este pa,recer na de-monstração dos diaperdicios de 
todo o genero havidos .no Rio d'Quro; ella transparece .clara. doa algarismos que 'Vimos 
·cit~ndó. Mais util será. ap_ontar onde as prodigalidades se deram, e o modo de impedil-as. 

Linha. e looom~ão ficaram em pessimo estado, apezar dos esbanjamentos; estes tiveram 
principal applica(,'ão no capitulo do trafego. Não quer nem póde entrar a Commi>são na 
n.nalyse das irregularidades que consta ter havido nesse -particular, e em sua argumeri· 
tação aceitará. como i~enws de qualquer suspeita os i te)1.S referentes a esta subdivisão 
da estrada.. Depois que passou em julgado a. maxima. de que - a Rio d'Ouro é um au:riliar 
do abastecimento e não póde dar renda - achou-se q,ue a. missã.o uuie<~o ·da estroda era. 
dar deficit; não era umn linha em que devessem prep')ndera,r consider~ções de ordem. ~&rticu• 
la.rista.; isto é, não era. si não o serviço do abastecimento que se devia t<:>r em vista; e entra· 
tanto os b.orarios os mais extravagantes eram executados pnra o bem-estar de populações 
escassas e com gravame pa:ra· o Thesouro; paradas instgoidcantcs eram arvorndas em 
estaçGes oom todo o pe!!soal necessario para um trafego regllla.r; os eonductores de trens 
multiplicavam-se, etc .• etc. 

Tudo isto que se fazia em no~e· tlo abastacimento d'agua fica entretanto julgado · em 
llltima instaocia., sob este ponto de vista, pela s imples tra.nscripção da influencia. del;te 
serviço no t rafego total da estrada; diz o relaiorio do ao no de 1898, referindo-se ao 
movimento do a.nno tra.nsacto: . 

Trem do hora.rio ap-provado •..•. -•... , ... ........ · .... .•.......• 
» f<lcultativos de tra.tego . .. , . ....... , ....•... .. , ...•.....• 
li> especiaes para. as obras do novo ubastecimento ......•.. 
» especia.es de viajantes ... , ......... . . , ........ . . . ....... . 
:. ,. » · la.stro .......... ... ... ... ...•. ............. . 
,. ~ para. a festa· da Peoha .... . .... . .. .. ......... . 
» espMiass para. o serviço do :.tbastecimento d'&gua. , .. ... . 
» àspeciaes de pa.ga.mento . .... .. . ..... .. . ...... . ...... . ... . 

2.561 
Ll59 
16 

18 
14 

130 
34. 

65 

3.998 

isto é, 50 trens em 3998, menos de 1,26 a 1 o; já é ter como caracteristico de seu trafego 
auxiliar immedia.tamente o serviço de abastecimento. Nem se alluda -aos l'erviQOs :pres
tados pelos trens de horario, porque estes auxilias IJOnco valem ante a massa total dos 
transportes etrectundos; dos quadros da. receita desta estrada. deduz se, com e1leito, que 
no movimento total de 141:412$476 a renda ficticia devida :t transportes para o abnsteci· 
mento d'agua. andou em 9 :431$412. i~>to é, menos de 7 % . 

Essa situação do trafego da Rio d'Ouro parece provir de umn. a.pre<!iação inex.a.ct.'\ das 
funcções dessa linha. Origina.ri:~men te destinada á const'r ucçã.o 1los enca.namentos a 
aberta mais tarde ao trafego, calJe ::~. essa e:;tra.da uma. funcção mixta que decorre da 
propria nature7.a. dos factos de que proveio a abertura do trafego ao publico. - Quando a. 
producção regional seutja as vn.nta.gens da facilidade dos transportes, a Rio d'Ouro efi'e 
ctuou estes a. medida das nccessid:tdos lccaes ; hoje convém ainda consider:u• como linba 
príncipalmente destin~da ao abastecimento obedecendo á a.cçã.o preponderante deste. o 
trecho e~ que elle cnnstitue o motivo principal da circulação dos trens. Nessas condi
ções, não é uma orga.nisação da estrada de trafego media que convém dar a Rio d'ou.ro, 
mas sim a. de uma. linha. secundaria, algo de parecido com os methodos de explotação dos 
9hemins de fer sur route de alguns paizes da. Europa. - Esta.çõe <> só convém m~nter a 

. Inicial, as de entroncameo.to, Pavona a Inhaúma ; em tod.as as mais serão guarda-chaves in· 
cumbidos das -paradas e tambem da conserva. de certo trecho á quem e aLem das cba-ves 

. terminaes. No pessoal de mo-vimento, os chefes de trens serão tambem incumbidos do 
serviço das bagagens e cargas; . · · 

O numero de guarda-freios, que ainda convém conservar, será mais t:.U"de diminuido 
pela introductão nas macbinas, novamente concertadas , de freios automaticos qu& n. Di
recção da Estrada devorá adquirir. Onde porém, ha m;1rgem para grandes ecoaomíns ê 
num capitulo onde não cabe a ingerencia do Congresso- a. orgauisação <.tos horarios
J?or um projecto, que foi estudado ;pelo relator deste parecer, póde-se, sem alterar do 
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menor modo as . conve!iiencias da pl)pula.ção daquella -zona, obter a snp:pressií.Ô de um tt'em 
em cada. sentido até P.iviina, resultando dahi uma.. economia. annua.l mínima de 18 ·contos 
de réis; si, como tW relator parece a.ltaooerite conveniente, se limitaSse á estação de Cava o 

· . percurSo dos 'trens día.rios, passando a. ser feitos duas vezes por semana, tão sómente, 
os · trens para o Tinguá., S. Pedro e Rio d'Ouro, haveria. a.hi margem :pn.ra. economia. 

.. nota.vel; de sorte que uma simples m uda.nca de hor;trio poderia attentler de iaato a todas 
·· as-necé8sida.des a.ctna.es da. zona. e trazer um::t economia. annual de 25 a 30 contos de réiS~ 

quaai 9 "/o do orçamento normal.da Estr<Jda. depois de regularisada. sua situação; .. · 
o primeiro motivo allegado para justificar os de{icits da Estrada.. não proceje ; pois o que 

se dsu relativamente ã. Rio d'Ouro foi erradamente conaid.eral-a. eomo linha do tra.fego 
médio e como tal a.dministral·a, quando só se lhe podiam a.pplicur methodos consentaneos 
com o seu ca.ra.cteTistico de linha. secuodarii}, que~. com f11nccã.omix:ta. -O remedio está, 
pois, em proporcionar os meios de transporte aos elementos de tt'Qfego, obtendo deste modo 
grandes reduceõesneste capitulo,"etl'atar de sempre ter boa linh~ e locomoção ga,rantida. 
Para o primeiro desses ultimcis desiderata, boa sohição se encontra. em conl:iar á Rio 
à'Ouro a conserva dos encanamentos: assim se evitariam perdas de tempo notav<:Js no tra
balhei da turma especial incumbida actualmente desse serviço, _permittindo, portanto, 
a rednCI,líio desse pessoal, dividindo-o melhor ao longo das can11.lisa.ções e, por outro lado, 
assegurando mats par feito. conset'V'ação á linha ferrea. P~ra. a locomoção, as officinae, 
cuja creacão é proposta, garantirão os concertos do a.ctua.l material estragado ; a Cen· 
tra.l:p<Jderã. ceder um~ ou duas locomotivas de bitola estreita, de inserção facil em. curvas 
apertadas ; e para os carros, o concerto dos actuaes e a acquisição de quinze pranchas 
:permi. ttirão dar vasão ao trafego. 

O parecer a.llude á incapacidail.e do material ex:istente para transportar ns cargas 
amontoadas à ))eira da linha, para justificar a. despeza. pur ella. pr!Jposta para a. obtenção 
de plataformas . · 

E' ra.cto, yerif!cado pelo relator do orçamento da iadusttia, que a.s remessas· de lenha 
estio sendo feitas ·actua.Im.ente por ordem de inseripçã(l em livro para. esse dUl destinado 
pelo director da Estrada.- Vê-se uma emp:reza de transporte negar-se a eJfec"tual·o :por 
fa.tta. de meios de cond ncçã.o; esse facto · a.noma.lo, fonte de privacão de lucros para a. 
Estrada, den çeasar. 

E realmente funàa.àa. a critica quanto ao pollto inicial da.linba do Rio d'Ouro, e são 
justificadas as tentativas de dar melhor mercado do <J.Ue o do Cajú aos generos transpor- · 
tados pela Estrada.- O que o.s rela.toríos do Mínisterio d' Agricultura. teem dito quanto á 
suspensão das obras emprehendidas para dar satisCa.çã.o a ·essa imprescindíveL neoossida.de da 
zona, não tem o poder de convencer-nos de qu~ era impossível assim proceder.-Mesmo no 
estado actual da questã.o, apeza.r dos embargos da EmtJreza. de Melh.oramentos, parece que 
ba meio de sem grandes dis:pendios entr-onc!ll'·se a R.iv d'Ouro á. Central na estt~.çãl) de Sã.o 
Francisco Xavier; feito :isto, um simples a.celordo de trafego mutuo asseguraria a.os expedi·· 
tores a. chegada. de seus productos no Campo de Sant'Anna. 

A possi vel cancurrencia, a que pueceres antel'iores teem vagamente &Iludido, entre 
as duas linhas seria tra.nsforma.da. dest'a.rte em coopera;;ão de esforços, bencfica pa.ra a. com· 
munhão. 

E' facto que as tarifas actua.es do Rio d'Ouro não encontram justiticaç5.o possivel e, 
outras fossem as condíçõas dessa. via. r~rrea, por certo a. Central sentiria algum desfalque 
em suas rend~s pelos transportes gue a Rio d'Ouro e'ffectuaria, e que hoje a Central faz. 
por falta. da confiança dos expeditores na primeira dessas estra1!a.s.- Ha. m.uitD tempo 
que a elenção das taJ[s é pedida; mas ate hoje nenhuma medilla. foi tomada nesse sea
tido, com grande prejuízo para a renda daquelle proprio, que paga todas as su&s des• 
pezas de accordo com a. situação actua.I, mas que percebe sua reooita pelas taxas esta.bele
cida.s em condições econ·omícas p1'0fundam.ente d1versa.s das vigentes_ - Não ca.be ao 
Congresso interYir neste particular, mas a Commissão corrobora• neste ponto as ponde
rações feitas p3la Insp~~o Geral de Obras Publi~as sobre a conveniencia. de Ullla. reYisão 
das taxas cobradas naqnella linha. 

Menos Celíz parece a, idéa de prolonga.r.~;e a llnba do Xerern a Petropolís. 
Embora se alluda á existencí:.t de reconhecimentos prova.;Jdo a fa.cilida.de dessa solnçãe>, 

não conseguia o relator deste parecer obter d<\dos seguros confirmativo:> dessa. opinião. 
Um esboço, que. teve oocasião de e.;tuda.r, mostrou-lhe na Serm, do Mar garga.n.ta.s · de 
altura progre5.3tvarnen.te crescen.t,;s de Léste p~ra Oéste, e. pa.rtir do Alto da Serra 
de Petropolis. Nas :proximidades, a. uns 8 ou 10 kilometrQs, da. pcoje<:ta.da re• 
preza. do Mantiquira poder-se-hia galgar a garganta na cota de 90001 appl'oximada.mente; a 
cota da. repreza sendo de 190m, a. differença de nivel a vencer seria de cerca de 700 me~ 
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tros. Or(l., Jlil<ra. tornar. vantajosa. a ligação de Petropolis e o Rio P.Or \liJla. l~nha. circulo.ndo 
a bahia. n:'lo deveria ser "admittido para ;~ tra.cção systemr~. di verso do de sim ple"s a<lheren
cia : o vnlle em quo se teria de dP.scnv!llvcl' a. linll:~. é :tpeJ•tado e não parece conrpor ta.r · 
um traç:vlo de 28 kilomelros, que taulos ,criam os necessarios para vencer a. serra 
com mmpa. batida ue 25 '''/m po.r metro. Salvo complemento de inl'ormuções, não con
signari:t a Commissão verba pal'a t ul serviço em um plano c1e conjuncto para collocar a 
Rio d'Ouro em situação financeir:t mais prospem. · 

. Analysados estes argumentos todos relativos :is condições commerciaes do trafego do 
Rto d'_Ouro,_ res~l~~ do co~juncto ã e dados submeltidos a estudo que o mal de.ss;~ estrada 
tem s1do a lOfehcJd<tde h;t VJd:t na. escolha dos seus directores. 

Como bem declarou o Dr. Sebastião dP. Lacerda, em seu rel;~torio ministerial de 
1897 : «Dos lO cbeics de trafego que teve ;L Estrada. no decurso · daquelle -periodo 
{15 annos da abertu1•a. do trafego ao publico], ;Liguns nem siqu er tratM~Ill de conhecei-a, 
quanto m1is de inda;;ar das suas necessidades e estudar os meios de gradua.! e eco
nomicamente me:lhorai· a situa~:ão dentro das forças dos crer.litos orçamento. rios.» A respon
sabilidade dessa situaÇ<1o, si· onera os engenheiros incumbidos da direcçào da Estrada; 
não pesa menos sob1'e :L lnspocç1o Gerul de Ob1':ts Publicas, a. cujo Cãrgo esta-va esta. linha, 
E' justo, pois, que se cumpl'O.. o coosecta.riologico dessa. inaptiJão administrativa por tão 
largo prazo (uesde 1890) revelada c comprovada ; não pôde mais ser dirigida por essa. 
repartição a estrada, que exactamentc sob esse regimcn chegou ao p~.riodo critico que a 
Cl\mara sabe • .A ventada já em pareceres anteriores, propõe a Commissão se desa.nnexem 
esses dous serviços, ceeta de que ~\S:;im presta um serviço á causa. pu bliC(I.. 

Resta saber si convem entregar a administração da estrada á Centra.l ou erigil-a. em 
serviço ~11tonomo. · . 

Si bem que paPtida.rio, em these, da. e:rplotação das linh~s secundarias pelas em
}lrezas de viação a esta.s ligadas, de modo a q_ue se constituam sob direcções unicas as 
granrles r êdes naturaes dos troncos de viuç:ão com seus afliuentes de trn.nspo1·te, besit<t o 
relator deste po.recer em propor á approvaÇ<\o da Camara a a.pplicação deste principio, no 
tocante ao caio vertente. Não é isso devido à dífrerença. de bitola, pois, conforme ficou men
cionado neste parecer, )Jarece ao relator ser a solu{:ão mais favoravel transformar- se a. 
Rio d'Ouro em a tll uente da Central, e, como tal, J?ll.l'ece logica a reunião das duas linhas 
sob uma direcção uniea. . 

As vantagens decorrentes da. reunião affcetaríam normalmento as verbas para officinas 
e para estações (pois o Cajú não continuat•ia. como estação in icial e a despezn. actual.mente 
!ai ta pela Centi-a.l em S. Francisco X a v ier não au gmentaria muito), a lém da. d istribuição kilo
metrica das despezo.s communs a. t otla a rede, e que representariam prova"'l•elmente dimi
nuição sobre as <lespozas da admiuistro.ção singu lar ua linha que estudamos. os motivos de 
hesita.çio ba.seiam-se no estado rle super-producçã.o a que estão submettitlas ng11ra.e pornlguns 
annos;ündM\S otncinas (le Eng-enho de Dentro; ella.s j{~ ee l'ecusamm a conce1·ta.r o mn.tcria l 
do Rio d'Ouro, não só por falta de vcrl.la, como por eScassez de tempo parn. tt·B.t.a.rdo servico 
proprio; poderiam cllas agora, sem desvantaA'ern , occupar-se desses novos tt'a.balhos 'I A l~io 
u 'Om•o deve ser a.tlmi.nistrada pobremente, com aproveitamento das mínimas p1ucdlas 
orçamentu.rias ; s:t.heria :~. Central renuuciar a seus methorlos administrativos inleiramon to 
diversos, o que se justificam como os mais proprios ã.quello. l inha pela v;).stidilo uas ope
rações que o.lli se on·ectn;lm ~ 

·Esses motivos e hesita<-iies nií.o s.1o suscept iveis de exprnss.1o numcrica. de sorto <"JUS 
ha margem para opiniões diver·sas egualmente fundadas. 

A.o r el!\tor deste pn.recer u.figur:\·~e. entrct:nllo, como !\olnção mais prudente, organisnr 
a Rio d'Ouro como ~orviço autonomo; dcsue qne a Contra.l ~stivesse inteiramente rogulr~.
risada ella seria incumbida da 13Xplotação desta linha, destlppareccoilo a organlsaçiio 
transitaria. orn. proposta. 

Para esta solução um outro ar;n1mento poderia ser invoCildo : no caso de ser vendicla 
ou arrendarla a Central, a Rio d 'Ourn, que foi excluída ria medida eonsignarla no art. 4° 
da. lei n. ·!Zi de 9 de t.!ezemhf() de \896 c no dccl'e to n. 2413 de 28 do mesmo mez e anno, 
fica.ria em situação especia l si e>tivessc ligada a & tra!la de Ferro Central. Dcsapparece e5Se 
inconveniente, no caso da administraç-ão autonoma. Esse arg umento, porem , t em va.lor 
mais apparente rlo que r eal. Veritl<'.ada a. pe~uena. porcent.1gem com que eoncorre o ser
viço de abastecimento par a a renda total da Rio d'Ouro, desappltreceria a razão do sua 
exclusiio nos t extos legislativos que autorisar,Jm o arrendamento, e LML<l.ria u ma dispo
sição legislativa para fazer voltar esta Estrada ao r e{:,'imen geral institu~do pelo Congresso. 
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Tendo analysado as verbas principaea do Ministerio da Industria. no parecer que 
elaborou, deve a. commissiio declarar que com egual euídado se houve no estudo das 
demais, de sorte que as .reducções propostas nos diversos serviços nã.o os ferem na s11a. 
essenci;<, e, si bem que não permittam a.s dotações dar amplo desenvolvimento a.os 
melhoramentos e obras novas, os creditos consignados ga.ra.ntem o bom desempenho .do 

· . serviço CJ.UÚ está actua!me~te organisado e _os novos_ TÇLclq.e~ propostos asseguram a. 
attenuaçà.o da.s resistenCias mternas do mecamsmo adrnm1stra.t1vo, prep,.,rando-o melhor 
pa1a sua natural evolução. 

Do quadro junto, no q\1:~.1 em coo.fronto se ae.ham as verbas da proposta. governa
mental e as do projecto, parece resultar uro augmento de 130: 122$900 ern ouro e uma 
diminuição de 1.236:058:;>!00, papel. 

A diminuição ó real ; qu:~onto ao augmento, porém, 11ã.o é elle mais do que a reetifi
cação de um ponto obscuro da. proposta nas verbas dos te1egraphos destinadas á compm 
de materia.l nos mercados cs trangeiros. -

E' o que se verifica no parecer e na. organ isnção d.as tabellas parcellares que servirt\m 
de base il. propoata do go'lor.no. 

P ROl'OSTA FROlECTO 

Ouro Pap(}} Ouro 

1 Secretaria de Estados.... .. . . .. .. .. . . .. 2!J3 : 2GO$CIOO . .... . .... _ .. . 
2 An:tilíos á agricultura... Bl5$000 175: 900$00\l 815$000 
3 A~zal!lo e transporte de 

1 
0 

_ 

Papel 

292:2Q()$000 
181 :700.~000 

241 : 335~001) 1mmigro.ntea .•.. , ...... 

1 

.. -.-- .. -- .. -. ~41 :3~:?$~00 •••••....... , • 
4 Subvenção ás companhias 

de navegação .. : ................. ... .' 2.818:500$00~ .............. 2.425:700$000 
5 Directoria Geral de Est;\· 

t1sticn. ............. _ .... -. _. _ ... - . .. 139: 1 20.~000 ...... . ... .... 1.139:02~000 
G Cot•reins . . ............ - ..... --- .... ---- 10.499:382.s;300 ....... _ ...... 10.404:872,$300 . 
7 Tele~~~~pl!OS . ·: . ... . _.,... l52 :222.S22~ 7 .3::;1 :42!$900 282:445$122 7.236:199$000 
S GaranlliL de JUros as es· · 

tra.dns tlc ferro ..... . . . lO. 012:756$G90 4 .lüS:GG5$5·JO t O. Ol2:'T";ii$GOO 4.108:655.~() 
!) Fiscal i!liLçii.o tl:l.S ootro.cl~s 

de fert·o ......... .. . , .. . . . . .. . . . . . . . . 324 : 0fi7$000 . • • • • .. • • .. • • • 395: 307$000 
10 E. F . S. Fro.ncisco .... .... . .. . .. ..... .. l.Go:1:29QS\)()(\ .............. 1. 547:71~'900 
l l' F . F. P11ulo :\t!tJnso ......... --. - . . .. -.- 1 Hi:7528506 . ... . . .... _. . . 11 6: 15~0 
l~ E. ~-. sul de rm·na.mlmcot .• .. . - .- .--- .. - 77:'.: 0-tOSfiOO . .. .. . • .. .. ... 753:040$\;00 
13 g, F. ConLml rlo Bratil .... .. ....... -- .. ii2.87:2:G71$7itl 2.200:000$000JZ5-030: 4ül$770 
14 InspoC(:iío Gor'J.l de Obt·ll.~ 

P ublicru;. .. .. .. . .. .. .. . ! 2 03_1 . -g<>ssoo • . .. .. .. .. • .. • I. 459:055$000 
15 E. F ltlo uo Ouro....... ' · - .. """ " • · 1 ~-. I. ............. 1 543 :757$50() 
lG lllumino.çã.o rmblicn....... -1::!1:27a.~Gli2 r)'il:Gll$6021 -181:2i3$Gn21 571:Gll$002 
17 Esgotos . ....... -.... -...... - .......... 2 •• ~0S:53S$800 . ..... _ .. _ ... . I 2.80i:53SS(l00 
18 Ob~tWVI!.torio ....... - - - . -......... _ . _ .. - 80:8800000 . .. . . . . . .. • . .. 80 :8808{)00 
19 R.epn.rtiçõc::: o Jogare~ ex· ·~ · 

t incios.- .. - -.... - .. . • .. . .. . . .. .. .. . .. 125:560$000 .•.. _ ..... _ .. . 1 '25 :560$000 
20 Obras Federaes nos Es- · 

tados- ......... - ... -.. 480:000$000 I. 3Q8: 054.$500, 480 :0000$00 l.liG~053$000 
21 Eventuaes . ..... __ ... .. .. .. . . • .. . . .. .. . _ l 00: 000*0001· ......... -... ·1 · I 00:000$000 

Totae~ ..•••. l 1.127:067$574 G8.487 :6\)1$878 13. 457 :2QO.j474 r.o. 730:886.~778 

E' natu.ra.l que n;J.s v-erbn.;; propostas pela Commissão novas rerlncçti<..'S ~e fac.a.m, ll e'lde 
que. pelo a.rrend:~.mento rl~s estr::l.iin.s •IP. P:ml" :\ITon.~o, Snl lf.c Pcrm.mbilW e S . Fra.n
ci:;co :\ SOil).ll1a de 2.416:92!$ desa}lpareccril tla tlespczu. .. 1.•eduzinuo eil'<.:ctivamente o Ol'Ç('.
meuto proJeCta.do a. ll.257:29Q$47•1 ouro e 64,794:715$7713 pa.pel. 
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Pelo conjunto de motivos que-no parecer fica1•am expostos, é Jlroposto ao estudo da 
Came.ra dos Deputados o seguinte projecto de lei fixando as tlespezns do Ministerio da 
Indu~tria, Viação e Obras Publica.,; para o exercício de 1900. 

Art. 1. 0 O Presidente da Republica é autorizado a despender pelo Mínisterio- da, 
Industria, Viação e Obras Publicas, com os set'viços designad<1s nas seg11intes verbas-, 
em ouro 13.457:290$474 e em papel 60.736:886$778. 

A saber:· 

1. Secretaria de Estado~ - A proposta .. , , , , ...•..... 
2. Aux:ilío ú agricultura.- Reduzidn, no Jardim Bota

nico a. 7:0Çl0$ a consignação para. concertos na casa 
da directoria, consignada a verba de 18:000$ pa.ra 
cerCUl' o jardim ; reduzida. na apuração de contas 
dos engenhos centraes a 1:200$ a verb:1 p:1l'a a 
ajuda de custo dos empregados de fazenda incum
bidos desse serviço e reduzida a verba-Eventuaes 

Ouro 

- a 2 :OOOsOOO ...... - ............ ~............... 815$000 
3. Agaza.lho e transporte de immigrautes. - A pro-

posta ....•..............................•..•.••. 
4. Subvenção ás compa,nhias de navegnçiio- Reduúda. 

a proposta de 419:700$ correspondente aos con
tra.ctos extioctos da ex-Companhia Bahio.na, nave
gação llo Baixo S. Francisco, navegação doMara
nhão e rebocagem nas barras de Sergipe, e au
gmentada de 26:900$ col"l'eiiponden te ás despezas 
de fiscalização assim repartidas : 

Lloyd Brazileiro........... . . . .. .. . . . . . . . 12:000;)000 
Amazoo Stea.m Navígation Cnmpany...... 6:000$000 
Companhia do Maranhão ................ ·. l :000$000 
Companhia Navegação do Rio p,~rnuhyba.. 1 :200:!;000 
Companhia Pernambncaoa................ 700$200 
Compa.nlüa Navegação tias La.gô<tS Norte Cl 

M:.mguaba.. .. . .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. G00$000 
Emprozn. Viaçli.o tio Br:~zil................ 4:800~00 
Rebocagem o. ca.rgo dll. Associaçiio Sergip:ma G00$000 ............. . 
5. Dircctoria Geral t.la Estatistícn - Substituída lla 

vigencia destn. lni, ti tn.bolla f!Clo. seguinte : 
1 director ... , ...•....... , . • 7: 200.~000 7: 200$000 
2 cheros dO s ccr.!ÜO • • • • • • • • • • • G: OOn.~!IOO 12: 000$000 
1 senreta,rio ...... , . . . . . . . . • . 1: Rr1u::;ooo 4: SOO$üOO 
3 olllciacs................... ::l:SOú$000 11 :400;:;000 
4 amn.nuenses........ .•. . . . • 2:800$000 11 :2008000 
4 collnboradoros •.•. , . , , . . . . ;~:.WU$000 0:600$000 
I porteiro. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2:000$00() 2:0UO:j;OOO 
4 servoutes .......... (d.iurü~) 3$000 4:320$01JO 

reduzida t\ ve1•b:L var:t o registro civil a. 2!: 540.~000 -pela. 
dispemm do cinco logal'es t.le auxiliares, e consi
gna.tla a. verba. tlo I .000: UOU$000 para o recensea-

. menta de 1 900 .......•.........•...•...••.••....•...•...•••.•••• 
ti. Cor-reios - Directoria Geral-Nova. 

o:rga.nisa.çã.o .................. -·. 270:680$000 
(Creditas a distribuir o_ppol'tunamente) : 
Vauta.gens e.speciaes tle uccol'do com a nova organi

sação: 
Gratificação a.o pessoal dos cot·reios am-

bulantes, de mar e outros ...... . 
Pernoite aos mesmos, ............... , • 

110: 000:!;000 
150: 000$000 

Papel 

292:26C$000 

181;700$000 

241:335$000 

2.4.25:700$000 

1.139: 020$000 
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Ajudas de custo e passagens ......... . 
Porcentagens a d iversos pela. venda de 

.fotmula.s de franquia . . .... .• .•... 
Vencimentos de agentes, ajudantes e 

thesourelro; no territorio da. R.e· 
publica •....•.•................ 

Vencimentos de conductores, estafetas 
empregados das lanchas e esc.'l!e
res e correios ..•.. . ....•...•.••. 

Material: 
Transito territorial e marítimo de cor

respondencia.s c malas para. paizes 
da União P()stal. ............... . 

Formulas impressas (avulsas, brochad(l,S 
e encader·n<~.da.s) ................ . 

P.1pel para expediente, copias e embru
lho, pennas, barbante, lacre, tinta 
e outros objectos ............... . 

Acquisição e conCE['to de mobilia, balan
ças e pezos. cadeados e fechos, ca· 
rimbos, sinetes, elevadores e ou-
tros utensílios ................. . 

Sa.ccos de couro, de lona e accessorios e 
outros artigos necessarios ao ser· 
viço do col."reio ............... .. 

custo dos senos e oatras formulas estam· 
pilhadas ... , .............. -... · .. 

Caixas par1l." assignantes e coJiecta .•.. . 
Eventuaes .. . . .. . .... . . .. ...... ..•. • .. 

~0: 000$000 

50:000$000 

1 .600:000$000 

1.100:000$000 

150:000$000 

225:000$000 

258:000$000 

65:000$000 

130:000$000 

50:000$000 
10:000$000 
30:0008000 

Credi:tos a distribuir opportuna.mente: 
Conducção de·ma.las por contracto, no 

ter ri torio da. Repu blica ........ . 
Aluguel de casas, para administraçucs 

sub-administrações e agencias ... 
Pintura, concertos, etc., nos edificios 
- das l'epa.rti<.,;ões postaes . .... .... . 

Combustivcl e outros objectos necessa· 
rios ao serviços dn.s lancl1as e es· 
co.leres e na cons·)I'V'Jção no Dis· 
tricto Federal e em diversos Es-
tados ....... .. ................ . 

Puulica~ws postaes, a.nnuncios o edi-
ta.es ••••..••.•••••••.•.•••.•.•.• 

IUuminaçã.o ......... .... ..... ..... · ... . 
Daspeza~ rniuoia~ ..... .. ......... ... .. ~ 

Districto F~<leHt~ e E~ta•lo tio Ri~ ~ 

Pessoal da. a.:lminístraçã.o, pelu. nova 
organisação ••...•.•.. , ...... ... . 

Pessoal das agencias , a. proposta ..•• •.• 

Amrt..;onas : 
Pessoal dn. aclministra.ção como na or

ganização: .• ........ .•. ......... 
Gratilicaçüo rte 41) ··; ................. . 

P .:rá : 

PQssoal da. administração, pala nova. 
organização ..... . ... ..... ... .. , . 

Pessoal das ageneias, a :proposta ...... . 

1.120:000.~00C 

320:000.$000 

40:000$000 

W:000$000 

~o: uorJ.~;ooo 
100: 000$000 
ülJ:000$000 

l. 7•H :220$000 
16ô:920j000 

76:355$000 
;jQ:544:ji800 

172:~32.~500 
720S,'OOO 

415 .-



Cfrnara aos Dep<.~aaos- lm!J"esso em 251051201 5 14:09 - Pêgina 74 ae 89 

Al7NAES :OA CAMAR..\. 

Maranhão : 

Pessoal da. administração, pela. nova 
organização ....•....... ..•..• .. .. 

Pessoal da.~ agencias, a proposta .. . ... . 

Piauhy : 

Pessoal d&. administração, pela non 
organização ............. . ..... .. 

P&ssoal das agencias, a proposto. .••. .. , 

Cea,·d: 

Pessoal da administração, pela non 
or ganização .... . .. . . ...•. ...... 

Pessoal das agencias, a propo:::ta .. ... . . 

Rio G1·a nde tlo Norte : 

Pessoal da. administração, pela nova 
organização . .. .. .. . . .. . ....... . 

p,l?'aJ•y~a tro No1·te : 

Pessoal da attministração, peht nova 
orgauizacão ...•........... . ... .. 

Pern alttbuco : 

Pessoal dn. ndmiuistração, pela nova 
organização .............. . .. . .. . 

Pessoal das agcneias, n. proposta. .. .. . 

Alagt'las : 

Pessoal d<\ administração, pela nova 
organização . .. .. . .• .. .. . .. . . . .. , 

l"cssoa.l das agencias, a proposta . ... 

s~rgipe : 

Pessoal ela rulminis trat;-ão, llela nova 
org<\ll i zac;ã.o .. . ............... .. 

B ahia : 

PQ!Jsoa.l da administração, pela. non 
org-anização, . .. .......... .... ... . 

:r->essoal das ngancia.s , ·a 11roposto. ..... .. 

E spírito Santo : 

:Pessoal tio. arlmiuistraçü.o, pela novi\ 
o r s-anização ...........•... ...•.. 

Pes ~oal aas agencias, n proposta .... . .. 

S . P mAlo: 

Pessoal da administr ação, pela nova 
organização ..•..... . ... . . .. .... . 

Pessoal tlns o.gcnci(IS, a proposto. . ..... . . 

P1tranà~ 

Pes;;oal da. administi'a.ção, pela nova 

· Pessoa~r8:~=gi~ · ê · prõPô;tã: :: :· ~: : 

81: 110$000 
1:200$000 

2-3:712$500 
360$000 

71 : 15:\$000 
3ti0$1JOO 

2G:6!l5$000 

:39: ()95$000 

190:010$1l00 
720$'.100 

54 : 580.$000 
-t :GS0$000 

25: 112.$500 

190:910$000 
1:780$000 

37:095:'\000 
l :500$000 

G!>G: 527$.500 
! v;s: l'o2::i$1J00 

77:310$000 
4:512$500 
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Santa Catharina: 

Pessoa.l da administração (corrigido 'UIIl 
engano da tabeUa ma.~nndo 
1:900$ para os vencimentos do 
porteiro, quando vence 1:600$). 
pela no-va. organização ........ ~ •• 

Pessoal das agencias, a proposta ...... . 

~io Gr4nde do Sul: 

Pessoal da. adrniniatraçiío, pela nova or-

Pessoaf~~z~re~~i~,' ·e· p~~P~;t·a·.: : ·.:: ·.: 
Minas Geraes: 

Pessoal da. administração, pela. no"Ya. 
organização .• .•. .. . ... ••.. . , ...• 

Pessoa.\ das sub-administrações, pelo. 
noYa organização ....... ...... _. .. 

Pessoa.l das agencias, supprimidos os car
teiros em Mar de Hespanha e Rlo 
Novo e crea<lo um loga.r de ca:r
teiro emltabira do Matto Dentro 
e modit!ca.do o pessoal para Bello 
Horizonte, que constará de 2 pra.ti· 
cantes,6 contínuos e 2 serventes. 

Goya::: 

Pessoal da administração, pela nova or-
ganizll()ü.Q ..•...... • ••.•.••• , .••. 

Mcwo Gros.w: 

Pessoo.l d:\ administra~ã.o, pela nova Ol'· 

Pessoaf~~~~~i'M: ·~ · p~~P~~ià ~: ::::: 

38:495$000 
1:980$000 

178:465$000 
46:955$000 

172:342$500 

62:737$500 

39:310$000 

26:712.'~500 

22:312.$500 
G00$000 

7. Te1egraphos - rodigindO·SG 011. verba -Ma.terinl 
pa.r'tl. o.s l inhas. Forra montas o di vorsos para. o 
ser.,.iço de consorvaçií.o das linhas, sondo 17:778\i 
om ouro ; 
Pa-ro. ~ ronovaciio o con~olidll<;ii.o d!I.S lin hns o 

tluplicn"uo dos cond uctores de ci rem tos, sondo B4: 4·15-~00 
om ouro; 

na vorbll. - Matetia l pnrn ns ~?stacões - Reno· 
vacilo do consumo rJa.q &tações, pago em ouro; 
na vet'b:\- Mat~rial de escriptorío, 2" divisão -

objectos de expediente, de tlesenho e diversos, pago em 
ouro -Re,.luzitla de 15:000$ o. verba. para fretes, con
ducções e seguro do material das linbns ..••.....•.•..... 
8 , Garantia de juros como a p1'oposta. .••••.••• -.. • •••• 
9. Fiscalizaç[o das e>=tradus de ferro- Accrescente-se 

-e das emprezas- incluindo-se os seguintes 
dizeres: · · · · 

Fiscal da Empreza. Industrial de Melhora-
mentos do ·Brazii .. .. . ...... ... ...•• 

Expediente da. tisc.a.liz\\çã.o ... _ ... ... _ .•.• • 
Fiscal do oáes de Sa.nt<1s ....... . ......... . 
Bxp~diente da fiscalização .•. .•.• , ..... . •• 

C~~n~a.ra V. IV 

l2:000$oJOQ 
3:000$000 

12:000$000 
·3:000$000 

Ouro' 

282:445$122 
10.012:756$690 

I'D.p<~t 

10. 4(14 :872$300 

7.~36: 199$000 
4.l08:(l65$546 
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Fiscal da Companhia. Melhor3.mentos da 
Lagôa de Botafogo................ . 9:000$000 

Fiscal da Com~a.D.llia. Industrial de Cons· 
trucções hyd!'aulicas (Porto de Ja-
raguã.)............................ 12:000$000 

Expediente da fiscali;:a.ção..... . . . . . . . • . . . . 3:000$000 
Fiscal do arraza.mento do morro de Sa.nto 

Antonio... . . . .. .. . .. .. .. . .. . . .. .. . 12:000$000 
Fiscal da. Coropanbia Norte Mineira ....... 7:200$000 
Fiscal do Banco Iniciador de Melhoramentos 7:200$000 
10. Estrada de ferro do S. Francisco- na vigencia 

desta lei eliminada & verba de 3:840$ para dous se
gundos escripturarios, reduzida a I: 020$ a. verba. 
para um continuo, eliminn.da a verba de 2:190$ 
para dois serventes (tudo n~ administração central) 
substituída a tabella proposta. para o pessoa.! de 
escriptorio do trarego pela seguinte : 

I chefe <lo trafego .. .. .. .. . .. 8:400$000 
2 pl·imeit•os escripturat•ios... 4:800$000 
1 segundo escripturario..... l :92~ 
1 mnn.nuen~e............... . 1:440$000 
1 praticante........... ...... I : 080$000 
1 serv.mte (<liaria)...... .... 500$000 

reduzidi1 a. I 60:000$ a verba. para. pessoal de esta.· 
ções e pa.ra.•las ; rerluzida., no escriptorio tln. 
locomooão, a 500$ a verbo.. para servente, redu
zida, no ($-.:ript<wio da. 4" divisão, a. 3:000$ a 
verba pam desenhista, eliminada. a verbo. de GOO$ 
para. s-~rvente e re<iuzid<.t a. 20:00!.1$ a cot1Signaçã.o 
para eventua.es goraes •.....•.... .. .. .. ......... 

11. E. F. Paulo All'onso reduzido a 2:400$ a verba 
para o escripturario contador .... • .......•...••.. 

12. E. F. Sul •le Pernambuco reduzitla a. 150:000$ 
a. verba. para material para a tra.ccilo e elevada a 
~O: 000$ a ve1·ba. para. material destinadcJ i~ llnlla .•. 

1~ . Estrada. de FeiTO Central do Braz i!- Supp1•imida 
na. 2" divisão a verba destinada a ajuda de custo 
pat•a. os sub-inspectore:; do trafego, que a per
ceberão peltttloktçiioespccial; elevada a 87:21ü$ 
a verba p~r:1 o pessoal do. illnminaçfio electrica e a 
gaz, e a. 9k400$1'Cd u~ida. a. consignn~:f1.0 pu. r a. mate
rial para o mesmo sei'\' iço; I'Cs tnboleclda :~ verbo. 
deu: OOu$ par;~ o serviço chronometrico da cstrn.dB ; 
reduúrl:~ do i : ooo . .;; a vol'l!a. dos ;q:rcu tcs para a:; es
tações ele I' classe o augmcnt:u.lo. do cinco mllróis a. 
•los gnar-dus po.ra. os mesmas;au;.rnlon!ttdat!e i:OOO$ a. 
·verb<~ pa.rn con lo rentes ele 3" classe (las ostaç~ies lle 
4" classe· ref!u;~,idu na ·1" <livisii.o (lo 1:.!:0(J(I$a verb:L 
Jlarn. os Jous n.jutla.ntcs da l ocomor~üo; augmenta.do. 
do 9:000.) a. verba para inspectoros lle tracçüo, 
cujo numero será de il ; augmentada. de 7:20U$ a 
verba pnra o~ encarregados de depositas ; redigida 
a voroa P<lra comhustivel e luuriftcantes do modo 
seguinte : 2.200:000$ om·o e 300:000$ po.pel; in
cluída. :tpós as palavras - Reparações do material 
rodante -tlS pn,lavras- dos deposites; <J.ugmen
t:\da de 10:000$ a veri.Jn. p:tra mestres-ajudantes ; 
augmeut<~di!. de 1:000$ a verba para. ajud3-ntes das 
otnclna.s do Engenllo de Dentro ; r cduzi.da de 250:000$ 
a verb,. P<lra acquisição de macbinas, material de 

O ara P11pel 

3S5:307$000 

1.547:718$900 

IIG: 152.$500 

753:049$600 
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Ouro 
transporteesobr,salentes,e augmentadade 100:000$ 
a v~rba para. m~.. .hora.mentos nas offi.cioas a deposi
tas; subOrdinando-se esta verba. ã epigrap l1e-Obras 
Novas (Cont& de Capitrtl) ; na 5' divisão escrever, 
após as po.b.vras- Obr-.~s Novas-as seguintes
(Conta de Capital); eliminada da. emuneraçã.o as 
palavras -substituição de dormentes; reduzida. 
de 220:000$ ::1. verba para. essns ot>ras novas, e re
digida. pela forma seguinte a. verba para.- Even· 
tuaes geraes : P<tra a.ttenúer a qua.esquer des-
pezas necessa.rias e imp·revistas ou a deliciencia.s de ; 
verbas. ............. ..... ....... . . ... . . . ... . .. . 2.200:000$000 25.030:461$770 

14. Iospecção uas Obras Publicas da Capital Fe
deral - Substit-ua.-se na vigencia desta lei a tu.bella. U<J. 
1"- divisão e na 2• pela seguinte: 

I> divii~o -Administração : 
Pessoal : 

1 inspector geral. .•......... . •. , •...• 
2 chefes de di visão a 8 : 400$ .......... . 
5 engenheiros dG districto a. 6:000$ •..• 
5 conductores tecbnicos a 3:000$ ...... . 
1 a.dministt·<ldor gel'a.l das florestas .. .. . 
1 desenbíst:1 de 1' c lasse ... ... ....... . 
2 » . de 2• » a 3:000$ ... . . 
1 secretar• o . . .... . .... . ...... .. ...... . 
l contador .. . . ...... ..•.... . .......... 
1 encarregado do deposito centl'<\1. .... 
l a.j udante do euca.rrega<lo . • .•.••..... 
1 archivista. ... . ...•........... •. ..... 
l :primeiro escriptllr.tl'io .... .... ..... . 
3 segundos » a 3:600$ ..•..• 
3 amanuenses a 3:001)$ ........ ....... . 
3 pratim•ntes a 2:000$ ... ....... ..... . 
1 porteiro ................ ... ........ . 
3 continuas n. 2:000$ ..... ..... ....... . 

Diarias de S$ ao ínspecwr, 7$ aos 
chefes de divisão, 6$ ao~ engenhei
ros de distrícto e 5$ aos conductores 

Ms.terial : 
Olljectos parn. oxpetliente .. . •... .••... 
Aluguet .11~ prcuio onde runcciona a rc-

parttçao . ........................ . 
Serviço tel~phoníco ...... .. . ... .. .... . 
Despezas miudas e da prompto paga-

mento ........ ..... . .... .... ..... . 
Taxa de esgoto em 33 predios ....... . 

Serviços diversos: 
Reparos de proprios na.cíona.es ... .. .... .. 
'l'ra.balllos imprevistos •••••. •• • , •• .... • . . 

2~ divisão- C&nalizac;;i5es looginqua.s : 
Pessoal : 

l conductor ger al ...• _ ••• ••....•..••• , 
l encarregado de ileposito . . .... ,, ...... 

12: 000$000 
lG:S00$000 
30:000$000 
15:000$000 
4:800.t0')0 
4: 800$000 
6:000$000 
6:000$000 
4:800$000 
4:800:!;000 
3:600$000 
3:000$000 
4 :200$000 
lO :800;$000 
9:000$000 
6:000$000 
3:000$000 
6 :000$000 

28:1 05$000 

178 :7•)5:)000 

ô:400$00D 

12 :000$000 
2: 000$000 

5:000$000 
1:'.)80$000 

27:330$000 

15:000$000 
10:000$000 

25:000$000 

3:600$000 
1:800$000 
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I a.mauuense ......................... . 
1 estareta. de 3$500, diaria em 300 dias .• 

Rio do Ouro e Sant() Antonio : 
1 zelad()r, dia.ria 8$000 ............... .. 
3 trabalhadores, dia.ria 3$500 .•....••.• 

S. Pedro : 
1 zela.dor, dia.ria 5$000 ............... .. 
2 trabalhadores, diaria 3$500 ..•....•••• 

Tinguâ: 
1 zelarlor. diaría 6$000 ................ . 
4 trabalhadores,· diaria 3$500 .••••.•..•. 

Turma dos caminhos florestaes, lim
peza dos rios : 
1 feitor, diaria 4$500 .................. . 
G trabalhadores, dia.ria 3$500 .......... . 

Registros e encanamentos : 
7 guardas de I• classe a 1:440$000 ..... . 

15 guardas de 2' classe a 1 :200$000 ..... . 

M<Jterial: 

3:000$000 
1:050$000 

2:920$000 
3:832$500 

1:825~000 
2:555$000 

2:190$000 
5:110$000 

1:642$500 
7:6658000 

10:080S000 
18:000$000 

65:270$000 

O necessario par~ esse serviço........... 7:000$000 
Obras novas- No"Vas canalíznçõ~s : 

Para a 1inl1a auxiliar das canalizações dos 
rios Xerem e Mantiqueira, não de
vendo o pessoal tecbnico e:.:ccder 
de um engenheiro chefe e de um :lju-
dante.. .. • .. • . .. . • . • • • . . .. . . • . .. • • • 250:000$000 
Na 3• divisã.o faço.m-se as seguintes alterações: . 

Em vez de - Prose~imento da r(lde de distribuição -
diga-se- Obras novns- Proseguimento, etc .• etc. 

Eleve-se a ll O:OUO~ n verba para o material dastin ado 
ao sei"viço do prose~uimento da. rede. 

substitua-se na vigencia desta lei á tabella do pessoal do 
-Deposito Central- a seguinte: · 
Pessoal : 

I a.m~.nuense, ........................ . 
2 auxiliares de escripta a 1:500$ ...... . 
5 trabalhadores, diaria. 3$500 ...•.....• 
~carroceiros, id~m 4$:500 ........... . . 

l feitor, idem 4$500 .................. . 
I servent~, idem 4$500 •..•••••• , • , , ••• 

3:000$000 
3":000$000 
6:387$500 
8:212$500 
1:1342.~00 
1:217$500 

23:520$000 

Elimine-se na consignação para ofiicinas substi
tuindo-a pela seguinte : 
Aferi(;ito de hydrornetros. 
Pessoal : 

5 ofilciaes, diaria 6$ durante 300 dias.. 9:0CO:j000 
Material : 

O neceõsario para o sei""Viço............ 3:000$000 
Elimine-se a verba de- Eventuaes : 

Total em. papel. ....................... . 

Otl~O Pap~l 

1.459~055$000 
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15. Estrada. de Ferro do Rio do Ouro- Escriptorio ~ 

Pessoal: 
1 director ............................ . 
I guarda-livros, contador ...... ..... .. . 
1 escríptlll.'"8.rio .•••.•..•.•..•.• . ..... . .. 
1 airnoxo.ri f e ...••...•......•..•.• . ... . 

Diaria ele 6$ a. o director ..... , ........ 

ltraterial : 
Objecfus de escriptorio •....••••.. .. ..• 

Tra.fego - Pessoal de estações : 
cajú : 

1 agente ... •....•..•.•..•...••. .. .. .. . . 
1 con!ereo te ...................... .... . 
1 telegraphista ... .................. .. .. 
I machinista para. o guindaste, diaria. 6$. 
2 vigias nocturnos, diaria 3$500 ..•••. ,. 
2 guardas-chaves, diaria. 3$500 . • • •• • ..• 
1 feitor. dia ria. 4$ .......... ....... ... .. 
6 trabalhadores, dia.ria. 3$500 ..... . .... . 

Pa.'Vuna : 
l agente·telegra.phista. de 1• classe ..•..• 
I guarda-chaves, dia.ria 3$500 •.••..••... 

Botafogo - centro telegra.phico e 
~lephonico: 

1 a.gente-telegraphista de I• classe ...... 
1 gulll'd.a-cha ves, dia.ria. 3$500 ••.•.••• ..• 

José Bulhões e Belfort Roxo: 
2 agentes,-telegra.phi.sta.s de 2• classe a. 

2:000$ ....... ..... ........ ....... . 
2 guardas-oha. ves, dia.ria 3$500 .. . .. . •. • 

12 guardas·eha.ves, incumbidos das pa.ra
da.s de S. Francisco, Rua BelLt, 
Bemftca, Prn.ia Pequena, V. de 
Ca.rva.lho, Figueira, Rio do Ourc, 
S. Pedro, IguassU., Tinguá, En~ 
genbo do Matto e h·a.ja, diarla. 
:3$?00 .•... .•.• . " ... ' . . ..... .. .. . .. . 

Linhas telephonica. e telegrn.phica : 
l encarregado da conservação da.s linhos, 

dia.ria. ô.$ ........................ .. 
3 trab&!hn.dores, dla.ria 3$500 •.•.••.. . .. 

Pessoal do movimento : 
3 cheres de trens incumbidos tambem das 

bigagens a. 2:000$ ........ . .... .. . 
12 gua.rda.-i'reios, diaria 3$500 •..••••••.•. 

Ma.terial: 
Alugueis de easas par& estação, pa

tadas, IIiate:rial pe.rs, os trens e 

6:000$000 
5:400$000 
4:200$000 
4:800$000 
2: 190$00() 

22:500~00 

1:00®00 

3:600$00~ 
2:000$000 
l :800.~000 
2:19(}.;;000 
2:555:i;OOO 
2:555$000 
1 :461'}.)000 
7: (\65$000 

2:400$000 
1:277$500 

2:000$000 
1:277$000 

4:000.tooO 
2:555$000 

15:330$000 

52:005$000 

2:1QO~OOO 
3:832$500 

6: 022.,'500 

6:000$000 
15:530$000 

21:380$000 

. -.. · ....... ·· '• ~ ...... 42l~_:_;~· 
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objectos de expediente, material 
telegraphioo e telephonico •........ 
Locomoc\i.o - pessoa.! da tracção : 

I encarregado geral, diaria. 8$ ...... , .. . 
2 machinistas de 1"' classe, diaria 7$ ... . 
2 » » 2" )) » 6$ .. .. 
2 foguistas de Ja classe, riiarin. 4$ ....... . 
2 )> )> 2~ » » 3$500 .... . 
2 graxeiros, dia.ria 3$ .................. . 

Offi.cinas: 
1 ajustador, diaria 6$ .................. . 
2 lima.dores, idem ..................... . 
1 torneiro, idem ...................... . 
1 fundi dor, idem ................. . .... . 
1 ajudante, di(Lria 5$ ................. .. 
2 carpinteiros, idem ................. .. 
l ferreiro, diaria 7$ ................... . 
2 malhadorcs, diaria 4$ ............... . 

Material: 

12:00~000 

2:920SOOO 
5:510$000 
4:380$000 
2:920.~000 
2:555~000 
2:19[1.~000 

20:475.~000 

I :800$000 
3:600SODO 
l :SOC\í;OOO 
1:800$000 
1 :500.~000 
3:000$000 
2:1008000 
2:400$000 

18:000$000 

Combustível, lubrificantes, estopa, etc,, 
para a. tracção e as o fiei na.s.. . . . • . li O: 000$000 

Material pnra a. offlcina (concertos)... 20:000.~000 
Acquisição de pranchns . • . . . . . . . . . . • . 75: OOD$000 

Via permanente e conservação uos encanamentos; 
Pessoal: 

1 mestre geral, dia ria 8$ ............. . 
l feitor geral dtJS encanamentos, diaria. 

8$--- •.......•.. : •...... •.........•• 
8 feitores, dia.ria 4$ ................. .. 

60 trabalhadores, diaria 3$ ............ . 
2 pedreiros, diaria 5$ ................•• 
2 serventes, dia. ria 3S500 ............ .. 
8 soldarlores rebatedores, diaria 48 ... .. 

Material: 
Dormentes .....•....... , .•............. 
Trilhns e sobr·esa.lentos ......•..•.......• 
Ccmserva.ção de edificio~ at~ ............. . 

2:920$000 

2:920SOOG 
ll :680$000 
65:700$000 
3:650~000 
2:55'í$000 

11 : 680:?000 

101:105$000 

55: 000$00(} 
15: 000~000 
3:00()$000 

Material p:trn. a conserv~ çilo dos encana-
mentos......................... .. .. 8: 000$000 

E~·eutuaes......................... .. ... 3:000$000 
Total. ••...•.•..•.....................•. -·- · · ·- · · · · · •. · • · • 

IG. Illuminacão public~- a. proposta.................. 481:273:)6G2 
17. Esgoto dn. Capital Federal - reduzida. a 1 :uoo:;; a 

verba. para eventuaes ...................... , ................... . 
lS. Observa.t<lrio Astronomico- a proposta ........................... . 
19. Repartições e Iogares extinctos- a proposta ....................... . 
2D. Obras federaes nos Estados - supprim ida. n r.t. vigencia. 

desta lei a vel'ba pa.ra o porto da Parahyba....... 480:000$ 000 
21 . Evcntuae;; - a proposta. ...•............•......•.....•..•. , ......•. 

5·13: 7::>7$500 

571 :6ll$(JG2 

2. 807: 538.')000 
80:880$000 

125: 560$000 

1.176: 053$000 
100:000$000 

Art. 2. • Na. vigencia. desta lei o e:x:ame phytopa.tb.ologico instituido para as impor~ 
tações de vcgetaes, sementes e _ objecto.<; congeneres, sara feito no Jardim Bofunico da 
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capital da Republica ; nos Estados onde houver alfandegas deverá o Poder Ex:ecutivo 
entrar em accordo com os estabel~ciroentos scientificos, particulare!!i ou o.tllciaes, a.fim de 
incu.mbil-os de igual ta:rera. · 

. Art. 3. o Fica o Poder Ex:ecativo autorizado a conceder o usofructo da superficie ma· 
::t1ma de 50 hectares e aproveitamento das aguas necessarias nos terrenos de propriedade 
naciona.l proximos a povoações ãs associações agrícolas que se propooha.m alli tun.da.r e 
custear campos praticas de demonstração, ex~eptuando-se os terrenos da Quinta da Boa 
Yista. 

Art. 4.° Fica. autorizado o Poder Executivo a abrirconcurrencia para o ser-viço da 
linha fluvial de Montevidêo a cuyabá,' caso o Lloyd continua a não cumprir seu contracto, 
mantendo-se a verba actual para tal serviço, que continn'l.ráa ser de duas viagens mensaes. 

Al't. 5. • A. subvenção destina.da. á linha de navegação do Espírito Santo serã pa.g;.1. 
}lelo Governo a quem melhores vanta..,.ens otrerecer, para. elfectua.r esse serviço entre os 
:po~tos do Rio de Janeiro e Caravellas, desde que o Lloyd Lleix.e de e!l'ectual-o n03 doas 
primeiros mezes do exercício financeiro. 

Art. 6.a Fica o Poder Executivo autorizado a eutrar em acconlo com os governos 
estadoaes sobre os meios pra.ticos de realizar o recenseamento d.e l 900. 

Art. 7. o Fica o Poder E:o:ecutivo autorizt\do na vigcncia desta. Lei a roorga.nizar a re· 
IJV.rtição gerai dos correios da.Republica, observando as seguintes modificações : 

§ I.o As funcções de sub-director, administradores, sub·a.,tministradores, a.juda.ntes de 
administradores, contadores e ajudantes serão exercidas em commissiio por pessoal do 
quadro dos correios, a juizo do Governo, sem perdt1. do~ empregos que occuparem. 

Qs aetuaes serventuarios desses c'l.rgos serão conservados, emquauto bem servirem. 
§ 2.o As funeções de agentes de 1• classe e de 2" poderão ser exercidas em commissão 

por }lessoal das admiuistracõ~s a que estiverem subordinadas. 
§ 3.• Os contractos cujo valor exceda de dez contos do réis, deverão ser approvados 

pelo Ministro, os Cle cinco até dez eontos pelo director geral e os de menos ue cinco contos 
pelos administradores. 

§ 4. o Os processos dos concursos pa.l'a amanuenses e praticantes <las administraçõ e 
deverão ser approvados pela Directoria Geral, cabendo, entl'€tanto, a.os Administradores as 
nomea.çcres desse pessoal. 

& ~ • • Sempre que um funcciooario do Correio se julgar prejudicado por um a c to do 
Adtmmstra.dor, poderá. recorrer ao Director Geral. 

§ e. o Os Administradores ps.ssarão a. ter além das attribuições vigentes, as seguintes: 
l•, nomear e demittir o pessoal. das agencias de I• classe e remover todos os empre· 

gados de sua. nomeação ; 
2•, licenciar e suspendor até 30 dias o pessoal sob sua.s ordens ; . . 

. 3•, crea.r a.s-encia.s e supprimil• as de 4n classe, dentro no credito nnnualmente d1str1· 
bu1do a cada Aaministração; . . 

. 4", crear, modificar e supprimit•liuhn.s postaes, dentro no credito annua.lmente dlstrL
buJdo a cada Administração ; 

5', :fi:x:a.r os salarios dos estafetas das linhas tra1'i>ga.daa ndministrativomente. 

§ 1: • As vantagens especiaes concedidas a f unccionarios postaes serão exclusiv amento 
as segumtes: 

I•, tratando-se de comroissão, set'ão abonados ao commissionado tiio sómento trn.ns ]lt}rlo 
para. si e sua famili<t e ajuda de custo de primeiro estaoolccimento, corl'espon(lente, ne 
maxu~o. aos vencimentos de um mez ; não ha.verà ajuda. de custo p:tt'a ~• inspecçã.o ~o 
a.genc1as. n~m tampouco no caso de nü:o importar a commissão ern mudança de ro~id~nc1a 
do commlsslo.na.do ; por exercicio fln<~nceiro não ]')Oderií.o ser eoncediuas mn.is de duns aJudn.s 
da custo ao mesmo funcciom.rio, qualquer que seja o numero de commissues quo tiver ; 

2•, os vencimentos de um empregado om commissão sci'ào os do ca.rgo mais bem remu
nerarto; 

3', tratando-se de substituições, ao funccionario substituto, caberá a. pet·ce:pção do or· 
denado do seu emprego e da gratificação do substituirlo ; 

4•, tl'li:tando-se do pessml de Correios ambulantes, serviço no mar e agentes em bar· 
cados, sera abonada a gratiftcação de 20 % aos l "" e za• offl.ci:tes, 25 % aos 3°' officia.es e 30 % 
ao pessoal de categoria inferior; além dessa gratificação se1'á. concedida uma diaria. uni· 
forme para pernoite, nunca excedente de 7$00(}; 

. _5•, os empregados promovidos ou removidos, que tiverem de mudar de residencia, terão 
dlmto a transporte para. si e sua família e uma. ajuda de custo nunca excedente a.os -ven-
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cimentos de um mez. sem perda. dos do seu cargo dnrante o pra.xo que lhes for mar~o 
para essa mudança ; a nenhnma das duas primeiras vantagens tMã. direito D empregado 
removido a pedido. 

§ s.• Os supplentes das classes de prat icantes, carteiros, contínuos, carimbador~s e 
serventes serão demissíveis ad nut~m e serão pagos pelas sobras das verbas para pessoal; 
seu numero, sempre variava!, será calculD.do de modo a que perceba cada. um uma. dia.ria 
:::-azoavel nunca excedente de 2$500. 

§ 9 _ • As promoções serão feitas 2/3 por merecimento e 1/3 por antiguidade do serviço 
postal; neste ultimo caso será. sempre ex:i~>ido um instersticio de tres annos. O merecimento 
do funcciooario será avaliado pela assiduiande, bom comportamento, z:elo pelos serviços a. seu 
carg~o~, competcncia provada. no desempenho de commissoes importantes e na confecÇão de 
trabn.lbos que aproveitem a. repartição. 

Exceptua..se dessa. regra o cargo de ebefe de secção, que serâ. sempre preenchido por 
merecimento. 

§ lO. Nos cootractos de fornecimentos para o almoxarifado, ostabelecer.se-hão clau
sulas para a entrega do material na sede das administrações, correndo o transporte por 
conta. dos fornecedores. 

§ 11. 0;; quadros actoaes so1frerão as Begnintes moditlca.çã.o quanto ao :pessoal: 
DIRECTORIA GERAL ; 

Sub·dírectoria : 
1 director gera.!. 
1 snb-dircctor. 
3 chefes de secção. 
3 1 • olficia.es. 
3 2• .. 
3 3• l> 

7 ama.nuenses. 
15 prn.tica.ntes. 
3 continuas. 
2 serventes. 

Contadoria: 
I conto.dor geral. 
1 ajudante do contador. 
2 1 •• officia.el!. 
2 2°' l> 
2 3"0 

l> 

7 a.mo.nuensGS. 
13 praticantes . 
1 continuo. 
1 servente. 

Almoxarifàdo : 
1 a1moxa.rifc. 
1 fiel do almoxa.rife, 
2 praticantes, 
1 continuo. 
-i serventes. 
1 porteiro. 

N. 2. Administração do Oistricto Feuern.l e Estado do Rio 
l n.dmio istrador. 
1 ajudante. 
1 contador • 
1 thesoureiro. 
5 chefes de secc;ão. 

12 primeiros offl<:iaes. 
22 segundos » 
35 terceiro~ :& 

8 fieis. 
I porteiro. 
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2 ajudantes de porteiro . 
8:) a.manuenses. 

150 pratioantes. 
90 carteiros de 1> classe. 

180 » de 2• :l) 

28 ~ ruraes 
6 contínuos. 

22 carimba.dores. 
45 serventes. 

N. 3. Admiuistra.ção de S. Paulo 
1 administrador. 
1 ajudante. 
1 contador. 
1 thesoureiro. 
3 chefes de secção. 
4 }oa officiaes. 
8 2" » 

12 3•• ")) 
3 fieis do thesoureiro. 
1 porteiro. 

43 a.ma.nuenses. 
86 pr:l.ticantes. 
25 carteiros de 1" classe. 
50 ~> de 2~ » 
1 continuo 
6 carimbadores. 

15 serventes. 
N. 9. Administração do Paraná : 
I administrador. 
1 thesoureiro. 
2 1" offi.ciaes. 
32°1 » . 
1 fiel de thesoureiro. 
1 porteiro. 
4 a.manuenses .. 
9 praticantes . . 
9 carteiros. 
1 continuo. 
4 serventes. 
N. I 1. Administração do Ceará.: 
1 administrador. 
1 contudor .. 
1 tllesoureiro. 
2 1 •• otnciaes. 
3 2"1 » . 
1 fiel de thesoureiro. 
1 porteiro. 
4 amanuenses. 
8 praticantes. 
8 carteiros. 
1 continuo. 
2 serventes. 

N. 12 - Administração do Maranhão: 
1 administrador .. 
1 contador •. 
1 thesoureiro. 
2 1•• officiaes. 
3208)). 
1 fiel do thesoureiro. 
C~Ul:\t:\ V. l V 

-~ ·· 
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1 pr:wtoi.ru. 
5 l,JD:InUCIISO$., 

lO pr•atlca.ntos. 
8 l'.arteiros. 
1 continuo. 
4 ser\·entes. 

ANN AES DA. CAMARA 

N. 13 - Administra.çfío ue Alagoas: 
1 administrador. 
I contador . 
I thr~soureiro. 
I 1'' official. 
2 2"5 officiacs. 
I ]Jorteiro. 
3 amannenses .. 
Q pr1\tican t0s. 

to rortei•·os . 
. J serventes. 
N. 17- Administra.r;.iio da Pa.rahyba do Norte: 

I !ldminil>lrado•·, 
I r.ontrl<IO , •• 
I th, •so m·ci r o. 
I otllcia l •. 
I l'ort<d I'O, 
:~ Ulll!Lil UCilSI.l~. 
\:l pl'atica nt!Js. 
r. c~1rtr i r•os. 
1 s~rvon tl• . 

N. I fi - Auminist1•ac;:.1o elo Rio Gr<tnue do Norte : 
1 :ulmin istrn.dor. 
I contador . 
1 tllcsourcit·o. 
1 official. 
I portei ro. 
I ama.nuense. 
3 praticantes. 
5 ~nrLei t•os. 
I servente. 

N. lO - Administt•aQrio de Sergi p<; : 

1 administrado!'. · 
1 contador. 
I tht".aourairo. 
1 oficial. 
I porteiro . 
1 am:mucnse o 

3 pratk tnteso 
4 ca.r tairos. 
I Se!.'I"CUle, 

N. 21 - Administl'açrto do Pia.\lhy: 
1 :ulministra.dor 
I contador. 
1 thesoureiro. 
1 otncial. 
1 porteiro. 
1 amo.nuense o 

3 praticantes . 
3 cRrtai ros . 
1 servente. 
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§ 12. Ficam rednzidas de 15 a oito dias o numero de fa.lta.s sem justificação, das qua.es 
decorre a demissão do funccionario, e de 10 a. cinco dia.s o prazo para apresentação de 
recurso. 

§ 13. As penas a que estão sujeitos os funeeionarios do Correio serão as de admoes· 
tação, a.dvertencia publica, multa, suspensão c demissão, conforme a gravidade da falta. 

§ 14. Fica reduzidas de dous a um o numero de faltas por mez no decurso de um 
trimestre que p odem ser dadas sem occasionar a imposição de multa. 

§ 15. Ficam rednzidos de cinco a tres o nnmero de faltas não justificadas por mez, 
e de dous a urn :por mez no decurso de um trimestre o de faltas h abitua.es, que occa.sionem 
suspensão. 

§ 16. A just ificação das faltas será feita , i-ndependentemente de attestado medico, nn. 
sub·directoria., contadoria geral e a lmoxarifado pelo sub-director, contador geral e almo
xa.r ífe r·espectiva.ment~ ; n as administrações peJos chefes das respectivas secções e na.s 
agencias pelos agentes. 

§ 17 . 1'odo o pessoal do quadro dos Correi<>s da Republica se1·il ·conservado emquanto 
bem servir n. juizo tlo governo e goz<\rà das vantagens da a.po:;ent;u!oei.:;~. na fórma da. legis
lação vigente. 

§ 18. Sem1n•e fJUe em uma localidade houYe:r uma estação telegra}lhica. f(lderal, deverã 
tambem ter a seu cat•go o serviço de correios, desde que não h~t.ja. aflluencia. de serviço 
de tal ordem que fique mais vantajosamente senido pel:~ separação das duas repartições e 
salvo no caso de ser o agente iocumbi(lo da arrecadação de impostos. 

§ 19. No regulamento que o Govern o tiver de expedir para dar execução ãs dispo· 
sições deste artigo, de"'·erá revet· o regulamento vigente e ter especialmente em vista re
gulariza. r a. remesm de valores. 

Art. 8 . • Ficam na vigencia desta. lei deroguias no regulamento dos Telcgraphos as 
disposições : 

Do art. ·147, para. o fim de que sejam feitas as nomea.ções do pessoal; por decreto as do 
direct.or geral, vice-director e chefes de divisões; por por·ta.ria do Ministro os chefes de 
secções, o secretario, os chefes de dis trictos e seos ajudantes, os telegrapllistas chefes, o 
chefe da oillcina. o almoxarife, os officines. escrivães, ajudante da otficina, o desenhista
chefe, o despachante e os telegraphistas de 1• classe; pelo director geral todas as outras; 

Do paragrapho unico do art. 435 para o tlm de serem os chefes de districto nomeados 
por proposta do director geral, d•entre os eDgenheiros ajudantes, e de serem estes 
nomeados por proposta. d o tlirector geral, devendo apresentar o titlllo de engenheiro ou 
bacharel em sciencias physicas e ua.turaes. 

Dos ca.pitulos XLIH e XLIV, n.a. parte referente ú 3" dh·isão, para o fim de, sem 
augmanto de despeza. transferir de outras !l.iv:isões e dar novas denominações ao pessoal 
necessa.rio para. a. liqnida.cão de contas dosdistricto~. 

Art. 9. u E' vedado ao P oder Es:ecuti v o conceder prorogação de prazo ás com pau hins 
ou empeezas privilegiadas que tenham garantia de juros • 

.:\.rt. 10.• Na. probibiç:to ao Governo de conceder gar~\utia.s de juros a empreza.s e de 
lbes augmentar o c..~pital garantido, comprehende-se a de pagar os j1nos deste em outra 
moeda. que não seja o papel, quando nllo houver consignação diversa na lei. 

Art. li . • Fica o Poder Executivo autorizado a res~:Lta1• as estradas de fer1•o do Recife 
ao S. Francisco, <la Bahia ao S. Fra.ncisco, nos termos da cl:m sula 25" do decreto n. 1030 
de 7 de agosto de 1852 . 

Art. 12.• O Govel'no p:>derá contractara. construc<:-<lo dos prolougamentos das estradas 
de ferro, cujas obras foram suspensas, com as companhias ou emprozas de que as mesmas 
l inbas forem o prolongamento, on com quem maiores va.ntagen~ oJTerec~r. mediante o 
ajuste que for combinado pela cessão das obras já realizadas c m<tterial existente, 
comtauto que t aes contractos JJão acarretem onus para a. União. 

Art. 13.• As estradas de ferro federaes serão obrigadas a permittir a circulação, em 
suas linhas, de vo.gões pertencentes :.t particulares, mediante a s clausulas estabelecidas no 
art. 93 das Condiçõ<ls Regulamentares dn,s Tarifas da E~traà o. de .Ferro Centra l do Brazil, 
de 1897. ou fixando uma taxa lülometrica especial para o uso das linhas pelos vagões 
particulares. 

Art. 14 . • Fica o Governv autorisa.do a. mensalmente adiantar á ~Estrada. de Ferro Cen
tral do Brazil atê o ma.ximo de 100;000$, para solver despezas de pl·ompto pagamento 
das diversas rubr icas ; n enhuma prestação serà. entregue sem justific;tção do emprego da 
anter10r. 

Art . 15.• Os contractos de aluguel de predios para serviços permanentes dos Correios, 
telegraphos e vias-fe l.'reas federnes poderãoser feitos por tres annos, 
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Art. !G .0 Fica na vigencia desta desannex;tda da Inspectorla Geral de Obr11s Publicas 
da Capital F'ederal a estrada de ferro do Rio d'Ouro, e erigid<t em serviço autonomo. 

Art. 17.° Fica. revogado o art. 52 da lei n. 5110 de 3 1 de dezembro de 1898. . 
Art . !8 .0 O Governo m andará proceder aos estudos necessa.rios, ouvido o governo do 

Districto Federal, para serem opportuna.mente apreseotadas ao Congresso a.s ba.ses de um 
Codigo Flor()stal. 

Art. 19. ~ As taxas arrecn.da.oa.s nos termos e p:~.ra os fins decretados pelo pa.ra.gx·apho 
uuico do art. i" da lei n. 3314, tle lôde outuLro de !8S6, nos portos em que se e stive1·em 
executando trab<\lltos de melhoramentas custeados pela União, t erão a.p[Jlicação exclusiva. 
c especial á. conclusão de ta.es obras, nos porto5 respectivos. 

Paragrapllo unico. Si algum governo e~ta.do<<l se propuzer a reo.litar as obras de 
melhoramentos de porto projectadas pcto goVC!'DO federal, fica este autoris~tdo a dispensar 
em favor do primeil'o ~ na v ige ncia desta. !oi a concurrenciJ. estabelecida. pelas leis citadas. 

;\rt. 20 . a Na vlgencia. de::.ta lei sor ii.o t ram;fdridos a o ?v1iuisterio da Via.çã.o os p t•oprios 
existentes no e x tine to Ar.seoal de ~lat•in.ha do Recife. na. parte sômente do littorQ.l, onde 
funccionarâo to<is.s as repa rtiçõ3s de1>endentes do l!le .>mo Ministeriu, ficando os terrenos e 
proprios em que~tão rcservudos ác> ot,ro.s de methot·amento do porto de Pernambuco. 

Art. 21. a O Governo não pod.erl nomear paro as va.ga.s que se derem nas ditrerentes 
R epartições pessoas extra.nhas aos qua dros, emquaútO houver a.dd.idos . 

Sala. da.s commissões, 30 do agosto 1le 1899.-L.tur.J Mii-ller, presidente inlerino.- CaZo· 
gcrM, relat or .-Sc~·~ed-Jllo Cor1·Ba.-Mcwçal ele E$Cobar .-Jfay,·inlt.- .rtugusto ~fontenegro, 
vot ei contra as modificaçves nas repa.rtiçües publicas, feitas em lei de orça.mento.-Alcindo 
Guanabara, votei contra a reforma. Jos correios e a.s modifica.çõe3 na. luspectoria. de Obr as 
Publicas, rel~tivas á estmc.la. do rio do Ouro. 

Proposta do Gov-erno 

O Presidente da Republica 6 auto1•izaclo a des(lender pelo Ministerio (Li Iml u stria, 
Viação e Obr;l.S Publicas, com os serviços designa.dos na.s seguintes verbas, em ouro 
11.127:067$574, em papel 6S.4S7:G94$Si8. 

. 
O "'RO PAPEL 

1 • Secretaria de E~iado • ••• • ••.•.. ..• .•••.•• .................... 293:260$000 
2. Auxilias ã. agricultlll'a .. ................. 815$000 175:900$000 
3. Aga.za.lho e transporte de immigra.ntes .... ... ~ . ... ........ .. ..... 241: 335.~900 
4 · Subvenção á s Companhias de navegação .... ......... ...... ...... 2.81 8: 500$000 
5. Direcloria Ge1-a.l de Estatística ...... ...... . ..... ········ ···· ·· 159:12~00 
6. Correias , ••.. ..... _ • .• •...•.• . , •.••... _ • . ................ ... ... 10.499:38'> 00 
7. Telegraphos .•.. •..... · •.. .... ..•• •...... . 152:2"...2.$222 7.38h421$900 
S. Garantia de juros as Estradas de Ferro ....• 10.012:756$690 4.108:665$546 
9. Fiscalização das Estra pas de Ferro ... ....... .. .. ..... ' .... ... ...... 324: 907$000 

10. Estrada. de FerroS. Francisco ... , .. .. ...... .. .... .......... ..... .. 1.603:290$900 
11 • Estrada. de Ferro Pa. ulo Affonso .• • • ••. •. . .. ..... ..... ······· ·-- 116: 752$500 
12. Estrada de Ferro Sul de Pernambuco •. ....• ......................... 773:049$600 
13. .Estra•la. de Ferro Central do Bmzil ........ t I t e •• I I I e I 0 e • • I f ... 32.872:671$770 
14. 1nspectoria. de Obras Publicas ..... . ........ .. I. I t •• e .. • • . • e •,. . OO. 2.034:792$500 
15. Illuminação Publica . . .•... , ....... ...... 481 :273$662 571:8l l$M2 
16. Esgotos ...... . ..• .• , . • ••• •. , . .•• .• ••. .... ......... ' .... " .. .... 2.808: 538;S800 
17. Observatorio .. ........ .. ............ . .. , • O • • I I • • I "' t. I .. t .... e. 80:880$000 
18. Repartições e lagares extinctos ..•.•.•.. •. • ..... .. ' ...... .. .... ' . 125:560$000 
19. Obras federa.es no> Estados ...•..•.•. ...•.. 480:000$000 1.398:054$500 
20. Eventuaes . .. , . , 4 ................ . , ••• , • , ... ... ' ........ ........ 100:000$000 

. 
ll.l27:0ô7$574l 68.487:694$878 
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N. 134- 1899 
Pa1·ecer sobre a emenda offerecida "''~ 3• dis

cussão do projeclo n. 90, de 1898, que con
cetfe a João Carlos Grecnlwlgl~ e Polydor 

... Novah pri1liwgio po;· 50 lt?l7lOS para a con
strucçlío, uso e goso de uma eslN.da de 
feTro que, pat(i1'!clo de um porto do lit.tora.l 
brazileiro ou de ponto terminal de ulguma 
'Cia-ferrea jd construída, r<! termina?· na 
(l·onteil·rz da BoZivia, e dd. oHtr:ts p;~oâden
cbs 
A Commissão de Obras Publicas e Coloniza

ção mantem ó p3.recer dado ao projecto 
n. 90, de 1898. 

Pensa a Cammis3ão que as faV"ores conce
didos aos peticionarias são necessarios e indís
-pensaveís á realização de tão grandioso cm-
-prehendimento; é Jlr'eciso que oão nos illu·la-
lllO> a nós mesmos im,ginando emprezns 
il!usoria.s, sem meios e recursos d'l vida, 
falhas de garantias para o futuro e de se
gnrança pars. seus capitaes. 

A suppressão do rrivi1egiv de ;.:;ona importa 
em retirar á empreza uma das mais solida.s 
bases de futuro e cxpol-a á concurrencia dos 
capita.es que, tímidos nas iníciati-ras, torlavia. 
se m<Jstram a;venturE>iros, ousados c pertur
badores do exito dos que se expuzeram a 
duvidas e incertezas de ex]Jlorações one
rosas e nem sempre segur<~.s. 

Convém que não sejamos :prodigos em fa
vores e beneficios que os nãQ comporta a 
nossa ~ituação econornica e finmceira; é ne· 
cessarío, porém, que nfl-o nos mostremos a.v:1-
rentos em ga-rantins aos capitae~ que se pro
poern :fixar em nosso paiz em emprczas de 
real e util applicação. O voto da Commissão 
é, pois, contra. rio á. emenda. 

Sala. das Commissões, 29 de agosto de IS~J9. 
-C. Cintra, :presidente.-Cupeí·tino de Si
gueir,l, r0Iator.- Pav:la Rm;!os.- Ol~gari·J 
Maciel.-Artl!ur Tcn·es.- Vespasia72o de .1l
buguerque, com restricç.iio qu~nto ao privi
legio de zona. 

EMENDA A QUE SE :REFERE O PARECER SUPRA 

Emenda ao pr.ljecto n. 90, de 1898 

Elimine-se o privilegio de zona de 20 lülo
metros marginaes. 

Em 24 de novembro de 1898.-Bueno de 
Aildrade. 

N. 135-1890 
Atttol"'iz-a o Poder Executiv~ a o,lrrir ao o"'lí

nisterio drts Rel11çiies Exteriai'es o crc.-fito de 
.s;o. 000$, •to o•rnliia de 27, SHp}llementar tf 
;·uln·ica 4." do aJ·t. 22 d(t lei a. GGO, de 31 
•le de:::embro de 1898 
Em ~fensa.gem de: 5 do col'rente, o Sr. 

Presidente d<\ Republica submette ao conhe· 

cimento do Congresso Nacional a ex'(losição. 
aba.ixo transcripta, do Ministerio da.s Re
lações Exteriores, demonstrando a necessi
dade do credito de 50:000$, ao cambio de 27, 
para. n.judas de custo. E a. Com missão de Orça.
mrmto, r·eparta.IH:lo-se à demonstraçiio das des
pezas já effectuadas por conta dess~ rubrica, 
tambem abaixo transcripta, na qual se prova 
a existeocia apen<ts do saldo de 8:084$067 
elo credi'w vota.do, o que é, na opinião do 
GOYf\rno, insuttlciente para. as despezas ainda 
a fazer dentro do exercício, e de pa.recer 
que seja concedido o credito e apresenta o se
guinte projecto de lei: 

o Congresso Nacíona.l resolve: 
Artigo unico. E' o Poder Executivo auto

rizado a abl'ir ao :-.nnisterio r1as Relações 
Exteriores o credito de 50:000$ ao rombio 
de 2'7, supplementar it rubrica 4" do art. 12 
rla. lei n. 56fJ, de 31 de dezemt.ro de 1898, fa
.zenrlo as necessarias opera~ões e revogadas as 
dísposíçues em contraJ·io. 

Sala. das CommiEsões, 30 de ngostu de 1809. 
-Lauro l!fi~Uer, presidente interino.- "l!ay
J•i11h, relator . .:....Attg~tsto J11ontenegro."-Cat~- • 
geras.- Marçat de E~coõo.r.- AlcitHlo Gu,.,_ 
nauara. 

Sr. Presidente-O saldo da 4" rubriCa.. do 
art. 12 do Ol'Çamonto vigllnte, rles&inn.da ás 
ajudas de custo.achn.-se reduzido a8:084$0G7 
ao c.1mbio Lle 2i (l., segundo consta dademons· 
tração junta, não ob~tante só se terem· feito 
no corpo diploma ti co e no consular alterações 
com influencia. sobre a respectiva verba no 
mez de janeiro, }lM'a. a !tender-se a disposiçõ9s 
do suprarl.ito Ol'(;amento, e no corpo diplo
matico no me7. proximo passado p 'ra o pre
enchimento de um Logo.r de secreta.rio na 
Boi i via. 

Ha. actualmente vagos dous lognres de en
viado tntraortlina.rio e ministro p!enipoten
cíario, n<~o Sttiss:t e no Perú. Alétn disso, 
outras vag;ts so pod~m dar até o fim do anno 
e havet• conveniencia. para. o serviço publico 
na nomeaçiio, remoção e exoneração de 
qu;~esquer fnnrcionarios. 

A V'l!rba de que se trato. foi de 1895 a 1898 
de 1:)0:000$, ficando o Governo privado da 
autorização de a.brir creditos supplementarcs, 
concedida a.te enti.io pela.s leis orçG.mentarias. 

Em 1897 foi entretanto reforçada por auto• 
rizaçãodo Coug:·esso Nacional com 30~~0(}$000. 

Anteriormente, de 1800 a 1894, teve eHa os· 
seguintes crcrlitos : 

1890 .. 
18\H •. 
]892 .• 
1893 .• 
1804 .. 

Ül'l;:un e nt.u·ios S.upplmn o n t::u·cs rro t:l. 1 

45:000$ 262:287$500 30i:?87$500 
100:000$ 10í:250$000 207:250$000 
100; 000$ 285: 87G$000 3S5: 875$000 
90:000$ 80:000$000 170:000$000 
90:000$ 200:000$000 290:000$000 
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A' vista do exposto, parece-me indispen
sa.vel , Sr. Presidente, que soliciteis do Con
g-resso Nacional ~m credito supplementar de 
50:.000$, a.o cambiO de 27, á reter-ida. Tubrica, 
CUJa verba teve este anno apenil.s o credito 
de 80:000$000. 

Capital Federal, 5 de agosto de 1899.-
0lyntl!o de Mayallúies . 

Demonstração das despeza.s elfectuadas pela 
4 " rubrica-Ajuda de custo-do art. 1!:! 
do . orçam.en to d.e 1 8 9 9 

2:333$333 ao segundo e 
1:333$333 ao terceiro. A 'Vi· 
so 11. .25 .. ......• ...•. . . .. 

lt:lem, idem aos consules ge._ 
raes encarregados dos Vice· 
C•msulados em Souiham
pton e Assumpç~o Olympio 
Adolpho de Souza Pitanga e 
Eduardo Drolbe Fa.sciott i, 
para. dr.spezas de estabe
lecimento, sendo 1 :33~33 
a ca.rla. um. A viso n. 26 .. .. 

Pela importancia abonada. ao 
consul gE~ral no H a vre Dr. 
Pedro de Ca::.tro Pereira So
dré, para despe1.as tle esta· 
belecimento. Aviso n. 2 .. •. 

Idem, idem ao eJi·Enviado Ex· 
traordinario e ~litti stro L>le· 
nipotenci llrio em cu·acas 
Jo.<é de "\lmeida. (} Vascon
cellos, e ex-ooru;ul g eral no 
Ha.vrc João Germano Vie it·a 
de Ba.l'ros, para des peza.s do 
regrusso a esta Capital, s en
do 1: 600$ ao primeiro e 
SOO$ a.o seg-undo. A -viso n. t! 

Idem, idem ao consul gera:l 
encRrregad.o do Vice-Con
sulndo no Rosario Alft·e tto 
Pereira Lima., -para despeza>:: 
de estabeleci mcuto do seu 

3:333$333 transporte e de su;Z famiJja., 
dest:~ Capital áquelln. ci-

Idem, idem ao coosul em Tri
cstre Francisco Jos1~ da. Sil
veira Lobo, pua desJ:eza.s 
de estabelecimento. A >íso 
n. 15 .. .. ..... . ...... .. .. .. 

Idem, idem aos Enviados Ex
traordinarios e Ministros 
Plenipote nciorios em Vietma 
e Santiago Drs. Bruno Gvn· 
çalves Chaves, José Pereira 
da Costa Motta. e a o consul 
gera.! em Buenos-Aires M•t· 
noel da Silva Pontes, para 
despazas de estabelecimento, 
~eudo~ 6:000$ no primeiro, 
1 :33~333 a<1 ;,:egundo c 
3:333.)3:~3 n.o t~rcciro. Avi,;o 
n. 18 .... . .............. . .. 

Jdem, iucm M consu l em P <t· 
riz João Bel mi ro Leoni, pa-ra. 
despezas de esto.bdecimento. 
Aviso n. 19 . ....•......•... 

Idem, idem ao Enviado Extr:~· 
ordin;>.rio e Ministro Pleni· 
potenciario em S. P eter
slmrgo Henrique ~arlos Ri· 
beiro Li:sbon., con~u l em 
Marselha Dr. Albert o Baez 
Conrario e vice-consul em 
Flrernen Jose Ma.rcellino de 
Moraes Barros, pa.ra nes:pe
zas de ostabel<.acimen to, .-<eu· 
do 5:666$6136 oo primeit·o, 

dade. Aviso n. 3 l. ....... . 
Uem, iJem ao consu1 geral 

enc<lrrega•lo do Vice-COnsll
l~<loem Sou thampt •n Olym
p!o Adolpho de Souza Pi
tanga, para despezasde seu 
t l'ansporte e do ele sua. C.L· 
ll_lilia, dost~ Cap ital á'luella 

2 :400$000 cJdaclo. Anso n. 40 ...... .. 
Idem, idem ao 1 o ~ecreia.

rio (la Legação junto á 
Santa-Se Dr. AHredo de 
B;lrros Mot•eira, para despe-

2 :333$333 ~~sn ~c 4~~~~.b.:l_e_c_i~~~:~: ~~i.-
I<lem, idem ao 1 o sccrclal'io 

da Legação em Lisbo:t A lt
g usto Cochrane de Ale,t
car e 2·•' secz.-etarios das le
gações em Vicnna, s. Pe
ter~bm•go e Maurid Oscar 
de Tem~ von H oonholtz, .Al
fret1o de Almeida Dran•lã.o o 
Luiz ele Ll!Ot\. e Silva., pat·n. 
de;;p<Jwstle eSUl.bel<lcimento, 
seudo_ 2:U00~ ao prim~iro. 

Iô:Gô6$666 l :GGlí~6G ao SC"Un lo e 
2:500$ a o:aua u m 7tos o.lons 
ultimos. Aviso n . ·13 ..••.. 

lilem, i·1cm a.o con,;ul gcrtll 
2:333$333 enc<trrcgwlo úo Vice-Consll· 

lado em Assumpçfto Ea.lu· 
anlo Drolhe Fasciotti, pa.t•a 
desr.eza.s do seu tra.nsporta:: 
e do de sua. ramilia, de::;ta. 
<.;ar,ital ilquo1la cidade. A vi-
s o n. 'H .. ...•. •. . ....... •• 

Idem, idom ao ex·comul no 
Rosll.r io Antonio 1lc Araujo 
Sth·a, para despezas do s~u 
r egresso a esta. Capital. A vi-
so n . 61 .. ... .. .......... .. 

10:333$33-2 

2:666$666 

2 :3l l$lll 

1:955$556 

2 :000$000 

8:660$666 

417$1iS 

216$666 
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Idem, ídem ao 2G secretario 
da Legação em Londres Sil· 
vino Gurgel do Amaral, 
pa.ra. despeza.s de seu t.rans
pol'te e do de .sua familia, 
de Montevldéo á~tuella ci
de.de . A viso n.. 90 ..•.. , .•. 

Idem. idem ao 1 • secretario da. 
Legação em Montevid eo Raul 
Reydnet• do Amaral, para 
àeSJl87.3.9 do seu transporte, 
de Londres áqu~lla cidade. 
AViso n. Hl6 . ... . ........ . 

Idem, idem ao 1• secretario da 
Legação em Lisboa. Augusto 
Cocbra.ne do Alenca.r, _para 
despezas de seu t ransporte, 
de Madrid áqnella cidade. 
AViso n. U4 .......... - ... 

Idem, idem ao 1• secretario 
da Legação junto á Santa 
se Dr. Alfredo d·3 :Ba.rros 
Moreira., para. despczas do 
se!l transporte, aestl"l. Ca.}li
t&l á.quelia cidade. A viso 
n. 124 .................... . 

Idem, idem ao consul geral 
em Buenos-Aires Ma.uoei da 
Silva Pontes, para deapezas 
do seu transporte, de Pa.ri:-: 
á séde do seu posto. A viso 
n. 128 ................... . 

Idem, idem ao consul em Tri· 
este Fr .ncísco Josê da Sil
veira Lobo, para. despezas 
do seu transporte e do de 
sua. fs.milia., dest..1. Ca.pitat 
ã.queaa cidade. Aviso ll. 132 

Idem, idem ao Enviado Extrn.
ordina.rio e Ministro l'leni
poteneiario emSa.nliagt> Or. 
José Pereira. da. Costa. Mot
ta, :pa.ra despeza.s do seu 
tmnsporte e do de sua lll.
lllilia, de Lisbo<~ li. sede do 
seu posto. Aviso n. 133 .•.. 

Idem, ]dem ao consul OQJ Pa
riz João Belmiro r.~oni, para. 
despez;a.s do !eU tran~pnrtc, 
desta. Ca.pita.l áquellacio:tde. 
Aviw n. l::lô ............. .. 

Idem, idem ao Enviado .E:xtra
ordiua.río e Ministro P!eni
potencial'ío em Viennu Dr. 
J3run<J Gonçalves Chaves, 
pam despczas do seu trans
porto e do de sua. r~mil ia, 
âe R<lma á sédo do seu pos· 
to. Avisu n . 152 .......... . 

Idem, idem :tO Enviado E:l:tra
ordínario e l\Hnistro ? leni
poteneia.rio em s. Peter-

888$889 

444$444 

88$889 

33i$i78 

44.4$444 

1 :G00$000 

2:133$334 

305$198 

418$259 

sburgo Henrique Carlos lU
bú ro Lisooa.. para. despezas 
do ssu tra.nllporte e .lo de 
sua. fumilla., de Tokio (Japão) 
áquella cidade. A viso n. 156 

Idem, idem ao vics.coasul 
em Bremea. Jose Marcellino 
de Moraes Barros, p:tra des
pezas do seu transporte e do 
de sua fam.ilia, de Marselha 
áquella. cidade. Aviso n. 152 

tdem, idem ao Enviado Extra.
or<lina.rio ~ Ministro Pleni
-potenciario em Bruxellas 
Francisco Xa. vier da Cuub;), 
para despczus llo seu irans
porte e de sua senhora, de 
.Madrid ásêde do seu posto. 
Aviso o. 191 ...... ........ . 

Idem, idem ao zu :>ecretario 
d& Legação em S. Peter
sburgo Alfredo de Almeida 
Br:tndão, para despezas do 
seu transporte, de Lisboa 
ó.q ue lia citia.(lC ........... , • 

Idem, idem nos 1<' secrebrios 
em Buenos-Aires e L'c~.Paz 
Manoel Cat'los Gonçalves 
Pereira e Alfl'edo Carlos 
Alcofora~o. para. despez(ls 
de estabelecimento, sen
do 2:000$ a.o primeiro e 
1:666$666 ao segundo. A vi-
so n. 202 ..... _ ........ _ ..• 

Credito- . •• -•..• . , •.• 

Reser-va ....... . ... ·-

3:080.$741 

71 :915.~33 
80:000$000 

8: 084.~067 

Quart.1. Secção ela. Secretar ia. de Estado da.s 
Rel(l.\.ões Exteriores, 4 de a.gosto de 1899.-
0 tllrector, Ltti::: Leop?ldo F~rna~<'.lcs Fi· 
11hcü·o. 

O Sr-. "P1.·e~idcnte - Esgotadas as 
mn.tel'ia.s de hoje, designo para amanhã a ~e
guintc ordem do rlht: 

Votaçues d~s seguintes matarias: 
Do projccto n. 27 A, de WJ~, antoriza.udo o 

Governo n. rei ntegt·;u· no serviço actiro de. 
armada., com a patente de vice almirante, 
sem projui2o do respectivo quadro, o vice
almitante reformado Arthur Jaceguay, com 
pareceres das Commissõcs de Constituiçii.o, 
!.egislaç·ã.o e Justiça e de lo-farinha e Guerr-J. 
(l " discussão); 

Do projecto n. 105, ele 1899, autor izando o 
Governo a contar ao Dr. Joiio Joaquim Pl
za.rro,lente da. Faculdade de .:.\Ied icina do Rio 
de Janeix•o, pa.ra os efteitos do art. 295 do 



Cànara dos Oepli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 1 O+ Página 1 de 68 

432 ANN ABS DA C AMARA 

Codi"O de Ensino SuQerior, o temp() que ser· 
viu. "como director ile l!lecção do Museu Na
cional. cessando, -porem. de. pcr~ber ~ apo
sentadoria em cujo goso esta (2·' dtsc:~ssao); 

Do projecto n. 122, de 1899, au~or1zando o 
Poder Executivo a prorogar ate 31 <!_e de
zembro de 1901 o prazo p:.tra a conclusao dos 
100 primeiros kilometros da Estrada de Forro 
de Catalão a Palmas, de que é cessionari~ a 
Companhia Estra.dll de Ferro Alto Tocantms 
(2• discussão); . 

Do projecto n. 129, de 1899, autorizan~o o 
Poder Executivo a alienar as sobras dos 1m
moveis adquiridos para melhoramentos da 
Estra.dllo(l.e I<'erro Central do Brazil entre as 
estações Central e S. Diogo, e por conta ~o 
producto dessa aliena.ção adquirir os predws 
necessarios para realização total uo plano ap
prova.do pelo decreto n. 2.985, de 9 de maio 
de l 898 (2a discuss5o ); 

3" discussão do pro.jecto n. 114A, de 189~, 
isentando do Jlapamento ~e Quaesquer dt
reitoE, na. Alfandegada Cap_ttal Fei~ral, dou.s 
volumes importados -pelo pmtor VlCtor.Met· 
relles de Lima, contendo a téh e as tmtn.s 
para a pintura. do panorama representando o 
descobrimento do Brazil ; 

3• discussão do projec~o n. 132, de 1899. 
determinando que, na liquidação. ilo t0mpo ie 
serviço }Jara a concessão do melo soldo, mw 
sejo deseontado aquelle que for. passado no 
goso de licença para t 1·atamento tle saude, 
nos termos do art. lO do decreto n. l. 388, de 
21 de f1rvcreiro de Hl~l ; · 

Discussão unica da emenda substitutiva. do 
Senado ~os projectos ns. 22 C c 2~ D, des~c 
anno,qull autoriz:t o Poder Exee:uttvo a ~brtr 
ao Ministerio da Justiça c Negoc10s In.ter1ores 
o credito extraorrlina.rio de RO:S.13.')5:n para. 
pagamento dos oruemtdos que competem a 
varios juízes ; 

za discussão uo prc.jocto n. 100. <lo 180\l, 
a.utorimndo o Podct' Ex••cuti v o 1~ promovr.r 
por serviços relcvantus n.o posto dn 11.lfm•cs ou 
2" tenent~ do exci'Cito n.o :!." Sll'~cnto rio~~" 
rcgirnr,n to de o.rWho.ria. Agenor Rnt:lin., irnlc· 
pcurlentemcnte do vaga nesse po;;t() ; 

2" discussii.o do projecto n. 77 A. de 18~11), 
crcnnilo no Districto Fcdoral m:lis quo.tt•o 
olllcios de jnstiÇ<t, sendo dous d() ~lh<llli:l~s ao 
notas, um de e~criviio t}e protestos de Jettras 
e um registro geral. d~ hypotltecns .• CC?~ sub
stitutivo dn. Commtssao de Const1tU1ça.o, Le· 
gisla~io e Justiça.. 

Levanta-se a sessão as 2 horas e 45 mi· 
nutos ua tarde. 

-

84• SESSÃ.O 31 DE AGOSTO DE 1899 

PresirleJicia à o Sr. Va: àe Mello (Presirlente) 

Ao meio-dia procede-se á chamada, ã qua.l 
r~spondem os Sr:>. Vaz de Mello, Urbano San
tos, Ca.l'los de Novaes, Heredia de Sá,. Angelo 
Neto, Eugenio Tourinho, Silverio Nery, 
Amorim Figueira, Augusto Montenegro, Tb.e
otonio de Brito, Luiz Domingues, Guedelha 
Mourão, Anizio de Abreu, Marcos de Ara.l!jo. 
Pedro Borges, Thomaz Accioly, Marinha de 
Andra-de, Fr-ederico Borges, Appollonio Ze
naydes, Er-mirio Coutinho. Teixeira de Sá, 
Herculano Banricira, Malaquia.s Gonçalves. 
Barbosa Lima, Cornelio da Fonseca, Arthur 
Peixoto, Rocha Cavalcante, Euclides Malta, 
Arroxellas Ga.lvão, Manoel Caetano, Paula 
Guimn.r[i.es, Adalberto Guimarães, Tolentino 
das Santos, Pinheiro Junior, Xavier da Sil
veil'a, rirootheo da Costa, Raul B-1rro:so. 
Erico Coelho, Nilo Peçan ba, Silva Castro, 
Deocleciano de Souza, Paulino de Souza Ju
nior, Rangel Pestann, J()ão Luiz, Carvalho 
Mourão, Monteiro de Barros, Ildefonso Al· 
vim, Jacob da. Paíxão, Antero Botelho, Octa
viano de Brito. Leonel ~'ilho, Antonio Zacba· 
rins. Rodolpho Abreu, Telles de Mene:zes, 
Lindolpho Caetano, Olega.rio Maciel, Lamar
tine, Galeão Car·va.lhul, Casemiro da Rocha., 
Domingues de Castro, Oliveira. Braga, Costa. 
.lunior, Bueno do Andrada., Elias Fausto, Ce
S:trio de !<'rei ta~, Ovidio Abrantes, Hermene
gildo de Moraes, Alves de Castro, Leopoldo 
Jal'dim, Caracciolo, Br~zmo da. Lur., La.me
nha Lins, Lauro Müller, Paula Ramos, Fr:m
cisco Tolcntino, Perlro Ferreira., Diogo For· 
tuna, Appa.ricio Mo.ricn:se. Francisco Alen
castro, Pinto da Rochn. e Vespasiano de Al
buquerque. 

A bre-sc o. sessão . 
fleixam de compuecar com causa .Partici

p:,,la os senhores Julio de Mel h>, Silva. Ma.1•iz, 
(':1.1'10~ ~IM·cellino, Malta. Bacella.r, Rodrigues 
F~r11andos, rmas Martins, Torres Portugal, 
Josó A \'elino, Tavares de Lyra , Franc1sco 
t1ur"ci,Jose Peregriuo, João Vieira, Pereira 
do Lyl'o.,Ara.ujo Gócs,Q!ylllpioCampos, Neiva. 
.Jayme ViH:.ts IY>a~. Seabm,. ~r:tnci~~o S~rlré, 
Vergue llo Al.Jreu, Leov Jg:l•lo F:lgueu•as, 
Jeronymo l\lonteiro, Torquato Moreira, Er· 
nesto Brazilio , Barros Fr:l.nco .llmior, Gonça.l..;. 
ves Ramos, Henrique Va.z;. F1•ancisco Veiga., 
,\I varo Botelho, Theotonio de Magalhães, 
No"'neira Junior, :Mauoel Fulgencio, Moreira 
da. Silva, Luiz Flacquer, Dino Bueno, Gusta
vo Godov, Adolpho Gordo, Lucas de Ba.rl'os, 
Alfredo fr.Ui s, . Paulino Carlos, Arthur Die· 
derichs~n. Rodolpho Miranda, 11ello Rego, 
Leoncio Corrêa, Plinio Casado, Po~sidonio da 
Cunha, Aureliano 13arbo.sa, Py Crespo, Cas
sia.no do Na.scimento e A:zevedo Sodré, 
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E sem c.lusa os senhores Ed<l&rào de Ber- O Sr. Euclides :llaJta-Sl'. Pre-
rêdo, Helvecio ~ante. Augusto Sevt>ro, Eloy sidente, não pretendia occupo.r a atten~ií.o da. 
de Souza, João de Siqueira, Geminiano Bra.zíl, C amara. para. t t>atar de a.ssumptos concer
Felisbello· Freire. Aristide s de Qu.eiroz, João n11ntes ã. politica. dó m~u Estado, não só por
Da.ntas Filho, Eduardo Ramos, Galdino Lo- que não desejava roubar o tempo preoiosis
reto, Sá Freire, Alves de Brito, Berna.rdes simo da mesma.. o qual deve ser oonsagra.do 
Dias, Almeida Gomes, Eduardo Pimentel. aos mais altos e momentosos interesses da. 
Rodolpho Paixão, Alvares Rubião, Cincl.na.to nossa Patria, como tambempor saber de a.nte-
Bra.ga. e Campos Cartier . mão o pouoo caso com qae a. Camara. ~tuma. 

E' lida e sem deba.te approvada. a a.cta. d<l olhar para. essa.s que.stões. _ 
sessão antecedente Entretanto, em VISta do d1scurso bontem 

Passa-se ao expcd: ente P!oferid? no Senado ~elo Sr. S_enador Oiticiea, 
1 - nao potha. e nem dev1a, em viSta. das accusa.-

0 Sr. l.• S e cret.ario procede à. Ç(les forma.es e injustas, que S. E:x: levantou 
leitura. do segmnte contra a politica dominante do meu Estado, 

deixar de, como representante do~· disbicto, 
EXPEDIENTE restabelecer a verdade dos factos que, segundo 

Officios : sua Ex., se deram_ e~ alguos m unicípios deste 
Do Sr. 1• Secretario do Senado, 29 do cor- mesmo segundo llistrlcto. 

rente, tra.nsmittindo o projecto do Secado O Sa. ANGELO N.t>To- Este discurso do 
que concede a pensão mensal de 45t a Dona Sr. Senador Oiticica. é um amontoado de in
Ca.rolina Carlota do Sacramento c Silva, verdades. 
viuva do capitão .h~nora~io do e;terc:ito .J~o O Sa. EUCLIDEs .MA!..TA-Antes, porérn , de 
Chrysostomo La.dJstao e Stlva.-:-A Commtssao rebate!.' diversos p ontos da.s accusaçõe:s de 
d e Pen~es e Contas. S. Ex., seja-me p ermittido que levante um 

Do mesmo senhor , de 30 do corrente, re- protesto solemne e energico contr~ um dos 
mettend~ com emendas a. proposição desta topicos do discurso de S. Ex., que pa.sso a ler. 
Camata. que trata., pelos m eios que indica, de Ao terminar, s. Ex. disse : 
assegurar a. repressão de alguns crimes e 
contravenções.- A' eommissão de Constitui· « Apenas que~ que fiquem constando dos 
ção, Leoislação e Justiça. A11naes do Senado eS!;ieS factos, porque asse-

o . . _ vera estar seu piM"ttdo a.~parelhado para a. 
. Do mesmo sen~or, ~e 1gual data., transm1~- Ju ta. eleitoral, pr>ompto a. dis[Jutar a eleição 6 

ttndo ~m dos r~-,pec.ti <~'OS autogr~phos deVl· n. defender sms direitos por todos os meios 
dameuoo s~ncewnado ~a resoluçao do Con- possiTeis, de modo a não continuar 0 seu Es
~esso Jjac10nal a~tonzando o Governo a ta.do a ser governado por gente sem escru
mdemmza.r a. Fehppe Mnwell d~ gado pulos e que o reduziu ã. situação dos mais 
leva~tado e arreb~nhado de sua proprtedade, pobres e empobrecidos dos burrros. » 
no Rto Grande do Sol, p elas forças Iegaes · o 
que a.hi operaram.-Inteira.da.. Eu só acredito, Sr. Presidente, quo seme-

Do Ministerio da. Guerra óe 29 do cor- lhante proposição fôra. levantada pelo Sr. Oi
Tente, enviando os papeis em que o major ~icica, p~rque cons_ta. do ])i~rio Pfficia! ; e por 
honora.rio do exercito João Bernardo de Aze· isso prec1so desde Jâ. repelllr o msulto n.ltron
vedo Coimbra, pl'<lf~sor da Escola Militar do toso que S. Ex. atirou so~re o nosso.P,lu_-tí do 
Braz.il, a.lleaa.ndo ha. ver di r i ~ido uma turmu. o sobre o pessoal eocolbulo parn. d 1r1gtr os 
de a.lumnos"' da aula de a r'ithmetica. no pe· destinos do m~u Estado ; c, para e!SB fim . 
riodo decorrido de 1 de março a 31 da dezem- faz-se necP.:-;snrlo remontar u m pouoo a.o 
bro do 1895. pedti que se lhe abone rem une- passado. . 
ração ide11tica. à que receberam ce professores Ln.nçamlo um olhnr rctrospec~1vo . sobre 
do CoUegio Militar pelo mesm-.J lllotivo.-. todos os_ governos do Estado, D<? tntu1to de 
A's C<lmmissões de Marinha. e Guerra. e de provar a camo.ra. que com qua.st todos elles 
Orçs.mento. o Sr: qitici~ tern sido sol!dario, vê-se qu~ a. 

Requerim;mtos : &dx;n.~mstraça.o do Sr. q.abmo Besouro prestou 
. . . . a\h 1mporta.ntes serviços ; succcdendo-lbe o 

Do _alferes refor ma.do da. b~•gada pohc1~l Sr. Barão do Tra.ipú, foi este apoiado p elo 
Franmsco de Paula. Nunes, :pedmdo reversao sr sena dor 
a. activ~da.de .- A' Commissão de Fazenda e No Sanado~ Bm lS96, S . Ex . censurou os 
IndustrJa.. a.motínadores que depuzeram o mesmo ba.rão 

De Domin gos Tobias de Mesqoita., pedindo do Tra.ipu, o, sendo este reposto , foi otttra. 
l1m a~:~:dllo pecuuiario para levar a. execução ~·ez; a.poiado pelo mesmo Senador. 
o seu plano de naveg(lção .-A' Comm issão Assumindo o governo o Sr. coronel Vieira. 
de Fazenda e lndustrias. Peixoto, na. q nali!lade de vice- gover-nador, por 

Cn:nara V; I V 
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haver-lhe passado o exercicio o governador 
por motivo de molcstia, ainda o Sr. Oit icica 
apoiou o governo do Sr. coronal. . 

Mais tarde, qua.ndo o Sr. Barilo voltou ao 
governo, continuou o Sr . .()!ticic3. a defen· 
del-o e a apo\.1l-o, d.izendo-se ntú ser mao 
forte. do se·!~ go cerao. 

O SR. An.noxr.r.r.As GALv,\o- Apoiado. 
Yi cart~s do Sr. Senador Oiticica confessao· 
do·SG « m.lto (m·tc 1> do honrado Barão do 
Tr-oipú. de quem se desligou muito maiS 
t:mle, ja no tlm do mandato governa
mental. 

O SR. EccuoEs MALTA-E' verdade; nos 
ultimos 111•1ZCS ela a.dnünistro.ção do Sr. Barão 
c1o T t'ai pú, ficou o Sr. Senador Oi ticica um 
pouco r1e8contente com a :politica do govcr· 
nador, sem, entretanto, !';l:r.er-lhe opposição, 
11elo f<1cto rle tei'·SC feito o accordo com os 
meus nobres co !legas e amigos Drs. Araujo 
Góes c Rocha Ca valc,tnte, acco!'dO que se fez 
por solici taçiio do illustre Sr. Genero.l r.Ji
cerio, contra a opinião no Sr. Senador Oiti· 
r. ica, que antes entendia dever ser repel· 
lido do que acccit.o. 

O SR. AXGEr.o :iETo-Des(le a,bi começou 
a mü. vontade do Sr. Oiticica ao pnrtido cbe· 
fiado pelo Exm. Barão do Traipú . 

O SR . Eucr.roEs M:ALTA -Eleito o Exm. Sr. 
Dr. ;>.fanocl Dn:ute. que succeue1t ao St•. Barão 
doTr:l.ipú, o Sr. Senarlor Oiticica, que tinha 
firo.dr e,.;tremeciuo cc•m o cbef.• tlo partido, 
não S::l den por acuado, e, a.pezar de saber 
Qlle o illustre amigo Dr. Duarte obedecia. á 
ori<•ntação política •laqut'lle che fe , procm·ou 
appT'<>Xima.r·se tio governadot·, tecendo-lhe 
elogios e ccrc:tn<lo·o de attençõcs ; attnnções 
eologios que C'&iO.l"am, logo qne S.Ex. soube 
qur~ o Dr. Man,jc[ lJU[!rte p:r<)temlia tambem 
1·epresenta.r o Esül<lo na Cama.ra :.üttL do Con
gresso. 

checo. E si a censura do Sr. Oiticica nao 
póde attingir aos honrados antecessores do 
governo n.ctual , tambem nio a.ttingh•á a este. 
pois o coronel P:1checo dia a. dia va.e-se im
pondo à confiança. publica pelo seu criteri"o. 
pela sua moderação e pela sua honradez a. 
ponto de elogiarem-no ate os propriog ad-ver-
sarios politicos. . . 

O SR. AtoiGEW NETo-Hn.ja vista a opinião 
da imprensa, gnc nos ê adversa, a. respeito 
do distincto cichdã.o que dirige os destinos do 
Estado, o qU<\l sô lhe tem merecido lo~wo-

O SR. NILO PF.ÇA:NHA.- ü m governador 
destes é que servia ao Sr. Marcos de Ara.ujo . 

0 SR. EuCLIDES MALTA.-E DÓS não o ce
!lemos porque precisamos delle em Alagoas. 

Mas, reatando o fio do meu discurso, eu 
dizia que a administração do Sr. coronel Pa~ 
checo ficou conquistando a.té o applauso da 
propria opposiçã.o ; e a prova iuconcussa e 
irrcrutnvel está. no procedimento da imprensa 
opposicionista representada. na. capitlll pelo 
Guctenberg, cujo retla.ctot•·cllc:Ci~ é o Sr.Dr. Bu
zebio de Antlr<\lie, moço disti.ucto e insuspeito 
a.o Sr. Oíticica, o qual ainda. n ão arL!euloa 
uma só pb1·ase de censura no- digoo gover
nador de Alagoas, antes o tem elogía.do e 
feHo justiça nos seus nobres intuitos, doola.
rando que os actos da administração teem 
sido pautados pela mais severa economia. e 
ai ta. moralidade . 

E isto mesmo tem informado a'O Pai:;, 
como seu correspondaotG no Esto.do àas 
Alagoas. 

Posso tambem invocar o juizo do meu 
nobre collega. Dr . Rocha. Cavalcante sobre 
t1. idoneidade do actual administrador de 
Alagoas. 

O Stt. RocnA CAV"AJ.CAXTE - Fórmo do 
S. Ex. o melhor conceito. 

S•)nh:mt.~. Sr. PI'eshlent•·· n este Hltirno 
g~''"l'IHl.clor, o honrado "· crit•·t•ioso coronel O Sn. EtJCLIIJE;; MALTA. - Já esperava 
Francisco Pacheco, foi qne n:io pr 'teu,lou. pnr e.-:ta t.lcdarac:ií.o do honrado f1eput.auo c folgo 
om, o Sr. Oiticic:t fazer :tppr·oxima~·iio, bastante com a me.sma. que é u. oxpres;iio ó:~ 
1111 nsp~rnnça tal\'•·z dc• pool··r rorma.1' pa1·tído vewla•\r:; e ~i invoca~s" os testemunhos in
com uns t:mttlS 'lcscon tr.nt.es uegnc.;i i\ n t · ·s que susp(,i tos Jos Srs. !':'ena.•lores B~rnartlo e R. ego 
tcimo.m em nfto r1uet•er pagar o hnposlo M··llo, estou certo que tambem SS. EEx. 
estadual. concordarhm in totw;t eom o te~temuuhD do 

Ora. Sr. Presi•lemo, si o Eslo.do d:t3 Ala· Sr. Kocha CD.va.lcaute. 
g-Va.s tem sido goveroado :por gente sem •:s- Passarei ogora, Sr. Presidente, a respon
crnilUlo, como disse S. Ex., e que o reduziu cler a parto d.o discurso •lo Senador .Oiticica 
a situação dos ma.is pobros c empobrecidos em que diz esiar o seu partido forte e appa.
d<l'3 burgos, em nome da. logica e da. raziio, é relbado para ll luta. eleitoral que se ne tra
necessario que se diga que o Sr. Senador foi var. 
conniventc com c~sc ~tado de pobreza. e Devo dizer que no Estado não ha partido 
misoria em qne n.pre;.:oa esta.r o meu Estado, de opposição, arregiment{l(}o; existem fo1-ças 
porquanto, como ficou dito, prestou o seu dispersas que, reunidas, IJOderiam constitui!' 
apoio e concurso a todos os governadores. um pa.1·~Liio \le algum •alor, mas actual· 

Actualmente acha.-se <.\ frente dos negocios J mente apenas e::.:istcm grupos, destacando-se 
do Estado o illustre Sr. coronel Francisco P:t· ue entre estes os que são chefi(l.dos pelos se ... 
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nadores Mendon~ e Rocha Cavalcante, os 
quaes, pelo pl'estig-io ~e suas fami~ias, podem 
valer alguma co11sa ; 1gnoro, porem, o grupo 
do Sr-. Senador Oiti.cica. e muito menos o seu 
pa.rtído. 

0 SR. ANG:ELC NETO- Não ha. absoluta
mente este partido. Pattido sem chefe, sem 
norte, sem programma '? 

0 SR.. EUCLIDES MALTA - Assim, não sei 
em nome de que partido fitlla o Sr. Senador 
Oiticica •.. 

Os SR.S. ARROXELLAS GALYÃO l!: ANGELO 
NE1'0-Apoiado. 

0 Sn. EuCLIDES MALTA- ... saJvo si S. Ex. 
quer se referir a um que, ha poucas dias, 
segnndo noticias íelegra.phíca.s tra.nsmíttidas 
para aqui, se pretendeu organi~r na. cidade 
de Penedo ; mns, si é em nome deste, devo 
declarar á Camara que tal partido niio tem 
absolu tameote o menor -vala L", bastando :para 
affirmal-o a.pena.s a explicação de sua origem, 
que é a seguinte : Alguos oommet•ciantes, 
despeitados com as providencias tomadas pelo 
governo do Estado, no intuito de pôr termo 
11.0!1 desvios dilS rendas esta.duaes, contra
riados e feridos nos seus interesses parti
culares, não podendo contar com lU! boas 
graças dos novos empregadas nomeados pelo 
governo, espalharam telegrammas alarma.n· 
tcs pa:ra aqui, a!lirmando a. creação d,, um 
grande p<Lt'tido, quando, na. verdade, não 
contam mais de meia. duzia de pessoa~ sem 
importando. poHtica.. 

A prova desta minha asserção está no ulti
mopleito que se feriu naque!!u cidade [lll.ra. o 
prccncllilllento d:Ls vG.ga.s n.b<lrtas no con~elho 
municipnl, em que o t-tl novo partido, depois 
do umn. luta. immensa., conscijuiu apenas 71 
votos contra. 3n. 

Esta. derrot~ onc11eu de vergo11ho. os ta.:.~ 
che(e$ que, procurando uma. ~a.hid:t meuos 
dceal;tro,-a paro. og seus credites políticos. pro· 
f:mdrLmenlo dt!smor11.lizados, ver;m hoje decln.
rar quo tudo i .•sa nü.o passa •le uma !hrç:1, 
qu:mdo <l facto, n. realidn~le nua o cru:l, 
Cl'lbta ovidentcmcnte do.s respectivo.:; netas 
r h:it•Jroes. 

Si me tosse permittido dar um conselho 11.0 
nobre Senador, G\1 diria a S. Ex. que não 
coutle neste partido : elle desapparecera com 
a. mesma. facilidatle com que surgiu, porque 
suas ba.ses são nullas e desvalorizadas. 

Continuando, dis..~ o Sr . Senador Oitícica.: 
<tO partido dominante no sou Estado teve a. 

rara habilidade de le~a.ntar contra si a quasi 
uuanimidade das chl.Sses prorluctoras, a;;ezar 
de (lispor de todas as graças do poder durante 
quatro annos; no segundo dlstricto, o chefe 
do p.'\.dido perdeu completamente o presti
gio, vendo leva.ntar-$e contra. a sua. domina.-

ção todo o districto. A prova disto é que• 
tendo nomeado todos os conselhos municipaes 
una.nimemente da sua parcialidade, viu-se 
agora sem maioria. em quasi todos; como 
esse~ conselhos teem.pela lei eleitoral,grande 
influenci11. na. organização da.s mesas eleito· 
rn.es; como a eleição deve ssl' feita a. bico de 
penna., lil9.9 com appa.rencia de verdade, para 
serem :~llegadas no reconhecimento dos pode
res, é forçoso possuit' ~conselhos munici· 
pae;; . Então trata-se de depor adversarios, 
fazel-os perder os legares e fingir eleição 
para o preenchimento das vaga.s. E sendo os 
adver3arios a. maioria, não recuam ante o 
apuro do systemo.: reune-se a. minoria. e de· 
ereta us ;ragas por perda do cargo ou por ha
verem os da maioria renunciado. E' o que se 
fez já com os conselhos municipaes do Penedo 
o de S. BPaz.» 

Sr. Presidente, isto não passa. de pura, 
pha.nt!lllia do honrado Senador, certamente 
victima dttsioformações som criterio e inve
rídicas, fornecidas pelos seus amigos no Es
tado, os quaes nã.o córam (\oa.nte dos meios 
para conseguir os fios. 

O Barão de Traipú, tique sciente o Sr. Se
nador Oiticica, continua prestigiado em todo 
Estado .•• 

Os Sns. AnROXELLAS (hLv .. \o e ANGELO 
NETO-Apoiado. 

O Srt. EucLIDES MALT.\.-... e a prova. evi· 
dente; tirou-se 11. limpo, quo.ndo surgiu em 
Penedo o ta.l pretenso partido, porque, tendo 
seus chefes telcgr:>.p1Hido quo a maioria dos 
conselhos havia adherido ao movimento do 
commercio, teve aqudle iliustre cinn.dão o 
tlesmentítlo solemne, porquanto todos os 
conselhos municipaes,iem discrepanciada um 
só, om sua unanimidade, teleg-rapbaram-lhe 
garantindo sua. complott\ solida.rieda.tle. 

0 Slt. ANGELO NETO-ESSes telegra.mmna 
estão todos pu ulicaúos na im}lrenea dt\ ca.
pital e do Penedo; e eu os telliiO aqui. 

O SR. AllRnxEt.L,\S GA.LVÃo-Mui tos delles 
foram dirigido::; a mim e a.o íllustra ornU.or, 
uos quae.-; ::;e affirmava a inteira solidariedade 
com a orienta.ção firme e criteriosa. do chefe 
do partiu o. 

0 SR. ECCLIDES MALTA-Um chefe presti· 
gioso, como é o Barão do Tra-ipti, ::permitta
se-me a va.idade. que póde ufanar-se de já 
ter encontrado no numero de seus defeoso1·es 
e admiradores o illustt•e Senador, chefe que 
não qur.r nl)n hum dos proventos da politi~a. 
que deixa. todas a.s posiç'\5es e vantagens da 
mesma aos seus amigos ( r1p~i·1do.~ da bancada 
a~agoaHa), não pôde .ser abatido do seu va.lol.' 
real por meia duzia de eommerciantes q,ue 
nã.o querem :paga.r impostos •. 
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O Sn.. AKRO~LLAs GALVÃo - j!uito bem. 
O prestigio e a consideração oe que gosa no 
Estado o honrado ch&fe do partido compre
heo.uem todos os municípios, Jo norte ao sul, 
sem desvio de um só. 

O 8&. ANGELO NETO-Apoiadissimo. 

0 SR. EUCLIDES MALTA-Assim, Sr. Presi
dente, explicado, como está, que o Sr. Barúo 
de Tra.ipú nlio perdeu siquer um só dos conse
lhos municipaes do Estado, os qu3es conti
xma.m unanimes, 'firmes e solidari<Js com o 
chefe, passarei a tratar• do que se :passou em 
Penedo e S. Braz, um dos I>rincipa.es pontos 
da. a.ccusac;ão do illustre Senado!'. 

Em virtude da. lei n. 8, de 13 d9 maio de 
1892, dous membros do conselho municipal de 
Pensdo tinha.m perdido o mandato. 

O SR. RoCHA. c .... vALCANTE - Dous, não; 
cinco. 

O SR. AllJ~OXELLAS GALVÃO- Dous perde· 
raro e tres renunciaram. 

0 SR. RoCH.~ CA.VALCANTE-A verdade é que 
houve dep<Jsiçã.o do eonselho. 

O Sa. A~G-1lLO NEro-Este a.pa.rte de V. Ex:. 
~ por demais grave e importa em uma offensa 
a.o partido a ao governo do nosso Estado ; por 
conseguinte, ea be a V. Ex., poi~ para tal en 
o provoco. a. vir assumir a responsabilidade 
da sua allegação, provando da tribuna o que 
acaba de decla.rar. 

0 SR, EUCLIDES MALTA-cinco membros do 
conselho perderam o mandato, sendo dous 
pelo facto de não compat•ecerem ás ses~ües e 
trt•.s que renunciaram. (Trocmn-se apa1·tes 
entre o S1·.Rocha Ca'llt~lcante e os 8n. ArTOxeZ· 
las Gal'llúD e Angelo Nc~o.) 

O SR. Eucr.lDE:S MALTA-Peço a V. Ex:. 
(referindo-se ~o Sr. R11clw. Cavalca»tc) o fa
vor de ouvir-me e depois reb:lleril. os meus 
argumentos. o que se dc:u em Penedo e 
S. Braz foi o s~guinte : A lei n. 8, ele 13 de 
maio t!e 1B!l2, determina no art. 12 § 2" qu.~ 
perderão omnnJato os que, sem motivo jus
tificado, tlai:xrJ.rem de compv.recor a dun.s 
sessões de que trata o art. 7•. Di r. o art. 7": 
cO conse!IJO municipal reunir-se-lia seis me· 
zes annualmente em sessõe~ ordina.rias de 
15 dias no rn11-ximo, IJodendo Teun:ir-se extt·a~ 
ordinariamente sempre que o interesse do 
município e:xigir.» 

Ora, qual o meio que temos pam verificar 
que estes membros deixaram de comparecer 
às sessões! 

O SR. ANGELO NETo- O livro àas !lctas. 
O SR. Eucr.I.DES MALTA-Cert~mente. E por 

que meio s~ torna effectiva, se decteta, a. 
perda do manda to 1 Por meio d~ reunião do 

<>onselllo que ti quem tlella toma conheci-
Leltto. Pois bem, foi o qtle se f<lzem Penedo. 

Rouniu ·se o consel11 o, nao em sua minoria 
como quer o Sr. Senador Oiticica, mas sim, 
em sua ma.ior·ia absoluta; e para a prova le
rei a acb da respectiva sessão e:x:tra.ordinaria 
de 3 de junho do corrente anno. 

Antes, porem, de lei-a, preciso dizer que o 
conselho se compõe de 12 membros; e, tendo 
comparecido sete membros naquella sessão de 
3 ~e junho, uinguem dirá que sete não seja a 
maio:ria. absoluta. de 12. 

Eis a acta que está escripta no O Pe<~edo, 
que publica o e!pediente do governo muni
cipal: 

" Acta da sess[o e:x.truordinaria do con· 
selho municipal de Penedo, em 3 de julho 
de 1899.- Presitlencia do coronel Aureliano 
Lessa. 

Aos tres dias do mez de julho de mil oito 
centos e noventa e nove,na s11.la das sessões 
do conselho municipal, presentes ás doze 
horas do dia os cidadãos Aureliano de Lemos 
Lessa, Guílhel'me SantaTem, Fra.ncisco Mo
reira, Antonio ?raxedes, Antonio Guima· 
rães, José Appolinario e Antonio Gomes, 
faltando os demais membros e havendo nu
mero legal, o sr. Presidente depois de con· 
vidal' para occupar a cadeira de 1 o secretario 
o 2" dito Antonio Praxedes e o cidadão Gui
lherme Santarem para a de 2• secretario, 
tendo declarado aberta o ses>ão. accrescen· 
tou que convocára a. presente reunião e~tra
ordinaria para >erificaçã.o das vagas dos ci· 
dadãos Joaquim Peixoto e Francisco Silva 
que, como se võ do livro de actas, perderam 
o mC~.nd<~lo de conselheiros muuicipa.es, nos 
termos do art. 12, § 2", da. lei n. 8, de 13 de 
maio de 189.2, e consultava ao conselho si, 
ua f6rma d::t. lei devia providenciar no 
sen t irl o de serem preenchidas as va.gas, fican
do Lleliberndo aftlrmativatnente. Em seguida. 
dnnt!o o secretario conta. do expediente, foram 
lidos tres officios dos consaibei.ros Ignacio 
Teixeira da. Matta Bacellar, Manoel Tertu
limo 'dos Santos e Deoclecio Demosthenes 
Pbydias em que cada um desses cidadãos re
nunciava. o mandato de cousell1e[ro munici
pal; o cidarlii.o presidente submetteu a apre· 
ciação do conselho as renuncias Teferidas, 
que foram acelt<lS contra os votos dos ti
rla.dãos José Appol.linario a Antonio Gomes. 

Em seguida declarou o cidadão presidente 
qnc, se verificando com as renuncias acceitas 
cinco vagas o o conselho municipal e não con
vindo demorar os respectivos preenclü
mentos deliberara designar o dia 4 de agosto 
proximo vinclouro para se realizar as elei
ções em Vista. do occorrido e convocava os ci
dadã.os conselheiros ao mesmo tempo que de
termina ya. ao secretario fizesse as ~evid~s 
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oommunicações, nos t2:rmos -do art. 8 da. lei s~. Alfredo Etlis, ~l!gno Deputad? por São 
n. 23, de 17 de maio de t892, paM. o dia. se· Paulo, que, por mot1vo de moles~u~. S. Bx. 
guinte. ás 12 horas, afim de se elegerem as deixa de compCt.recer por alguns d1as á.s tes
roopeetivas mesas eieitora.es. Nada mais ha.· sões da Camara.. 
vendo a. tra.ta.r o cidadão presidente rnand~u. . . 
encerrada a. sessão, lavrar-se a presente act<t, o Sr. Galeã() Carvalhal ~ 
que eu João Jos·~ da Hora., a.ma.auense desi· Sr. Presidente, quero ter a bonra de sub~ 
gnado o escrevi. -Aurelia1Lo de Lemos Lessa, metter iJ, a.pprovação da Casa. um requ!er-

. presidente.-Anto~io Praxedes da Silva Reis, rnento de informações ao Gov-erno. Venh.o 
I• secreta.rio.- Gttilhe'fme Duque de &nta- occupar a tribuna. por poucos mollleutos, 6ll1 
rem1 2• secretario.» defesa do u ma causa consti tucional que julgo 

· . _ . · _- em imminencia de perin-o. 
Nestas condwoes, Sr. P restden tc, nao " -

honve deposição, ma:s unicamente ~-parda O Sa. Luxz AOOLPilo-Certamente nao é a 
de mandato em face da. disposição clara e de Matto Grosso. 
termina.nte do t~rti.gu da lei, q_Qe acabo de o Sa. Ea1co CO'E:LHo -Si é constituciona-l, 
citar. esta perdido. 

o S:a . RoCHA. CAVALCANTE-Mas existe o o sa. GA.LE:i.o CARV,\LHA.L- Refiro-me ao 
protesto doe que perderam o mandato. )>recei to contido no art. ô4, paragrapho, unico 

o Sa. E oCLIDllS MALTA-Este pr otesto não tia. Constitui~ão, que determ~na de. modo 
tem importa.ncia. alguma. porque contra. eHe nllllto_ expresso que os _propr100 na.c~ona.es, 
eu opponho a. acta do conselho, uni co do- qu~-nao fore~ DeceSS~l?S pa.l'a. serv1ços da 
eumen.to of!ieial que tem fê publica e pelo Un.u~o. P.a~l'ao a:o dornm1_o dos Estados, em 
qual se prova baver a .maioria deste mesmo euJO terr1tor1o esttverem Situados. 
conselho deereta.do as níeridas perdas do Jã. tive opportnnidade d e prol:luncia.r-me 
ma.nda.to. oobre um projecto de lei, que foi appt'O-vado 

DiBse o illustre Senador que seu pa.rtido nesta casa. que dispunha. sobre a veud& de 
esta prompto e prepar·ado pa.l'a. ã. l-qta e eu o ?ropri~ uacionaes, mostrando então que ae· 
que devo dizer que o Partido Repu\llicano de melnante medida. era manifestamente in
Aiagôa.s, forte, unido e bem orienJado, não coDstituc!onal. 
teme absolutamente o pleito (apoiados} e não Mostrei mais que l)roprios naeionaes nã() 
està longe o dia. em que S. Ex. h:.t de ter a. podiam ser al ienados pela Uni~o; que elles 
prova positiva. desta. m.inba. a.ffirma.tíva, e ha tinham um destino tnnico especial, e que 
de verificar a. nossa força. podendo desde os Estados podiam protestar contra as ven· 
logo assegurar ao illustre Senador que .seu das projectadas. bem como em juizo com· 
PARTIDO soffrerá a mais completa. derrota., petente reivindicar tQdos a.quellM propr1os 
Ci.l.be~do a pa.lmft; da víctoria ao h~tíd~ Re- U(l.()ionaes que fossem vendidu~ ~o~tra o pre
publica!lo, o umco qu~ tem organ.1za.ça.o no eeito expresso da. nossa ConsbtUiçao. 
Estp.do . (Trocam-se d~'!Jer$OS ap~rtes ent)·~ os E' cerlo que o Con"'resso tem concedido 
Srs. 'Rticlu, Cavalcante, Arroa;eUas Galuuo e autorizações amplas "'ao Go1"erno para a 
An91llO Neto.) W.lnda. de proprios na.cíona.es, incluindo neuas 

Vou concluir, Sr. Presidente, devendo dizer um.~ autorização }>articular para a. alienação 
ao iltustrado Senador Oiticiea. que ass im coroo da, Estr ada de Far1'0 eentl.'al. Mas, eu espe
s. Ex., f:llla.ndo sobre estas assuarptos, não rava que o Sr. Presidente da Republica, no 
tem em vista. pedir a. intervenção do Governo, liSO das suas ~t-tribuições constitucionaM, 
ta.!Uba.m n<'a não a pedimos, e assim como respeitasse os direitos d?s E:!tados, que. ~ 
sctentlfica.ndo o Senndo, só tem vtsta. preve· ~nrantidos de modo mn1to cl~~oro e pos,two 
nil·odos meios que denomina indecentes e que ~o art. 64, pa.ragru.pho unico, da. nossa lei 
suppõe fol"a.ID postos em pratica pelo partido !uoda.meuta.l. 
do gover110 do E~tado pa.ra. o preparo das frau- A.cc-re.sce que -a-lgumas dessas autorizações 
des insinuando que as mesas são nutta.s; assim, foram votadas com certa precipitação na dis· 
ta.rnbem. restabelecendo a verdade dos factos cussão do Orçamento, no anno passado, quan~ 
por S. Ex. adulterados, tenho a declarar, os dias esta.·1am contarias e o Senado na.o 
afim de que fique consign~o no~.4nn ae~fiesta. tinha tempo pa.n.exa.minar o questiona.rio e 
Camata, quG o nosso pat·t1do nao prec1sa. de emittir o seu juizo. 
fraudes para triurnpha.r e que as m esas, . . ·~ .. ~:; 
orga.nl7.a.da.s. são tão legaes como as que mais o ,.0 SR.·. L .\.Ul\0 MuLLER-Com Pt>ee\pt.....,...o, 
são. (Mte ito bem; muito bem !) nao ap otado. 

0 SR. GALEÃ-O CA.R.V AL!IAL- OS orça,men-
0 Sr. Bueno de A.n.drad:a.-Sr. t03 :foram appro-mdos sem alteração pelo Se

Presidente, cabe·me declarar, por parte do n~do ••• 
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O SR.. AuGusTo MoN'l'E~EGRo-Não apoia- ma.çõe$, que, espero, sará. approvado, apezar 
do. da feição politica. que apresenta a Cama.ra, 

o S?. . GALEÃO C.UWALHAL-... de morlo que neste m~mef!to, e~ ~ua quasi una:aimidada, 
aqnella casa do Congresso não collabol·ou na em np~no mcondlclonal ao Pres1dente da 
discussão para commentar, estudar e inter- RepubLu:a. 
preta.r o nosso dispositivo constitucional em O SR.. AuGUSTo MoNTENEGR.o - Ahi a. Ca· 
a.ssum];lto de tamanha importlJ,ncia. e gravi- mara se deti:mde: é autora da disposição. 
dad~. . . O SR. GAL'I!Ão CARVALHAL (depois.de Zero 

E possrvel qu~,e.possa encontrar 1!-m ~r- requerimento)-Só tenho em vista examinar o 
gum~nto p:~.ra. JUstificar est:ls n.utor!zaço~s funccionamento do mecanismo governamen· 
no d1sposto no ~u·t . 34, n. 29, da Const1t~1ça_o tal para accentuar as devidas responsabili· 
d! 24 de feveretro que est.a.belece a atll'Lhul- dades. '(Apoiados.) 
çao ~o Congresso ?a.I"a. legt~lar -~?~re as terras o Governo está. na obrigação de declarar 
e_mmas de_ propl'ledarle rJ~ UOJao. _ MlJ.!3. a si o art. 64 do. Constituíçãoestâ. revogado e 
Slm,Ples le1tura deste artigo constrtuc10~al qual a. lei qtte díspoz em contrario. 
e~tá. provancl? que_ se trata 1l~ causa._ m~uto sr. Presidente, quando vejD que os ele
diversa daallenaça.o dos propr1os ~a~ton.te~, mentes r eacci<>na.1·ios, que se intitula]]l 
que u~a. vez con~~derados d~soecess:trl_os_par .\ conservadores, trabalham pela não obser
os servtçosd~ Umao ,t>assa.ra.o_ao diJnu~to d~s vancia de muita.s disposiçõesconstitucionaes, 
Es~a~os, conforme~~sta prescnpto na <.:onst1- e entre ellasas que se ref~rem á. liberdade 
tmçao. _ profissional, ao a.nonymato, iL secularização de 

E note a Camara que o no,so pacto. ~unda· cenüterios e a. outras mais que constituem 
mental usou das palavra~- dom1n1o do.; grandes conquistas liberaes do Iegislttdor 
E stados· constituinte; e quando considero que o hon· 

O SR. ERico CoELHo-Serão bens moveis, rn.rlo Presidente da Republica vao sancoio· 
immoveis e semoventes? na.'nclo semelhante propaganda com o seu si-

O SR. GALEÃoCAR.VALIIAL-Todos os pro- lencio e com._a sua acquiescencia.,-nã.o é de 
prios nacionaes. ?stranhar, !:mo me causa ~ss<lmbro a ~esma. 

SerU. possivel alguma duvida ~obre esta ma· 1~terpretaç11.o em referencta aos :proprtos na-
teria '? Como é possivel d;tr-se ao dispositiYo ctonaes. . . _ . . 
constitucional uma interpretação diíferenfu 1 ~\. Const!tuu;ao diZ cl~r~~.mente. ~qs pro· 

PL'JOS na.c10naes passarao !LI) dommto dos 
O SR. LAURO M~LLER _- O Con~ress_o Estados, em cujo territorio estiverem situa

constantemente tem. uado mterpretaça.o dt· dos:~> . Pois bern; 0 congresso e o Presidente 
-versa.. da. Republica dizem: «Os pr()pl'ios na.cionaes 

O Sa. GALEÃo CAR.VALHAL- Feço estas serão vendidos»!! 
considerações, porque tenho visto a. publ!· E assim ne tudo se precipitaudo po~ esse 
cação de editaes chamando concurrencia parn despenhadeiro que se ch<IIna.- e~quectmento 
a compra dos Arsenaes de Marinha da Bahia completo de todos ~ comprom1~sos. de. go
e dG Pernambuco, proprios naciono.es, que -verno _e o enfr~q11ee1mento. das. t~stttUJçoes 
devem passar aos Estados em cujo territorio :pela nao execuçao fiel das dtsp<Jslçoes claras 
est5o situados. do nosro pacto fundamental. 

0 SR. AUGUSTOMO!'\TEN F.GRo-Não apoiado. 
O SR. GALEÃo C.ARVALIIAL-A autorização 

do Congresso, para esse fim, e attentatoria da 
Constituição. (Apoiados c nilo apoiados.) 

Quererá o Sr. Presidente da Republica. pre· 
judicar o direito dos Esta.rlos respectiYos 
-vendando os antig-os .-\rsenaes de Marinha, 
quando n\'S.o são mais necessarios pam o ser
-viço da. União~ 

Vejo com este procedimento que, da parte da 
Governo, ha deliberação formal de executar ~ 
autorização do Congresso, que é, como ou 
disse, attenta.toria. da Const ituiçã.o . 

Haverá ainda a deliberação irrevogavel de 
se vendor ontros proprios nacionaes? 

Usando de um direito que me assiste, te
nho a honra de su bmetter á consideração da 
camara o seguinte requerimento de infor· 

Não quero fazer um longo discurso; quero 
deixar tl.c&l' be>m patente o meu penaamento, 
para que tlqtle registrado o meu protesto, 
bem claro, co11.tra a alienação dos pt•oprios 
nacionnes, que segundo o preceito muito ex
presso e tc1•minante da nossa Constituição, 
pcrteocom aos Estat!og da Republ i~a, sem in
<lemnisat;.ão pEcunia.ria de espec1e :\lgumo.. 
(M-uito bc1a ; C:J•Oi <Ldos.) 

Vem n. Mesa., é lido, apoiado e posto em dis· 
cussão o seguinte 

RF.:!U.ERJllENTO 

R~queiro l_ ue, por in~rmedio da. Me~a, 
sej~·m pe(lidas a.o Sr. Presidente da Republlca 
as seguintes ín!ormações: 

Quaes os -proprios naciona.es declarados 
desneces,sa.rios para. os serviços da União que 
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o Governo pretende vender em concurrencia 
publica.. 

Sala das sessões, 31 de agosto de !899.-
Galett<J Carva~ha.l. · 

·-~ ~..,_;.-. ... -. _ .. -..... _ ... ~-·~ .. 

a. Uniã.o não tem neste momento necessidade, 
~ <lesneeessario inquiril-o por esse meio ; 
bas t..1. ler os cclitaesJ cru que estes são postos 
á venda. Si. porem, quer saber qua.es os que, 
de tuturo, não precisa.rá. o Governo, isto vem 
pertorbn,r a administração, porque a União, 

O Sr. Augu.st:o l\lontenegro não precisando hoje de certos e determinados 
diz que pediu a 1Jala. vra. sobre o requerimento proprios na.cionaes, poderá dellea precisa.r 
do nobre Deputaflo por S · Paulo_, n~~ só por amanM, ficando, assim, o Governo em diffi· 
n~ estar de accordo com os prmct plO> que culdai.les para re::;pouder ao nobre Deputado, 
s. E:s:. sustentou, ~omo tambem ~orque for_ sem :prejuizo da. administração, que se . tem 
o rela-tor _da. ~e_oorto. no a.nr1o p<~ssailo .e 0 de modelar· pelas neces~í.Wl.des mudave1s do 
autor _da d1sposu:ao a que S. Ex_. se refet'ln e serviço IJUblico. 
que nao -vem do anuo passado som~nw, mn.s . _ . _ . 
tigura.V'a em orçamentos anteriores. Por essas razoes. _sente dJzel-o, nao da.ra. o 

Ficou firmada a doutrinu.: c.lesde que a seu votJ ao requer1mento . 
Uniâ? nã.o prec~se ins_ta.llar s~rviços n~s Es-; Ninguem mais pedindo a palavra, é encer· 
tado.,, os propr1~ na.czonaes nao a.provelta.dos l'n.ua a !liscussão do requerimento do Sr. Ga
podeJO Eer. vendidos. Nen~u~ ~los goverJtos leão Carva.lbal 
da Rerpublzca. adoptou o pmlc!plO do a.rt. ô-t • 
fl~> Constitui~ão com a. latitude que o nobr·e E' lido, apoiado e sem debati} encerrado, 
Deputado por S. Paulo acaba. de <lar-lhe. Ao fica.ndo illliada a votaçiío, o seguinte 
contra.rio, todos ellestecm contrariado CfJU~ 
stante e systematicamentea preteução dos Ks· 
tados, de ficarem corn os proprios n:J.cionnes 
que, por· esta ou a.quella circumstuncia, não 
podem. :;er a.pplicados como estilo e onde 
estão no serviço f&.leral. 

REQ UERI:\IEN'TO 

Requeremos a nomeação pel0 :\-lesa de uma 
Commisslio Es pecial (le cinco membros para, 
tomando em conslderaçii.o o projecto n. 118 A, 
de 189S, os artigos e disposições legislati-vas 
sobre o me~mo assumpto e a.S emendas que 
forem ap;·esentadas no seio da Commissão 
apresent<Lr um outro pro.iecto substitutivo, 
que ser~\ dado para 3·' discussão em -vez do 
act ual. 

A doutrina, contra. a qnnl atirou-se agora o 
nobre Deputado por S. Paulo não é do 
actual Presidente ([a Repub!ica e sim de todos 
os pre:Sidentes que teern funcciouado ilupois 
de 24 de fevereiro de 18'-'11, com a snncção cio 
Congresso Nacional. Si o Governo vende tues 
propri<Js naeionaes,quercom isto significar ao 
ps.iz que precisa do.:; recursos pi'Oveuientes Sala das sessões, 31 de :~gosto de 1890.-
dest.a. venda., para inslallur serviços federaes .4ppolonio Xenaydes. - Calo{,eras. 
mais decente e mais dignamente. 

Não comprehende o orador o reque1·imento 
apresentado :pelo nobre Deputado, desde que 
nã.o se t ra.te de nm acto ou resolução t~ 
mada pelo Govet·no spmte sua ; tratando-se 
da exeeução de umt~ aut.)ri1A1.ção do Con
gresso. que sigtúika. a :inter-venção do Con
gresso pedindo informuções sobre essa ex:.
ecuçiio Jeita dentro dos termos da lei 1 (Jlttito 
Õem j l11Bito ucm. ) 

O St•. Lattr~ ~.Iiiller t<,m, como 
o nobre Deputado ~lo Pará, e c~m~ a. ca~ 
mar:L, a. responsi1l.Jü1dnde da. autot•JzaÇi!..O !la da 
ao Governo para tlispo1• dos proprios nacio
na.es, quo se tornas>em desnecessarins ao ser
vioo U<L União. N;lo póde, port[l,nto, rlar o seu 
-voto ao requerim~nto do nol.Jre Deputado por 
S. Paulo, que argue de inconstituciooo,t tl. 

resolução do Gover·no, m:1.nd;mrlo vender llro
prios na.ciona.es nestas condiç0es . Evideute~ 
mente; o requerimento do nobre D<"puta<lo ou 
é desnecessa.rio ou per~urba. a administração. 
Si o autor do requerimento quer, apenas, 
aber qttaes são os proprios nacioDa.es de que 

Cornparecem mais os Srs. Albuquerque 
Sere.io, P<ld1·o Chermoni , Enéas Mat·tins, Ser
r.edello Goerê<t, Viveiro;;, Cunha Martins, Hen
rique Val!a.d&.l'CS, Hdcfonso Lima, João Lopes, 
~·rancisco Sá., Trindade, Coelho Lisboa, Jo~ 
Ma.riano, Atronso Costa, coelho Cintrn, Mar
tias Junior, Moreira Alves, Juvencio de 
Aguiar, Periro Pernambuco, Rodrjgues Doria, 
Castro Rcbello, Milton, 'Tosta, Amphilophio, 
Rodrigues Lima, Par<Lnhos Mont•megro, Ma.r
coLlrto l\·!oura, Dionysfo Cerque ira, José Mur
tínho, Oscar Godoy, il'ineu :Ma.cha.r1o, Alcindo 
Guanab;lra, Augusto de Vasconcellos, Be
lisario de Souza, Pereira, dos Santos, Fon
seca Portelll'., Leonel Loreti, Agostinho Vidal, 
Julio Sa.utos, UrlJano Mn.reondes, ,Cam._polina, 
Ma.yl'itlk, C;t logeras, José BoJtifacio, A!ft•edo 
Pinto, Fel'l'eira Pires, La,mouniel' Godofr<Jdo, 
Cupertino de Siqueira, Augu-sto ClemtJntino, 
Matta. Machado, Artlmr Torres, Padua. R.e
Zündc. Edmundo àn. Fonseca, Francisco Gli· 
ca!'io, Luiz Arlo!pho, Xa.vier do Vnlle, ALen<:a!' 
Guimarães, Gtüllon, i\hr~'lll E:;cobar, Victo· 
rioo Mollteixo e Rív:1davia correa. 
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ORDEM DO DIA 

O Sr. Presidente- Dev() fazer 
ver á Camara um equívoco. 

No Diario tio Çongresso figurou como ma
teria sujeita a. votação da ordem do dia. de 
boje, em 2" discussão, o :projecto n. 1!4 A, 
deste anno, quando este projecto entra em 3• 
discussão. 

Tambem deixou de figurar, nã.() só na. 
ordem do dia., como no impresso que foi dis
tribuído, o p:rojecto n. 129, de 1896, que foi 
dado para ordem do dia, em 3• discussão. 

zarro, lente da Faculda-de de Medicina. do Rio 
de Janeiro, o tempo que serviu como director 
de secçã.o do Museo Nacional, cessando, 'PO
rém, d~ perceber a aposentadoria em clljo 
goso está ; revogadas as dispo.sições em con
trario. 

Posto a votos, é a.pprovado em 2" discllil!lã.o 
o seguinte artigo unico do 

PROJECTO 

N. 122 - 1899 

O Congresso Nacional resol-ve: . 
.Artigo unico. Fica o Poder Executivo au

torizado a proroga.r até 31 de dezembro de 
1901 o prazo para a conclusão dos 100 pri

Posto a votos, é rejeitado o requerimento meir0., ;.;;:ilomet:ros da Estrada de .Ferro de 
do Sr. Galeão Carvalhal, o!Ierecido nu. ses- j Catalão a Palmas, de que é cessiona.ria. a Com-

O Sr. Presidente- Vou submetter 
a votos os requerimentos, bem como diver: 
sas redacções finaes que estão sobre a mesa. 

Posto a votos, é approvado o requerimento revogadas M disposições em contrario. 
são de haja, JIOr 94 votas contra 39. I panbia Estrada de Ferro Alto Tocantins; 

dos Srs. Appolonio Zenaydes e Ca.logeras, São successivamen.te postos a votos e ap· 
offerecido na. sessão de hoje • • provados em 2• discUBsão os artigos 1• e 

2° do 
O Sr. Presidente.- Opportuna

mente a. Mesa nomeará. a Commissão. 
PIWJECTO 

N. 129 - 1899 

o Congresso Nacional decreta.: 
Art. I. o Fica o Poder Executivo autori

Posto a votos, é approvado em p discussão zado a. alienar as sobras doa immoveisadqui-
o seguinte ridos para melhoramentos da Estrada ·de 

São successivamente.sem deba.tea:pprova.das 
as redaceões finaes dos projectos ns. 59 c, 70. 
108 A e 123 A, de 1899, pal'a. serem en'Viados 
ao Senado. 

PROJEC'tO 

N. 27 A- 1899 

Ferro Central do Brazil, entre as esta.cões 
Central e S . Diogo e, por conta. do prod.a.cto 
dessa. alienação, adquirir os predios necessa
rios para realização total do plano a.pprovado 

O Congresso Nacional decreta.: pelo decreto n. 2,g85, de 9 de maio de 1898. 
Artigo unico. Fica 0 Governo autori:zado a. Art. _2.o Revogam-se as disposições em 

reintegrar no serviço activo da armada, com I contra.rlo · 
a patente de vice-alrnir~~onte e sem prejuízo ~ _ -
_do respectivo quadro, o vice-almirnnte refor- O ~X:· Presi~ent:e:-Estão .~ndas_ a.s 
mado A.rt~Ul' Jaceguay; revogadas as dispo· votaçoes, passa·~ a mater1a em d1scussa.o. 
sições em contrario. E' anm.:.nciada. a 3~ diJcussã.o do pl'ojecto 

n. 114 A, de 1899, isentando do pagamento 
O Sr. Oliveira Braga ( pela de quaesquer direitos, na Alfandega. da. c.;a~ 

oYdem) requer e obtem dispensa de intersti- pita! Federal, dous volumes importados pelo 
cio para que o projecto qut; acaba de servo- pintor Victor Meirelles de Lima, contendo a. 
tado entre na proxim~ sessão. téla e as tintas para. a. pintura do panorama. 

E' posto a. votos e appro-vado em discussão 
1 representando o descobrimento do Brazil. 

unica e enviado á Commis:são de Reda.cção o Ninguem pedindo a palavra., é encerrada a. 
seguinte discus~ão. 

PROJECTO 

N. 105- 1899 
O Sr. Presi d ent:e-Ha. vendo nu-

i mero, vou submetter a votos o projecto 
n. !14 A, de 1899, que acaba de ser encer-

O Congresso Nacional resolve: Irado. . 
Artigo uníco. Pa .. ra os ctreitos do art. 2951 Posto a votos, é approvado em 3" discussão 

do Codigo de Ensino superior é o Governo au· e enviado á Commissão de Redacção, o se
i;orizado acQntar ao Dr. João Joaquim Pi· guinte 
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J'.ROJECTO 

N. 114 A-1899 

O Congre~so Nacional resolve: 
Artigo unico. Serão despacllad.os livre do 

pagameo.to de quaesquer direitos, na Alfan
dega da Capiti! Federal. os dous volumes 
importados pelo Jlintor Victor ~1eirelles de 
Limt., contendo um a téla em que tem de ser 
pintado o panorallla representando o descC~
brimento do Brazil, e outro ts tintas indis· 
pense.veis ao mesmo tra.ba.lllo. 

E' aaounciada a 3a discussão do :projecto 
n. 129. de 1896, dispondo sobre a. contagem 
da antiguidade de posto d~ officiaes do exer· 
cito, a que se referem 09 a.rts. 1" e 2° da. l ei 
n. 350, .de 9 de de.zembro de 1895. 

O Sr. Barbosa Lima (pez ,, ordem) 
-Sr. Pl'esident&, ~u desejava que V. Ex. me 
inform:lSse mais detidamente qual o projeeto 
que está em discussão, porque, aegundo me 
chega. a.c:; ouvidos, trata-se de um projecto 
que foi, por eogano na impressão da ordem 
do dia, omittido nesta.. 

Si é assim, pediria. a V. Ex. que roe man
'dasse t1·azer o impresso, contendo esse pro· 
jecto. 

Parece-me que núo hav-er)a. inconveniente 
em que. se consentisse que este projecto rosse 
submettido á. apreciação da actual Commissão 
de Ma.rinba.eGuerra, afim de que estaemi.tta. 
o seu parecer e a. Ca.m~ra., melhormente in· 
formada, possa votar. 

Vem a Mesa, é lido, apoiado e posto con
junatamente em discussão o seguinte 

REQUERIJ,!ENTO 

Requeiro que o projecto ·n. 129, de 1896, vã. 
á. Comm.issão de Marinha. e Guerra.. · 

Sala das sessões, 31 de a.gosto de 1899.
Burbosq Lima. 

Nínguem mais pedindo a. palavra., é encer· 
ra.da a discussão e a•Jiada a votação. 

E ' a.unuociada a 3• discussão do projecto 
n. 132, de 1899, .determinando que, D:\ liqui
dação do tempo de serviço :para. a. concessão 
do meio soldo, não seja descontado a.quelle 
que tôr passa.olo no goso de liceoça para trata
mento de saude, nos t·1rmos do a.rt. 10. do 
cecreto n. 1.388, de 21 {te fevereiro de 1891. 

Ninguem ~dindo a pal<tvra, ~ encerr:td.a á 
discussií.o e adiada. a vot,ICÜ.() • 

E' annunclada a discureão uni.ca. da. emenda 
substitutivo. do Senado e.o :projecto n. 22 C e 

O Sr. Pre~ident.~-Na h.ora do ex· 22 o, deste anuo, que autoriza. o Poder E:ore
:pedient~. decla.re1 que haYla um eng:u10 na cutivo a abrir ao Ministcrio da Justiç3. e Ne
lmpressa.o da orrle_m do d1a d9: presente ses- gocíos rntaricHes o credito extraordinarío de 
são, e trou:x~ então ao con~ectmento da. Ca.- 80:8~$637, para. ·pagamen.to dos ord&nadoa 
mara. .o segUinte: que o prOJOOW n. 114 A, de quo competem a varios juizes. 
1899, Isentando do pagamento de quaesquer . . . 
direitos oe~o Alfandega. da Capital Federal dous . NtD&r_l;lem pedindo a. pal~vra, e encerrada a 
volumes importados pelo pintor Victor Mei.· discussu.o e ad1ada a. vot açao. 
relles de Lima, devia ser discutido e não vo· Sãosuccessivamente sem deba.te encerrados. 
tado apenas, co100 ~e verifica. va na. ordem do em 2" discussão, os arts. 1• e 2• do projecto 
dia., e o de n . 129, cuja discussão acabo de n . 109, de 1899, a utorizando o PodeL' Exe· 
annunciar, tinha sido omittido. eutivo a lJror:nover, por serviços relevantes, 

Nestas condi<;ões, si o nobre Deputado · de· a.o posto de aHbres o a 2' t~nente do exercito 
seja usa.r da. palavra., sobre este projecto .. . ao 2° sargento do 2• reghncm to de artilharia 

O SR.. BARBOSA LIMA-Pel.'feitamento, A.geoor Rocha, imlepen!lentemen~ de vaga. 
O Sn.. PRESIDENTE-Pois bem. tem a pala.- nesse posto; ftmndo a.clia.da a. votaçuo. 

vra o nobre Deputado. ' Sãosuccessívamente sem debate encerrados , 

O Sr. Barbosa Lhnn- A minha. 
intervenção na. discussão deste assum pto tem 
:por nnico objecto apresentar à consideração 
aa Casa um requerimento, solicitando que 
este projeoto vá. a Commissão de Marinha. e 
Guerra. para que e!!!ta. interponha. o seu pa
recer. 

Baseio-me, :Para fazer este re11. uerimento, 
na. segu.inte considera.ção: o projecto vem da. 
legislatura. }lal!sadn. e v:iza. altera1· · d~ modo 
que 5e llligura a. nós outros, membr<lS da COm· 
missão de Marinha e Guerra., ineônveriente á 
legislação feita sobre o a.ssumpto em 1895. 

CalllA rA V. lV 

em 2• discussão. os arts. t• e 2 do projecto 
n. 77 A, de 1899. c:raando no Districto Fe
deral mais qua.tro otlicios de justiça, sendo 
dous de tabelliã.es de notas, um de escrivão 
de protestos de letras e um registro geral de 
hy_pothecas, com substitutivo da. Commissão 
1\e Constituiçã:o, Legislação e Justiça, ficando 
adiada a vo~1ção. · 

O Sr. Presidente declara que 
estãc findas as materias constantes da ordem 
do dia. 

Antes de lllvanta.r o. sessã.o,ltove d·eclaro:r ú. 
ca.mara. que o projeeto n. 105, que foi votado, 

~li 
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referente ao Dr. Joaquim Pizarro,lente da 
Academia de Meàicina, não entrou em I' dis
cussão, como está no impl'esso da ordem do 
di::L, ma.s em discussão unica., confol'me de
termina. o Regimento. 

voo.a. imprimir as seguintes 

REDAOÇÕES 

N. l05 A-18ll9 

Red·~cçito final do projecto n. 105, deste anno, 
que autorüa a Governo a contar ao D;·, 
Joao Joaquim Pi~arTo, lente da Faculdade 
de Medicina rlo Rio de hnâro, para os efféi
tos do m·t. 295 do Codigo de Ensino s~~pe
rior, o tempo q1,.le se;·'l)iU c~mo director rle 
sccçúo do .ll'l!Áseu Ntciorw~ cessando, porem, 
de percebe1· a apo~entador,ia em cujo goso 
està. 

O Cocgresso Nacional resolve: 

Artigo unico. Para. os etreitos do art. 295 
do Codigo de Ensino Superior é o Governo au· 
toriza.d.o a cont"r ao Dr. João Joaquim Pi
zarro, lente da Faculdarle rle Medicina <lo Rio 
de Janeiro, o tempo que serv1u como directo:r 
de secção do Museu Nacional, cessando, porém, 
de per~eber a a]?osentadoda em cujo g-oso 
estiL; revogadas as disposições em contrario. 

Sala das C.ommissões. 31 de agosto de l8g9, 
-F. Tolentino.-E. ~11áU:t,-~4.rtlnH· Peixolo. 

N. ll4 B-189~ 

Redacçito fina~ do projecto n. 114, deste anno, 
que isenta do pcrgamento de quaesqttcr direi
tos, na At(andeq(t da. Capital FB,Ieral, dons 
-volumes importad•ls p~lo púttor Victor ,1fci
relles de Lima, contendo 1t tela e as tintLts 
para a: pint'lmt do pa~totama represen!amlo 
o dc:;cobrimento do B1·a:il 

O Congl'esso Nacional resolve: 
Artigo unico. Serã.o despachados livres de 

paga.mento de qua.esquer direitos, na Alfa.o.
dega. da Capital Federal, 03 dous volumes 
importados pelo pintor Victor Meirelles de 
Lima, contendo um a. tela em que tem de ser 
pintado o p~norama. representanrto o descobri
mento do Brazil, e outro as tintas ind.ispensa
veis ao mesmo trabalho. 

Sala das Commissões, 3! de agosto de 1899. 
-F. Tolentino.- Euclide$ Jvialta..- At·thur 
Peü:oto. 

vae a. imprimir o seguinte 

PARECER 

N. 47-1899 

Inde(el·e o reQuerimento em qw~ o plt!lrmaceu
tico Lui;; Carlos Franca pede a applitaçé!o dri 
disposto no § 25 do art. 72 da Constitt~içüo 
Federal à sua invenção tel'tdente a; manter 
em lique(acção o latex à~ seringueira, mani
çoba, etc. 

Foi presente a Commissão de Fazenda e 
Industl'ias uma petição do pharmaceutico 
Luiz Carlo.l! Franco, autor de um inv~nto, do 
qual diz tet> privilegio, tendente a manter 
em liqueracção o la.tex da. seringueira, mani
çoba., etc., e ailegando conveniencia na. di.
vulgação desta descoberta, pretende do Con· 
gresso Na.cional a applicação do disposto no 
§ 25 do art. 72 da Constituição Federal. 

Circumscl'evem-se a um ramo da nossa 
industria ex:tractiva os beneficios IJrometj,i
dos pelo icvento; nelle não vê a Commissão 
um alcance tal que possa fazer jus ao premio 
requerido e por isso é de parecer que seja. ne
gado o favor· pedido. 

Sala d;\S Commissões, 31 de agosto de 1899. 
-José jfariano, presidente .--PinheiroJuniol·, 
relatol' .-liermenegildo de Moraes .-P,~reira 
dos Santos. -Coetlw Lisbo.z.-Ovidio ill;t'dltt,]S, 

Vão a imprimir os seguintes 

PROJE<:!'OS 

N. 14 C-1899 

E;nendas dQ Sena<lo ao projecto 1.4 B, deste 
a1mo, qt~e fixa as (orças de tern.L pam o ex· 
ercicia de 1900 

A' Commissão de :1Iarlnba e Guerra foram 
presentes ~1s emendas adopta.das pelo Senado, 
moditicando o projecto de f!xaç[o de forças de 
terra. para. o exercido da 1900. 

A Commíssão não vê mo ti vos que a levem 
a concor•lar com a suppressão dos§§ 1". 2", 
3·', 4' e 5° do art. 2" da proposição oriundas 
desta Camara; sendo certo que todos os :Minis
tros da Guerra. teem declarado inefficaz ~ 
conjuncto da disposições vigentes relativas 
ao preenchimento dos cl!l.l'OS no exereito na
cional, conservar taes quaes essas disposi
ções sera indubitavelmente cuntribuir para 
que concinuem a. se não llreencner, de modo 
regular, como até hoje, essas vagas, 

Appella-se p;lra a elaboração de urna lei 
que tem sido adia~a de n.nno ]?ar~ an_no. de
vendo uota:r-se que IJa falta dest.a yao pre
valecendo modilicaçães introduzidas em leis 
annua.~, mas que ainda assim de D~du. teem. 
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servido ; e emqua.ut.o se não deereta. a re· 
forma das leis de 1874 e subseq.uentes, con
tinúa. o Governo a lutar com ser ias ditlicul-

.. dades pa.ra substítu\r as praças que por qual
quer motivo abrem vagas nas fileiras do 
exercito. 

A. Commiseão de Marinha e Guerra J_)ropoz 
um systema. proviS<Jrio de organização de 

. juntas de qualificação e sorteio constante 
dos paragra.phos que o Senado supprimiu; e 
como quer que essa respeítavel corporação 
não o tenha substituido por melhor systema, 
e antes, com eSsa suppr~s~ão, mantem o 
processo por todos os Ministros, mais de uma 
vez, condemnado, pensa a COmmíssão que 
devem ser couser~ados a.qu.el!es pa.ragt·a.phos, 
rejeitada. a emenda suppressi-va. do Senado c 
com esta. a que manda. omittir no art. 2.0 as 
pala. v r as-e constante$ ria pre>e»te lei. 

Tão pouco dá a. Commhsão a. sua. a.equies
ceneia á emenda que manda supprimir os 
§§ 1 • e cz• do a.rt. s•, que, no seu eoteodcr, 
deYem ser mantidos, pois outro fim nii.o teem 
~inão facilitar a fiel e:xecuç-.ão J.o preceito 
eonstituciooa.l (art . 86 e 8J e seus p;tragra· 
phos) que torna. obriga.torio o serviço militar, 
estendendo-o 3 todos os b.ra.zilelros, sendo 
pouco procedente a objecçã.o relati-vo. á idade 
de 16 o.nnos para esses volunta.rios, pois 
essa. ~ a idade em que são admittidos á ma· 
tricula nas escolas militares candidatos que 
dous meze~ d~pois podem estar nos batalhões, 
fazendo o serviço de guarnição. 

11. Commissão dá o seu assentimento ã. 
emenda substitutiva. do art. 5" da proposição, 
por lhe pa.recer que melhor providenciou na 
questão que ahí se tem em vista. 

S&la das Commissões, 31 de agosto de 1899. 
-Jiel?.rígue VaUadares, presidente . -BetrlJ'Isa 
Lima, relator. -A.u!fllSIO Clemc11tino. -Leo
pol;Jo Jardim. 

Profecto n. t4 IJ, de !899, da Ca1wtm dos 
Deput<tdos, gue {~Za. as {orças fle terra para 
o cxercicio de t900 

O Congresso Nacional decreta: 
Art. l. • AS' forças à e terra pam o exer

cicic de 1900 constarão: 
§ I • o Dos offioiaes dss di.IT'erentes ela ases do 

exercito. 
§ 2.0 Dos alunmos das escola.s mili~res ate 

vitoeentas praças. 
§ 3.• De Vinte e oito mil .cento e sessenta 

:praças de pret, distríbuidas proporcional
mente, de a.ccordo C·!ID os quadros em vigor, 
aa quaes poderão ser elevadas ao dobro ou 
mais, em circumsta.ncias extr<lordinaria.s. 

Art. 2 .• Estas praças serão completada.s 
}ltlla fórma G:x.pres.sn. no n.rt. 87, § 4• da. COn· 

st.ituição, e na lei n.' 2.556, de 26 de set em· 
bro de 1874, com as modificacões·Esta.b<-lecidas 
nos arts . 3• e 4• da. lei n . 39 A, de 30 de ja· 
neit>o de 1892 e alterações constantes da p1-e· 
sente lei, continua.ndo em vigor o paragrapho 
uni co do art. 2' e o a.rt. 3° da lei n. 394, da 
9 de outubro de 1896. 

§ 1. • As juntas de alistamento e as de re· 
visão, a. que õe ref:lre o :1rt. 3• da. lei 
n. 39 A, (le 30 de ja-neiro de 18!)2, serão em 
cada. Est:tdo composta.s de t-res cidadãos no
meados par-a. cada. eireumscripção municíp9.l 
pelo respectivo commandante superior ou 
commandante de brigada mais antigo d11. 
guarda na.çion;~l, devendo, sem}lre que for 
poS<~ível, ser prefel'idos para. membros desSll.! 
juu!as officines l'llformados ou honora.rios tlo 
exercito ou da. armada, e, nn falta. <lestes, 
offieiaes da mesma guarda na.ciooa.l. 

§ 2." Os cidac!fi<>s assim des.ignados pa.ra 
esse serviço publico ficarão sujeitos à multa 
de 50 a. 100$, sampre que se r.-ecusarem a. 
funccionar nas j untas para qu~ forem no· 
meados, incorrendo em 3gual penalidade cs 
comma.ndantes superiores ou do bri,!rada qua 
em prazo marcado pelo Governo Federul dei· 
xarem de etrectuar aquellas nom~ações. 

§ 3. a Serão privados das bonras inherentes 
aos :;:()us postos, as:sim os officiaes honoratios 
e os cia. guarda nacional, que óepois de mul· 
tados duas vezes, se eximirem de fazer parte 
das juntas de alistamento ou de revisão, 
como os commandantes superiores ou de bri· 
gada que nas mesmas condições persistam 
em não dar as providenoia.s que nesta. lei sãc 
deferidas á. E-ua competencia. · 

§ 4. o Das deliberações das jnntas re-visora.! 
caberá recurso, por qualquer eidadã.o ou 
pelos interessados interposto, ll&~ im no Dís
tricto Federal como nos Estados, parí\. uma 
junta superior, com sêne na. capital destes, 
composta do juiz federal, do seu substituto e 
do procurador seccional. 

§ 5.• 'No regulamento que houver de e::r.pe· 
di r pnra execução desta. lei, o Governo fixar à 
os prazos dentro dos quaes deverã.o ter logar 
assim a.s nomeaÇões e excusas ltgitimas pa.-ra 
composiçi"io das juntas, como os l"eeursos de 
que cogitam a presente lei o as anteriores 
pol' está não revognàa.s. 

Art. 3. Q Emqua.uto não for executado o 
so1·teio militar, o tempo de serviço para. os 
-yolunta.rios será de tres a cinco annos, po
dendo· o engajamento dos que tiverem con· 
cluido esse~ servi~o ter loga.r, :por mo.is de 
uma vez, e por tempo nunca maio!." de cinco 
a.nnos de cadt~ ,-ez. 

§ !._• Emq ua.nto não for executa.do o sor· 
teio militar, ~erão adroittitlos como volun· 
ta.rios nos corpos de in1àntar ia. G c;tvallaria, 
servindo durante um anno, os bra~ilelros 
maiores de 16 annos que. dos~ina.ndo-se o. 
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outras J.>rofissões, queiram eximir-se do ser
viço m1litar ot>rigatorio (Const., arts. 86. e 
87 e seus paragra.phos) nos a.nnos subsequen
tes, quando posto em ·pratica. o ·sorteio dos 
contingentes para preenchimento dos claros 
no exereito. _ 

· § 2.• Esses voluntarios não terão, direito ã. 
gratificaÇão concedida aos que se alistam por 
maior numero de annos, o, qna.odo terminado 
esse tempo de serviço effectivo, fi.cárão in
cluidos no alistamento da guarda. nacion:~.l no 
Estado onde r esidirem. 

Art. 4.• As praças e a.s ex-pracas que se 
engajarem por mais tres annos e em seguida 
por dous, peio menos, terão direito em cada 
engajamento, a.o valor recebido em dínbeiro, 
das peças de fardamento gratuitamente d is
tribuídas aos recrutas. 

Art. 5.0 Os voluntarios e as praças que, 
findo o seu tempo de serviço, continuarem 
nas fileiras com ou sem enga.in.mento, per
ceberão as gratificações estipuladas na. lei 
n. 247, de 15 de dezembro de 1894, e quando 
forem excusas do serviço se lhes concederâ 
nas colonia.s da. União, um prazo de terras de 
1 . 089 ares, cujos títulos serão pMsa.dOll pelos 
commandantes dos districtos, quando forem 
em colonias militares. · 

§ 1.0 A gratificação de voluntn.rios estipu
lada na lei n. 247, de 15 de rlezembro de 1894, 
será. abonada ã.s praças recrut.'l.das no antigo 
regimen e ás provindas dos diversos esta be
lecimentos militares de ensino pratico ou 
profissional, não tendo perdido o direito a 
essa. vantagem, ex--vi de sentença. formulada 
de accordo com a legisla.çíio vigente. 

§ 2.0 O Governo Federal se entenderá com 
os governos dos E;;tados no sentido de obter 
destes que sejam preferi dos nas concessões 
de terras devolutas (Coostit. art . 64) á. 
razão de 1.089 ar es pa1"J. cada uma., as ex
praças a que se retere este artigo, quando 
ella.s não prefiram esta'beleccr-se nas colonias 
mili ta.res • 

Art. 6.• O Governo animará a creação {!e 
sociedades de tiro nacional, instituinolo :pre
mios p ecunia.rios e honorificas a serem con
feridos annualmente em concursos solemnes 
aos melhores a.tirat;lores, confeccionado :pelo 

~ Estado-Maior do Exercito o regulamento pa.ra 
estes concursos, deduzindo-se opportunamente 
da verba.-Instrucção milita.r-no Orçamento 
do Ministerio da. Guerra, a. importancia. que, 
a juizo do mesmo Estado.!\-faior, for nece8~ar1a 
á indicação desse serviço. 

l;.rt. 7.• O Ministerio da Guerra terá. um 
registro dos volup.tarios, segundo os ~tados 
onde tenbam sentado praça., para o fim de, 
em cada a.nno, deduzir-se do coutingente a 
ser sorteado em cada uma dessas circumscri· 
pções da. Republica. (Constit. a.rl. 87 e seus 

pa.ragraphos) o numero daquelles vóiuntarios 
ahi a.nnua.lmente alistados. · · . ' · · · 

Art. 8.• Sã.o revogadas as disposições eni 
contrario. · · ' 

Camara dos Deputados, 19 de junho de 
1899.-Carlos Vaz de Mello. presidente.
Carlos Augusto Valente de NOf!aes, 1• secre• 
ta rio. - Antonio Marques da Silva Mariz, 
2• secretario. · 

Emendas do Senado ao proj(ll;to n . i4 B, de 
· 1899, da Camara dos Deputados, que fh:a a~ 

força,s de terra para o ea;ercicio de 1900 

Ao art. 2•: 
Supprimam-se as palavras:-e constantes 

da presente lei-e os §§ 1", 2•, 3'>, 4• e 5• . 

Ao art. 3'': 
Supprimam-se os §§ lo e 24 • 

Ao art. 5°.: · 

Substitua-se pelo seguinte : 
« Art. Os volunta.rios e a.s praças que. 

findo o respeetivo tempo de serviço, conti~ 
nuarem nas fi !eiras, com engaJamento \)O r 
qualquertempo, perceberão as gratificações 
estipuladas na. lei n. 247, de 15 de d62:embr 
de 1894. · 

Paragra.pho unico. O Gover.ao Federal pro
videnciara para. que nas coloniu militares 
sejam convenientemente localizadas a.s praças 
que o desejarem. quando forem excusas do 
serviço, garantindo-as nas posses dos respe• 
ctivos lotes. :o-

Senado Federal, 21 de agosto de 1899. 
Joa.him d'O. Catunda, presidente pr o tsmpore. 
-Alberto Josd Gonçat'Oe~, 2° secretario, ser
vindo rle 1•.-Hmrique da. Sil1Ja Coutinho, 
3• secretario, servindo de 2•.-Thoma::: Del-
fino, servindo de 3• secretario.-Gustaoo Ri
chaNl, servindo de 4• S()Creta.rio. 

N. 23 B- 1899 

Pctrecer sobre emendas olferecid rJ.s na ~· dis• 
cu~sao do :projccto n. 23 A . deste wmo. qt.ee 
declam, qete nas capita.es dos Estados, onde 
não estiuer cYe Ldo o logo.r p~iuatiuo de au• 
ditor de guerra, uceum.ularà a:s funcçiies 
deste CIL<go ojui; seccional, com a g1·adua
ção de c.!pitt'lo, vencendo o so~clo deste p osto ; 

A Commissã.o de Constitt..ição, Legislação e 
Justiça, :i. qual !oi de nove presente o pro
jecto n. 23 A, do corrente anno, e10 virtud~ 
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de requ~riliiBnto _do ·sr. Tavares de Lyra., 
-~o.uo &ttenla.mento estudado as emendas 
a.presentadas ao referido projecto : 

E' de plrecer C{ ue seja a.doptado o substitu· 
tivo do Sr. Deputado F. Toleotino ao mesmo 
projecto, ficando este prejudicado, bem coma 
as emenda:s _dos Srs. Deputados _s;aldi_no Lo· 
reto e Ov1d1o Abra.ntes, exclusao fe1ta. do 
a.rt. 3- do alludido projecto substitutivo. 
· Sala. das eassões da Ca.mara, 31 de agostc 
de 1899 .-M~rtins Junior, relator.-Xa.uier 
da. Sih;eira.- Lui;; Domingues. - Rú'llclavia 
~êa.-Al{reào Pinto.-J. Galeão Ca.rva· 
lhaZ. 

EMéNDAS A Qll'E SE: REFX:RE O PARECE& SUl'.RA 

Substitua·se o art. 1• por este : 
Art. 1.0 Nas capitaes dos Estados, onda 

não estiver creado o l()ga.r privativo de au
ditor de guerre, exercerão as funcç~ desse 
cargo os juizes secciona.es. 

sala. das se'sões, 25 de julho de 1899.
Go.ldino Loreto. 

Ao art. 1.0, subStituam-se as palavras
com a graduação de capitão e vencendo o 
soldo desta posto-pelo seguinte : Vencendo 
uma. gratificação correspondente ao soldo de 
ca.pitão, durante o tem:po em que tanccioDar 
em conselho ~ guerra. 

Sal~ das sessoos. 25 de julho <1e 1899.-
0~idio Abrantes. 

SU:BS'l'l'l'UTlVA. · 

o Congresso Nacional decreta: 
A'rt. L o Nas capitaes dos Estados, onde 

nã.o estiver crea.do o lagar privativo de au· 
ditor da guerra., :J.CCumula.rá. a.s funcções 
desse ça.rgo o juiz seccional, com a gratifi
cação enraordina.ria annual de 1:800$000. 

Art. 2. <> Essa gratificação não será. com· 
putad~ para aposentadoria a que tiver di
reito o juiz seccional que accumular as func-
ções da auditor de guerra. · 

Art. 3." Logo que se verificar vaga de au· 
ditar de guerra. em qualquer dos distríetos 
militares da União onde os haja privativos, 
por morte, renuneia do cargo, ou perda deere· 
tuda. por senteuçajudicia.l,ou ainda por outra. 
eircumstancia legal, passarão as respooti'vM 
fancções a. s~r exercidas pelo juiz da secção 
onde ess~ vaga. se der, percebtmdo a. gratifi
cação ma.r~la no art 1•. ·com a. restricQão 
imposta flelO art. 2.• da. presente lei. 

Art. 3.• Revoga.m-se as disposições em 
contrario • 

Sala. das sessões, 25 de julho de 1899.
Francisco Tolentino. 

Ao art , 1. 0 , accte!cente-se : 
Logo que se verificai:' va.ga. de a.udi.tor de 

guerra em qua.lquel' dos districtos militares 
da União, onde os ha.ja privativos, passarão 
as r espectivas tuu~ a ser exercidas pelo 
juiz da.aecçã.o onde essa. va.ga. se der. 

Sah\ d&S sessões, 26 de jutho de 1899.
Galdino Lorcto. 

N. !10 A- 1899 

Pa:·ecer sobre as emendas olferecidas p111'a a 2" disctm4o do projecto n. 1.1.0, deste anno q1.1e 
o•·ça n Recc:ita Geral det Repu/i!ica p!!r1~ o cuu1o d~ 1!JOO . 

A Commlssíio de Orçamento, em cumprimento do tlever, vem apresentar a Ca.mara 
seu parecer sobre as emeodns no projecto de r!jceita. 

Antes, porém, de pronunciar-se sobre cada uma dessas emandas, julga necessa.rio 
leVIl.Utar uma preliminar. - No corpo do parecer sob1·e o projecto 1>. Commissã.o, estudando 
a tarifa., demonstrando mesmo quo esta. earece dtl revh;ão, tleclara abster-se de fa.Zer 
qttalquer modíftce.~o por não lhe p~rccer razonvel em uma lei aonua tratar do 
assumpto. · 

Ao orçamento, art . I• referente á importação, Coram, porém, apresentadas -varias 
emendas. 

Con-vém, :pois, q~ a C~mara se pronuncie sobre a ioclusã.o ou não de emendas morli~ 
flca.tivas sobre a tarifa no orçamento. -

Para. evitar delongas a maior demora. n:1 diecussito do orçamento, corno por um. lado 
póde a Camara. 1'esolver toma.r conhecimento das emeada.s, e por outro uão ert\ licito à 
Connnissão . deixar de tomal-ns em consideração, desde que lhe baviam sido enviadas, 
estudou-as com o maior cuidado, apt•eciou-as devida.m~nte . tendo não só em consideração a 
renda. fiscal, corno tambem as condições de nossu. vido. e<:onomica, aquilatando do valor de 
cnda um.a. Eis o seu parecer: . . . 
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Ao n. 12do.art.: 
Supprima·se no final deste a.1•tigo o periodo que comec3.: c uuiformisadas as ta.xas, 

etc., até o fim .-s. R.-Coeth'o Cintra, 

A uniformisação que a emend-1 manda supprimir tem por fim permittlr a. transmissão 
de telegrammas de imprensa pelas linhas federaes em connG:xão com os cabos com os quaes 
tem trafego mutuo, transmissão que se não dá. actualmente pelo facto de terem as linhas 
concurrenteg t.a.xas menores. A approvação da. emendtt traria como consequencia impedir 
o desenvolvimento do trafego telegra.phico das linhas da União, motivo pelo qual lhe nega. 
a. Commissão seu assentimento. 

Ao art. 1•, n. 12, accrescente-se:- e limitando a.os telegrammas de 50 palavras a taxa. 
actunlmente cobrada pa.l':l os telegrammn.s multip1os ; dahi em diante }lagar·se-ha taxa. igual 
1JOr gropo lle 50 palavras.excedentes.-Oa~geras . 

A Commissão aceita. o principio desta. emenda, que visa estabelecer uma justa. propor
ção no pagamento devido pelo trabalho da côpia dos telegramma.s multi pios. Actua.lmente 
paga cada cópia. uma ti.\x::~ addicional de 20{) rs. e exige por vezes mais de meia bora em 
ser extrabida; nfio corrresponde esse pagamento ao valor do material e do tempo empre· 
gado na. execução desse serviço. Acceitand5) o principio da emenda, julga. entrotanto a. 
Commissã.o. mais conveniente o seguinte substitutivo: 

« e mooificn do para 500 rs. por cópia e por grupo de 30 pa.le•vre.s a. taY.::L addiciona.l 
actualmente cobrada para. os telegrammas multiplos ». 

3 .... 

Ao art. I•, §- 1•, in fine, accrescente·SG: exceptua.dos o sal e :tarque, que pagarão por 
kilo 20 rs. e 120 rs., respectivamente, e igaalmente a a.niagem, que pa.gará 500 rs. 
por kilo. 

S. R.-Sa.la das sessões, ~3 de agosto de 1899. - Ri,adavia Co1"rêa.- M. Escobar. 
-Guillon.-A=~do Sodrt! .-Vcspasiano d~ .A.lbuqt~~rquc.-F. Aleacastro.-Diogo Forhma. 
-Pinto da Roclta. 

A emenda. acima refere-se ao sal, cuja taxa reduz a. 20 rs. de 35 rs. que é ; ao 
xarque, cuja t axa clev:~. de 100 a 120 rs. ; e á ania.gem, cuja. taxa. reduz de 750 rs. a. 
500I"S. 

Em r elação ao S!Ll, a Commissão não aceita e não póde aceitar tão grande redu
cção. A questão do sal é delicada, porque envolve collisão de interesses entre industrias 
diversas de Vr!.1'ios Estados . De um lado o Rio de Janeiro e o R.io Grande do Norte, Esta
dos onde vai largamente se desenvolvendo a. exploraçiio de salinas, a reclamar tuas que 
não desorganisem essa. ia •lustria, nntes a pcrmittam viver, como até aqui. De outro lado 
o Rio Grande do Snl a nffirmar que o sat de producçiio nacional não se presta à salga 
das carnes-ao xarque-principal inoustria rio-gr:tndense , e ao preparo dos campos para. 
a eogorda do gado, e e. vista disso pede taxa.s mais baixas, visto como os 15 'f • oUl'O 
virão augmenta.r muitissimo as taxas de protecção ao sal, jâ. consignadas na Ta.rira em 
vigor, a.u,rmento com que não contavam e não podiam contar os que deCendera.m e obti
veram <:~s taxas de proiecçfio que se acham na Tarifa. em vigor. 

Já no orçamento àe 189!3, reierindo-se o rela.tor do presente parecer a uma emendil. 
que elevava, de 20 a. 40 rs . o imposto do sa.l, escrevia: 

«A emenda parece obedecer a uma -preoccupaçã.o proteccionista. e o relator do 
·presente parecer, filho do norte e de um Estado destinado a explorar riquiSsima.s sa.línas, 
teria prazer em aceitai-a. si acaso do sul não surgissem reclamac;ões no sentido de 
redncção do imposto de sai, por não se prestar o !Jrodncto nacional até agora explorado 
tão bem como o estrnngeiro á. salga. das carnes. Quando se estabeleceram os direitos adua· 
!leiros .para o sal de. cozinha. no Brazil, OJ quaes .começa!'am a ser cobrados em 1889, 
llllmed1a.t :.un~nte sur$m no p~u a exploracao da.s ricas salmas do norte, por taJ. fõrma, 
que, ~endo stdo a ImJlortaçu.o do sul estrangeiro de 38.276.000 litros em 1886, tleou 
rooumda. a 2.041.000 l itros em 1892> ao passo que a p:roducção naciona.l dellSe ~enero, 
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tendo sido d9 4.856.000 litros em 1886, elevou-se a. 44.700.000 de 1892 on quasi dez 
vezes mais. 

A Commissã.o de Qrçamento, diante dessa diminuição, tem receio de ir encarecer a 
salga e o preparo das carnes. ,. 

Em 3• discussiio aceit<Ju, porem, urna emenda. de Sr. Deputado Severo, elevando a 
taxa. a 30 rs. Presentemente o irnpoato é de 35 rs. além das sobrecargas provenientes dos 
10 "/.ouro, () para. o prDximo e:x:ercicio de mais 5 '/~ . · 
. E' attendendo a esta sl.taação, e ao a.ugrnento da producçãa de 86 para 92, sob a 

influencia da. taxa. de 20 rs. , quando no .omtanto as ta.:xas carnbiaes eram rranca.me!lte fa.vo
raveis á jmj)<lrt.ação do sal estrungei~o, o que de alguma sorte mo.>tra. ter sido sufHciente 
essa. protecção, que a Comm.issão propõe como sub-emenda-que a ta.:xa soja. para o proximo 
exerciclo de 25 rs., sujeita aos 15 •f, O'\ll'O decretados e que recahem sobre todn a. impor
taoão. Desta fórma, mesmo que dê-se a. ascensão cambíal até 10 ainda. a taxa a. 
cobl'ar é superior á que em 1895 propunha o Sr. Depu ta.do Augusto Severo - como ta.xa 
de protecção • 

-A sub~emenda é a seguinte: 

e:x:ceptuando o sal de cozinha, que pag:~.rà. por k.ilo 25 rs. sujeitos aos 15 '/• ouro . 

Ern relat'!o ao xarque, a ~mmissüo dividiu-se. Estando presentes oito membros da. 
Coinmissã.o, q11a.tro foram favorneis á emenda e quatro foram de opioião que fosse reje1~ 
tada. O r elator do pre..<tente parecer é contr·ario á emenda, apezar de suas tendenda.s para 
uma protecçã.o bem entendida. · Pela ta-rifa. de 1896 o xa.rque pagava 60 rs. e o a.utot' do 
presente parecer propoz ml>di.fi~ção q_ue elevava. essa tax11. a cerca de 102 rs. quando 
elaborou .o orçamento. Por occa.sião dns emendas propoz-se augmenbr a taxa a 150 rs. 
e .sobre isso disse a Commissão: 

A emenda consagra n:agmento à. ta.xa. do xo.rque pla.tino, afim de fa.vorecer a 
iuduatria do Rio Grande do Sul. Reconhece que o x:arque é um dos generos de alimen• 
tação de maior uso e de maior consumo em no~o paiz, espooialmente pelas classes 
médias de nossa sociedade ; mas, 11ttendeodo á situação delic:a.da em C(Ue se a.clte. o Rio 
Grande do S-ul, que vem de atravessar os horrores de uma guerra. c1vil, vando o tra
balho desorg~oisado, a.s estancias despovoadas, os caOJpos devastados. os co.pltaes retra.
llidos, julga d~ seu dever declarar á Camara qu e o patriotismo e os laços de solidariedade 
como bra.zileíros nos im!lile o dever de attender esse estado de cou&ls, consignando -provi
dencias que vão cimentar essa. obrr. de -paz, de conciliação que so rez, mas que não se 
toroarà facuoda, daradoun, se resurnir·se em pabvras, ou na. trogua das armas, e não 
for acompanhada dos moios quo veoha.ru dat traba lho nos desoccupado~, reparar os 
damnos e 8!J.Crjffcios dos que os t iveram. fllzendo esquecer os O<.lios pelo bem-esta.r e pela 
consciencia do engrandecimento da term na.tal. 

A Commissüo pede, pois, a nceit:l~ão da. emendo. qu~.> f a:.: accrescímo da 18 réis a tua. 
que o xarque vira a pagar peln. T<trifi~ propost:J. pela Commissão.» 

Presentemente o xarqne :plntino Jl.~n com os 15 ~• ouro muito mais dos 150 l'éis que 
ontão se pr <>punha, r3.zfi.o p<lr que o relato1· do presente parecer o tres de seus CJollegas 
votnram contra a emendo., prererindo eoo(!eder no sal e na istlnçiio de direitcs para 
o gado quo entrar pela fronteira umo. campensaçii.o a industria. rio.grandense. 

Ha mesmo nesse modj) de proceder eon venieocia politica. que Q momento aconselha. · 
Quanto a aDia.gem, a tu:~ era de 000 réis , :r~lluzi~a tJela Tarifa em vigor a 750 réis -

como correctivo a uma taxa que se afigurava exagerada e que ia. incidir de alguma sorte 
sobre o café, Com os 15 '/, eni ouro a aniagem ficou de novo fortemente sobrecarregada. 
e a industria C<lm uma pratecção que e. Commissão julga exagerada.. - Por essa razão 
propõe a !leglliute emet!da substitntivi\. 

ex:ceptua.da a aoiagem, q !Ia pagara 600 réis sujeitos aos 15% em ouro . 

Ao art. 1•: 
Onde con"i'ier : . 
Imposto de dous por eentô sobre os premios cobrados pelas compn.nhia.s estrangeiras 

que fizerem seguros de vidn. no pa.iz, mediante deposito de garantia que, a juizo do Go· 
verno, podel"àsubstituir a e5ta.belecida na art. 2" du. lei n. 204, de 5 de setembro do 18$. 

Sala. das sessões, ~2 de agosto de lSW. - Rodrigt/.e$ L ima, 
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. A Com:nissão não aceitu. a. emenda- Pdmeiro, p orque por.l<3i não há. ltoje· ~;m.-. 
pa.nbias estrangeir(ls de seguros fuocciooa.nrlo no p .\iZ e nem a léi o permitt~, podendo 
pois a emendil, si fo>Se aceit!.\, .da.r lle alguma. sorte essa, autorisação; segundo, porque o 
zmposto sobre os premias ou quotas de entr&da. é imposto sobre o segura.'.lo, o que não 
par.ece justo e conveniente. · 

A operação de seguro de vida é em todo o mundo aceita como uma. operaçãO de pre· 
videncia e ecooomia. Os impostos que o legislador brazileiro estabelecer vão de pre
ferencia reca.hir sobre os segurados brazileiros, que o hão de pagar, a não sob~ as 
companhias. . · . 

Ora, em uma população que não sabe economisar, como em geral é a nossa.. não é 
conveniente ir difficultar uma ope1•ação feita pelos poucos que sabem conhecer do valor 
da economia e que por meio do seguro procuram amparar a vida -a o futuro dos que lhe 
são caros. . 

Os beneficios da economia, paro, o individuo, como para a sociedade, são evidentes, 
claros, e razão tem Baptista Say, quando a cons!de:ra como~ -verdadeira fonte do ca.pital-
« Sem a economia, era impossível firmar o capital, e o homem ainda hoje viveria em .-· 

- ba.r ba.ria. ~ 
E' sem questão uma. verdade que o seguro de vida veio dar á economia um instrumento 

a.perfeiçoado, que duplicou as suas forças e torna infalliveis os seus resultados . O seguro 
' vida, diz Lefort, perrnitte ao homem encarrar o futuro com calma e notar que, graças 
da sua . prudencia., ol!e pó de bem procurar, para qua.ndo não existir, recursos ás pessoas 
de que é o protector. Esta certeza nos faz parecer o tÍ'11balho menos penoso e a. vid11 
mais feliz. 

~, 

A' cla.sse 17 da. no-va. tarif<\ - Eleve-se a. ta.xa da ania.gem a 900 réis o kilo, de 
accordo com a anterior tarifa. 

S. R. - Sala das sess15es, agosto de 1899 . - J. A. Nei1JJ-, - Pa.11la Guimarlfes. -
Castro Rebello . - Parar1hos M onteniJgro. - Adalberto Guimarc!es. - Diony1io Ce1'queira, 
-:- I gna.cio Tosta. - IIE. Caâano. - Eugenio Tourinho. · . 

· A Commissão julga. a. emenda preju dicada. ã. vista do l)a.recer que deu sobre elllecda 
da bancada rio-g-randense na qual vedla-se a rcducção da taxa. a 500 réis, tendo a. Cammis
são proposto a. de 600 réis. Os tecidos ele a11iagem foram multo favorecidos na tarifu de 
1896. razão porque na ta. rifa em vi~ r a taxa roi reduzida. Com os I O o/o out•o e para o anno 
com a táxa de 5 % ouro. cobrados ;;,oore toda n importação, voltam de novo esses tecidos a 
terem uma taxa exagerada. Ora, a. Comml~l!li!O uttendeodo que essa taxa recae de Bolgu.ma 
sorte sobre o café, reconhecendo ninda que apezar do quasi monopolio que tiveram as 
fabricas de ania.gem o preço dos saccos não baixou, antes elevou-se, julga. necessario razeT 
pequena. reducção no imposto , certa como está de que mesmo a.~sfm a. industria nacional de 
aniagem fica fartamente protegida. 

6 ' 

Ao al't. l•, § 2•, in. fl.ne, accrascente-sa: exceptuado o ga.do de cria de toda. ospecie, 
introduzido pela -fronteira e cobrado o expediente ad valorem sobre o gado gordo para. córte 
-pela mesma. fórma importado. 

Sala das sessões, 23 de agosto de 1899. - Ri'!Xlda-citr. Cm·êa. - GuiEl~lh - A;eceáo 
Sodre . - M. Escobar, - Pinto á.t.' Rocha. - Diogo Fort11na. - F. Ale~.castro. - Vespa-
.t'.a:no de Albug:uei'qtte. . . . 

A Commissão é de parecer que seja acoeita. a. emenda. . A necessidade de repovoar 
os campos rio-grandenses de cria~o, despovoados pela guerra civil, aconselha a adopção 
da. medida durante alguns annos - Possuinrlo magnificos campos de criação, onde a. en
gorda se faz com grande facilidade, tendo o serviço de xarqueadas perfeitamente mori
tOO.o, o Rio Grande não precisa para concorrer com as Republicas platinas senão de me
didas indírectas· que venham compensar de alguma sorte os prejuizos que teve durante 
a. guer z·a civil. 

Ao a. t. 1~. n. 45: 
Accrescente·se a t>azão de lO réis por kllogrnmma. - (Jaloge1·M. 
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· ·A CommiS\íio não)J.eceit.'l. a emenda. e a. julga preju<Jica.'Ja. á: vista. do parecer. que deu â. 
emenda. rio gi'aadense <obre o sal. . . · . · 

O impo~to d!l consumo sobre o >a1, reco~hece-o a Commissão, é uma verdade:ro. (!api
tação - de~de que o consumo pa-ra os usos lle mesa sã.o mais ou mcno3 iguas~, pesando 
talvei mais sob1'e o pobre, que costuma com o sal r·repà'rar: nma certa. Cluanti•bde de sub
stancías que devem ser conservn.:.!as p~•ra. i\!imentação de muitos dias. !l-Ias é certo que 
não ha, direito de consumo, cnja relaç-ão seja mais s<>gu!'n, pt.is é mab ou menos constaate 
a produ~ção. Est.a .é, além diSS(}, iocalísa.da em um certo numero de pontos e por isso é fa.cil 
ta.xa.l-a. e facil !lscalisar a cobrança. Ha. aind,~ a considcJ'ar que, como a. ruateria. Sl'jeita. 
ao .imposto é de urn uso geral, o E>:~tado já. tem nella. uma, renda razoo.1·el. ln felizmente 
este trtbuto em ;1lguns paizes não foi applicaclo com discre.;ão. Em Fran~a o imposto 
tornou-se impopulal'. Dous argumentos aiJresenta.m contra. ello os que lhe são con tral'ios. 
O primeiro é que p~a igualmente sobretudos ou ma:s sobre o polire que, nã.? lendo meios 
de ter outros condimentos. u;a €m mais larga escala co S<ll. E:> te &.l'gumento não tem 
grande valor- elle s·e poderia appHcar ao vinho, onde o ím iJCsto não é tambem equitativo, 
pois n:'io foi possivel aintla. hoje cobr<:ir mais pa.r,t os dnbM generosos, p1ra os vinhos finos, 
e todo o muudo sabe que o :pobre faz uso doa vinhos mais f;l'OS~ciros. 

E' certo tambfr:o que, por mais var:íarlos que sejam os condimentos da me~ a do rico, 
esta não pr'escinde do sal, porque não ha nenhum c~:çaz ~e substit.uil o, alem. de que 
o rico, t~ndo uma mi3sa onde as igualias se multiplicam, p.stn.rã mu·!to mais. 2. 0 Este 
imposto e contl'a:rio aos intere;scs da agriculturn. pc.rquc imp~de úe adquirirse o sal a 
b:J.ixo preço pllra o preparo da terra e a alimentação do gaL1o. · ,. 

Em nosso paiz o argumento llã.D tem vnlor quanto ás terras, por ora, e naturalmente 
por muitos annos. a. cultura inteusi..a. não serã. c,:xe.:uta<l3, tal é a uberdade do.s nossas 
terrns. Q:1anto ao g~1.do- a sua. engorda., a pr0du:t;ii.o do le:t;~. os melhoramentos das 
forragens, eHe si> serva já como medicamento, já. como meio hygienico, e o seu uso exige 
pequeml qua.ntidnd~. 

Os atlversari001 desse imposto citam o exe:np1a da Inghterra f'JUe o aboliu em 1825, da 
· Belgica que ta.mbem o supprimia, e de Po1·tug-a.l, onde o so.l fJi sc:npra lívrd rle todo. o 

direito, mas isto depende inquesUonavelmente das círcumsta.ncia~ proprias ue cada um · 
desses pa izes. 

Convem po's entre nós manter a bxn de consumo e couvem. m:1ntcr e~actumente como 
e~tã.o, pois os onus estabelecidos são perfeitamente supportl\dos pel<t indu;;tria nnr.io.nal. 

S." / 

Sejll eltlvndo a mais 30 •j. o imposto actull.l de consumo do chlorureto de sod.io impor• 
ta.do do estrn.ogeiro. 

S. R. - Em agosto de 1809.- J. A. Nei Da. 

A Commissiio não acceita a emenda e a julga prejudicaila. á vista do paracor qua deu 
sobre n. emeo.da rio-grand~nse relativa. ao sa.l. 

9.' 

A ch'IÍ;se li do. tarif~ no n. 531, em ve:t de 100 réis dt(t11.:ta pelo fio un jutn, soj .. ., como 
na. tarifa antet•ior, cl e lO réis por !di o • 

. Sala das ses;ões. em ngosto de 1899.- J. A. Nei!Ja.- PILula a~,imarlies.- C(/,stro Re· 
1Jello.- Pt.tranhodlórttenegro.- Dicmysio Cer!]ueira.- Jgnaci() Tosta.- Eugenio Tourinho. 

A Commissão não acceitu a emeuda.. A in·luotria de aniagem e~tã perfeitamente esta
belecida. a a,mparada.. pelas taxas sobre o prorlucto simlla1· estra.ugeiro. :Não ha, pois, mo ti\ o 
I:Jara a reducção .n~ preço da materia prima.. 

1.0.":. 
~ 

Ao art. 1°, § !', onde diz- direitos de importação para consum~. nos termos da. Ta
l'ifa man~<~da. executa!" por decreto n. 2743, ue 17 de dezembro de 1897, e a lei o!'ça.men~ 
ta ria. de 31 de -dezembro ue 189d, aecresceote-sa- si out!-<1. tarifa, em e.stnuo.s na, respe""
ctiva. Com missão, n1í.o for approvada. 

Sala. das ~iles, 23 de agosto de 1899.- Jwi M~~~·linllo,- Elias Fuu~to.-:- Ro~oEpl1o 
Afireu.- Francisco S4.- ·Nilo Peçcmlia, 

C~rnara V. lV 57 
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ANNA.ES DA. CAJ>.Íüi~ 
. .;;;;..:~: · 

A Com:nissilo de Orçamento não póde acceilar a emencla. nos termos em que está. redi· 
p;iua ; ma~. cor,:prehenuendo que O intuito de S<!US sigoalariOS Ó Cl'itar que · lwja coutra.· 
dição entre a lei tht receita., determinando a tnira segundo a qual deve cobrar-se n. impor
t.'lção, e a lei qne e::tá em e1aboraç-d:o no seio tl:t Commissão de Tariras, e onde se fazem 
largas alteracões n:1 tarifa que estã em vigor, propõe como emeud1l. substitutiva o se-
gutnte: onde diz-se: · 

<' direito.5 de imporU.ção para. consumo, nos termos da tarifa mandada exc;cutnr por 
decreto n. 27~3. de li de dezembro tle 1897, c :-. lei orçamentaria de 3! de dezembro cte 
1898 »<liga-se: .. ~direitos de irnportllção para. eonsumo nos teL'rnos da tarifa e leis em 
vigor». ·· 

11." 

Accrescente ~c onrle convier: 
Art. Na vigencia. c.lesta lei o imposto aduaneü•o que recnhe sobre a t-:'lanteiga de 

,-:~.eca (n. CO, clas.;c 4' da tarifa vigente) seró. ~levadu ao dobro sempre que se verHicar 
tmta r-se à c um pro•1ucto artiticia1, como a marg-nr i na ou substancias a nalogas. 

Art. N:\ vigenci;t desta lei os machini'mos o matel'iaes de custeio im!JOI·ta.rlos dire-
ctamentc pela!; empr-ems de miner<lçâo para· consumo proprio, p:1ga.t'ii.o sóm .. nte uma taxa 
de regisko c!e 5 ··[.. do valot' official tlos objcctos iutroduzidos, ficando isento;; de quaesquer 
direitos alfandegarios. · 

Paragra.pho u nico. Ficnrã.o snj~itas <.i multa do tlobro dos direitos que t!everiam ter 
·- pago as em p1·ezas que tiverem importado machinismos e ma.teriaes para. u;;o alheio . 

Sala d;1s se~=0~:;, 21 de agosto de 1899.- Cal l[ftJ'as.- Gonçal~:es Ramos.-Urbmo .'\lar-· 
condes. 

A Comm:~~fio não co:1corda com a emend(l na primeira pax-te n.:s termos em que ast,\ 
rciligkl<l . .A cmen , ~a. tJ[o conseguir:i. com eif~ito o::; :;eus intuito~. pois a disp 'Siçii.o ser:\ 
lnqt:estion;tvu:mcnte sDphi~mfHh. O qne éconl'ell ieute ê<\ pro!Jibiçii.oeornp!·~ta d .. importaçlio 
dn. mantcige~ qw' nfto venln ucompanh:tda do ex<lllle chimico auth~nticado pdo cunsul do 
le-gar d:~ procc"Jencia, megmo porque temos o lallol'atoriotle analyses na Capital e facil seril 
a introducdio i! n. manteiga de marg~l"in:t pelas dema.i~ alfantlegas do paiz. A:;sim fez a 
França pela lt'i <I~ tt:i <le abril de 18~7: 

« E!! t'/!1' ; '' ri·~ l'ar:icle for de la loi corzccrmmt [ C! l'epressioH de la fra!)dc dcms le com-
\. m<1"CC Úll úeW"I'<!, .:! lct (obricalbn de la ma1·garint, i . est interdit d' importtr ou d'exporter 

soas le tlWt t!c bcH i'1"C, t!ccc og s.ms qualificati(, twt 1'ro~luitqui n'est pas excl usi~:cment fai; 
at~cc dll lni~ 011 de lú crem~, lirore/lctrlt áu lait OH <t~tc Wl ct l'au tre1 a~ec 01.~ sar.s sr!, a1:cc OH 

scns colorar. /. · 
l\:1o ~eJHln a.;slm, po<lemos ficar certos tlc que continuara. a ~ntrar no rner.::; uo es~e pro

dueto a.rtilic ia l o!e todas a.,; ma!'cn.s o qualidades. envenelltmtlo a popu.laçã.o •.lo Br'lzil, em 
p t•oveito das ;nolustri:os bsratas da Europa, aqui sempre patrocinadas . 

.(~. Co:nJDiss5-o propõe, pois, que :ejP. f('jcitadn. a emenda e q~ s~ja. substituith peb 
Sl.l~omtc: 

E.' pruhil·hh :1. imporcnçü.o da mnnteign. q\\<l t:[o soja exclusivamente feita com leite ou 
cJ·emo pmrcJoi•!nloJ o!,, leite ou com um c outt'll, com ou sem sal, com matcria Ct•rantc ou 
~em cl!.t. os consnle~ imtzileiros r.os !og-ares d~ proce•.lcncia deverii.o authouticar o exame 
chimicJ que dc\·erà acompanhar a expoda9ü0 ue in I pro<.lucto. 

A 2' pllrle da ~:m<·nLla a Commissão accoit:t com lig-eiro. modificação. 
Errl vez ole: « na •·igencin desta lei os · macJ.tinismos o materiaes de custeio ímp<.~r

t~do tlirec:amento pclros empresas de mineração »- diga-•e: 
« ~n vig-enci:t r!est~ lei os machi11ismos <.!c lav-oura a os machinismos c m:tteriass de 

cu~teio importaria:; •lirrctamente, pela la vourtt, ou pelas empresas de m ineraçii.o. 1> 

O-mais como es!<i. na ementla. ·· -

Dest'tn· te coneeJe-se vequeno favor no lavt•auor, evitando-se que com p:·eju!so ueste 
anfira o int-:mneolhr io vantageus de uma. dispos!Ção destinada a proteger <t !ávoura e 
t:~mbern :1.ttende-:se ;\uma. necessidade das empresas de mineracão,-ao me~mo tempo q ue 
~e procura de.:envolver essu. fonte de producção. As minas do MOI'l'O Velho, Con '-!"o ·socco 
morro de S<w t'Anna e outras, servem de prova sufficiente da existencia. de grandes ri~ 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 10 + Pág ina 20 de 68 

,. · .• 45Í .. 

-qnezas entre nós; mas no emtauto mesmo a h1dustria extractiva do ouro não estú. pro
gredindo porque o estimulo otrerecido pelo Brazil .ao cupital estrangeiro é in fel'iot· a o que 
otl'erecem outros p~ües. Convem pois remo~e[' ns difficuldades fh,vorecenclo o explol'<tdor 
.quer nacionnl qller estrangeiro, pois o custo da explora~ão índivi~uat, como da miueraçiio, 
<l sempre muito pesado. . 

Em gerai entre nós um explorador não pôde toc(rr um tunnel na rocha, it prccU!'<l de 
ouro, por mer.o~ de 200$000 por metro, e eos:o. import:•ncia serà maior sl encontrar ~gua.ou 
si lhe for precho. fazer um po~o. Esse preço exnger;,uo provém de que o martello e o ~ço 
po.ra ~roca, a. dyuamite para arrebentar a· pedra, o:; calos, correntes e outros materiaes de 
que(carece estão com tt1xas de 40, 50°/o. A emcmrla vem obviar a esse inconveniente c por 
isso a Cornmis:;ão entende que ella. deve sel· acceita com a modificaçiio que propoz. 

Acerascentc·se: 
Serão isentos dos direitos de importação, na v igencia da. Jlr~sente lei, os machinismo 

e rnateri~1l importados pelas \!.mprez<ts i.le lui.11er·ação estabelecidas no pai;:, p<~r•t o ter vi.; 
~as minas; bem assim os machinismos e mnte.rial importados pelas em pr-ezas Lle !~skad:ts 
de Ferro () rle Eogenhos Centrnes, para a SU<l COTI>kucçã0 (n. xr do m·t. 3" da lei n. 559, 
<l~ 31 de dezembro ele lSOS). 

Sala. dus sessõeo, 21 de agosto de 18QQ.- Fí·a;!cisco Stí. 

A Com missão jul~a pre.ittdicada a em(o.,ta. na primeir,) -p:Jrte. Quanto â segunl:1, a 
Commí~ii.o pede a rejeicã,o dell::\ por lhe parecer qu·~ u.s renJa.s da liniiio nã.'J co:n portt\m o 
desfalque que d'ahi ttd\'irl't. ,.. 

13" 

Os movei;; de fabrica.(,'[o estrangeil'<l., de qne tratam os nrts. 354 e 385 das tariL1~ om 
vigor, pa.glll'i'tu nmi::l a taxa audiciounl úo lO'(.,. c,dculada sobra o valor to trtl do illli'OS~o. 

Sal~ dns sessões, de agosto dll ISO'J.-T . .l'L Neira. 

A Cornmissito nao ac(!citn. a. emenda. ,\. in<IHst.ri:t nacional de .noveis estil ~11tn~ie:1 t~
mente pt'Otcgi,la. o 1\ prova ê o tksenvolvir,wnio que tem th!o e o a.pel't~içoa.mentn a r:u
attíngíu. Ha. falJrictt.s no.eionaes que tl'al.mllmut cO:J!o as melhores dJ. Elli'Qpa. n:'io sl. q·1ante 
ao bem acn.ba•\o do produ.cto, coa1o tambem qun.11to <\O gosto e á arte. Na capi ta l l~~d~rnlo 
na Bnhia, no P..raná, 1111 !'t~.bricas que aprovdt · 1!1 ns matlcit'OS do pniz c falwicarn moreis, 
de toàa.~pccíe uhim ele um ,;om nume1·o em tu lo o IJI"•\J.il de pequenos li.M1canle$. W unw. 
industria cnja o•lttc.1.çiia está f,•iln. o qne ten,\o a seu dispot· .mate da. prim:L c e q!l·,-,li1:u\c 
supcl'ior <'. tle qu:llfiuet' outt•a. ptH·te t!o mnn•!o tü'io carece llo maior- prote·~~ão -

1·1" 

1'\<1. vi·l·encl:\ •lesln lei ficam isentos J.c pa.i(amcnto d:1 flUaesquer irnp(Jstos •le illl:•o:·
t~l.I;G.u, exp•c1iüntc e cl\ummo. os livros, IJIOdein.", mol'cis, macllinas 1\ um g'C'!'Dl t•1J ,,s os 
olJjeclos de mn.tel'i:i.l escoiiH' destinados ao eu-dno pnblíco gréltuito em C',;tabol•;~tme11 W~ 
rlo in~trncç[o p:•tntL·tr gt•,, tuit<t. ma.nlitlo.~ ou niio pelo Governo Federal ou dos Esr::do~ v 11 
por as.,;odu•;ues, que l)O;m:1m ediflcio tlestin<l(lo p;~.ra aquell:L iastl'ucçilo. 

Saltl das scssües, :?2 ile ngo;;to de 1899.- Victorino Mmteiro.- J . • ·1. X<:f,;<t. 

Nos termos em que ~stâ. redigida a. emenda n Commiosão acceita a. i1Ea. 

Onde convier:- Fica o PodeL· Executi;o autorisa.üo a conceder isençii.o de •lireit,,s úe 
importação ele 5.500 ~etros de canos de ferro g"l V'anisados. importados pelo Ctun.•t'::l. 
Municipal da. cidade de S. Gollcalo de Sn.pncahy, E~ ta elo de o!ina'> Geraes, pa.ra o abas lcd
mento de ag ua da mesma ckh.1.de. 

Snla d~s sessues, 19 de ~go;;to de 1899.-Leo;;el l•l'lho.- Al1:aro Bo!elho.- La1•zartiu~
-Eduardo :Pimer~tel,- Iúwwique '\Ta~.- A.l(tedo Pi11ta.- Jacob da Pai:dío.- I idclc.nso 
Al1>ím.- Antero Botelho.- Ca?'rJallw Mo<~rcio.- Anto~1io Zacarias .- 1.'eUcs <{e iJ.1Ci1J:i:>.
Lamo-u11iel' Gçcl~{red1,- Padtca. Re;;emlc •. - Almeida G ames. 
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· A Commissão é em princip:o .contraria. a isenções de direitos, pois a. camara. não 
1gnom que a fonte principal õe receita da. Uníão é a importação, importação que está. 
sujeita. a. climinuir jit pelo desenvolvimento crescente ua.s industrias nacionaes, já pelo$· 
onu~ que ndvirão dos 15 •;, em ouro a vígo1•ar no proximo e:x:.er-cicio. 

Com prebende-~e. pois, qt:e com orç:l.mento3 que hillongos annos estão desequilibrados.. 
não ê r:~zos.vel que esteja a Uuião a despoja.r·se de recur.sos t!.e que Dilll pó de e não deve. 
prescindir. -

Ain!la não ha muitos mezes, tratando desse a~sumpto, dizia. o inspector da Alfanàt>ga
da C<lpita.t que et•a nessn.s isenções que osta..vo. a chaga do.:> nossos males e que era precis(l 
cautet•i:oal·a c&m ferro em ~ra:z.a. . 

Tratando-se. porém, de material p~ra o abastecimento de agua, a. Commis~ão opina · 
que seja <'oncedida a isenção, como exce~ão e como e~timulo ás Camaras Munici['aes _para. 
que vão eovidando esforço!' afim tle beneliciar os seus municipios de melhoramentos q"ue se
trnduz~m em salisfaçilo a nec2s.;;idat.les de primeira ordem. 

:t6' 

Na. classe 7' das Tt,rirns das Alfandt!gas, onde se lê : 
Arroz, com ou sem casca, ou piludo, 40 t·éis por kilo; 
Feijã,o tle qu~tlquer qualidade, 40 réis por kilo ; 
Millto de qualquer qu~lidade, 20 réis )'or kilo. 
Diga-sa : 
An'oz com casca, 40 t:Jis p<!r kilo ; 
Arroz sem casca ou :pilado, GO réis por k.ilo ; 
F~ijiio de qualquet' qualiJade, 60 réis por kilo ; 
~lilho de qualquer qualidade, 30 rêis por kilo. 
Sala das sessões, 23 dGagosto de 1899,- Paula Ramos. 

,· 

A Commi>si'io acceib r. emenda. Em primei ro·logar não e razoa.v131 que o ·arroz com 
casca pn.gue' os me>mos di!·eitos q ~c p:•gu. o arroz pilado. Em segunlo Jogar, o pcqueno
augmento sobre o arroz, o Ujã.o e o milho si1o perfeitamente convenicnt~s. 

Em mais ll·3 um Esta.d"o, em a unos atrii.s, pt·ouuziam·se cereaes e n larga quantidade. 
e, no emtanlo, de viu o ue um lado ús baixas ta:.:<•S Lia tarila, a. pretexto ~e que eram goneros 
de aliment<Jçã.o de primeirn. nceessitlatle, de outro às vantagens qu~ produzh\ o café .. 
abantlonuu-se completamente essa cultura, tornando·so o Brazil tribtlt<\rio em somm::.· 
avultr.da de outro;; paizes nesses generos. 

Ha tres annos que renasceu a culturu dos cet'et\e3 e de tal fúrma 11ugm~n~o 1 n J:o3Sn> 
J)roducção que esses generos ba.ixar••m de preço. 

Convem, poi:>, que niiose. volte atrils; convem quQ, o.o meno5, o nrs~o merendo se-ja• 
em g1·nnt.1e parte re.;ervado a proluc~,ão mtcional u por isso u. Co:nmbs[b atcelta. a. 
emenda. 

1.~· 

RestaLeleçn.-sc o imposto sobt•e os formioiun.s, !.lo ne~o1do com o oroamanto de 1898. 
Sala das sesslies, :23 ele a.~o.;;to lle !B[):l.- S:i 1"1•airc.- Arllucr Pel;cJto.- Ro1Jolpn~ 

.Aorotl.- .1l1!JICSIO de y,I$C011Cdlos • 

A C\ltnmi:;~ão não pódo o.cceitar a omencfa como est!1 redig-ida. 
Quam!o foi votada a tarifa em vigor, ao passo que nas dbpJgi(úes p·elim'nare~

isentr.va-se o formicida de imposto, no corpo da. tnril'a. n;,ura.va e'le. ta:,;a.do. E;~e erro :oi:. 
mais t&.rue corrigido. -

O qlle a em(lnda tem intuito de fazere o restabelecin:ento c'a. taxa. ~obre o formicida,.. 
e com isso concorda. a Cornmissão propondo o ~egui11te: 

O formicida fica sujeito :i. taxa de 200 réis por ldlogra.mma.. revogada a disposição da. 
tarifa a respeito nns disposições preliminares. _ 

l.Sa 
Onde convier : 
~a. Yigencia desta lei o gado lanigero importado pagara 6$ por cabeça. (Clausula, 1~· 

n. 1 da tarífn..) 
Sala das se~sões, 23 de 3gosto de IE99.- Cvpel tino de Si9_1.teim, 
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A'. maioria dà commissão não a~ceita a emenda. Entré nós não se exerce em condieões 
.-apra~ia.veis a industría de criação de ga.do. lauigero e :por isso julga que não ha. conve
.níencia. na adopeão da. emenda.. 

:toa 

Ao § 29 U.o art. 2" cla.s disposi ;ões prel imina.res da. tarifa. em -vigor~ 
Em vez d~ - que mantiverem serviços luneraríos ~, diga-se: que mantiverem ou 

• não serviços fune:rarios. 
Sala · das sessões, 22 de agosto de 1809.- E.-mi-rio Coutinho.- Mala11.das.- Teixei.-a. 

-de Sd.- Julio de /.leUo.- Pectro Pernambuco.- Comelio do! Fv11seca.- J. A. Neiva . 

A emenda. é justa. Ella vem interpretar razoavelmente a disp~sição da ta.Pifa que 
·se refere ao a.ssumpto. Não se comprehende com e1Ieito que a. isenção relativa as casas 
-de misericordia. se refira exactamente só áqpellas que c:x:plo1'n.m o servi<,!O funerario, 
-o que lhes ê uma. fonte de r eceita, com ~I:clusão das qllPJ prestando o;; mesmos servi~os 

·-de cat'idadeenã o teem os reau rsos prvvenieates dess:~. rel"erido. fonte de r ,;nia. A mediúa. 
.referente ao favor de isenção deve p<>is ser geral pa.ra ser justa e honesta. 

Depoi;; das p:tlo.vras- Consumo, nos termo3 da lei e dos~regulamentos em vigor 
a~re;;cente-se : 

Supprimido o imposto de registro das fa.bt•icas, ca.5as de negocias c mercadores 
'ambutan tes. 

S.lla. dlls sessões, 21 de agosto d~ I8'J9.- H·ancisco S'.i. . 

A Commissão não concorda com :' emenda. Supprimir o registro em um ~í7. · vasto 
-como o nosso, e de um cJmmerci<;> disseminado e espalh.a.1.lo em larga e enot'me extensão, 
à quebt',ti' o meio mais poderoso qut~ tem o fisco para m11.ior facHido.de na arrecad~çii.o e 
mais exacta. e completa. liscnli~o.ção . A ta.xa a. cobra. r pelo serviço do registro é um 
verdadeiro emolumon to e lan to assim que o relator do pt•es Jnte parec.cr n n. lei do con
·sumo, Q.U'3 brevemente vae set' súbme~t1ua ao estudo da Camo.ra, .o ma nda coi.Jmr como 
seUo dG verba, o dispensa para todo.; o~ que não são conectados a1n industr·ias e p ro
tl.ssCies, o em relacão a.os vended_ res 11111 bUillntes mantem o principio de que C~ i to o 
l'egistro nesta c:lpital ou em q ualqucr ouho districto ou municip:o, as~iste 110 mesmo 
o dil'eito de tazer o seu cnmmercio onde qnizer. . 

Accresce que no inicio dos i:upostus de consumo, muitos dos quaes ainda. são 
ll'l'eguh:rmeute eobra1\os, quando a.lguns nã.o se ;~cham aincla. acclim<\Jos. suppri rnir 
·O r~gistro ú privar o Tbese~uro da. r~ndn. m:tis segura. que tAm o com que pó•Jo co nta.r. 
·proveniente 1lng taxas internas. Não c razo_tvel, não ó prudente. q ua.ntlo S<io o.índa. 
criticas as circuln:>taneias do pa.iz:, quan1fo nind,t somos forçudos a adütr serviçJs impor· 
·t!lntes e a fazer córtes em nossos orç<tmcntos que vão pa1·aly.;nr tra.ba.!hos e of.n·as 
urgentes, que d ispensemos a renda que nos vem do registr o, renda. a.•·utta:la. e qu.o nã.o 
.tem um succedu.neo. 

Ao n. ·so uo art. 1•, accresccnte-so: 
Execptuam-se os vencim~rrtos dJs juizes feder~es, con1p1·ehcndidos neste n umero o;; 

·ministro do Supremo Tribunal Militar. 
s. R..- Sa!!l. das SC!!S"ó;s, 21 de ugos~ de 1899.- .:hlalbe•·to GuimanTes.- Pa!"a,,hos 

.Mon(enegro. 

· A Commis~ão pensa. qu9 deve ser aeceita a erneada. á vi3!à. da doutrina que está. 
. .applicada. aos membros do Supr emo Tribunal Fi!deral. Os ministros do Supremo Tribuaal 
.Militar são juizes fede}'aes, sendo esse Trilmr.al uma imtituiç:'to que tira sua. origem ~ 

cS\la. existencia. de pt·eceito expresso da. Con>tituição Fóderai de 24 1le te\c:-eiro. 

Ao art. I , nas tuas ue coosumo, intercale-se o seguinte: 
.. . ~axa. sobre vinhos artitl.cia.es, a. ra.z:ão de 2.$ por litro para os de grauuacão alcoolie."l. 
wfer1or a 14•. 

... 
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3S po;· lilro para os <le gl'a.duação de mais de 14• at~ 24• . 
4$ por l1tro para os demais do 24", 2UO :000$000. 
Sal:\ Jus scsslies, 21 da <~gosto de lSG9 . - Calagems. 

A Commis~ão ncceita a emenda - E.lla vem crear um embaraço ao f;tbrico dos vinhos 
artilicia(!S entre nó>, fab!'ico que coustttne um<\ concurrencia desleal aos v inhos natur'aes e 
is5o comtauto mais mzão quando esses vinhos nl' t iliciaes são fal.Jrícado::o com alcools de ma 
qua lklaJc, rJita~L t odos vrorunoament e nt•C\,-o" á S:\U1le publica. A emo11da estab'3l~~e taxas 
que c?·e~re::l â. proporção que :t grathta<,:ão nlcoolica se torna. ma,js elevada, o que é 
ainda um com"Cti \"O a a buso.s e a g<\naucia. dos que exptol'am sem pied,'l.uc a s~ud.e e a 
rid<t de ~eu> sem~ihantes . 

.-\.o n. 29 'lo art. 1• necn~cent·~-se: - e cem reis por fracç[o de };ilbetes de loteria 
expo>,to il. v••n•ln, cobrado por estampilhtt. 

Accrl!~c~nte-3e onde conv ier : 
Art. Nenhum hiihete de lotcJ'h estn.o.loal ou í'deral ser:i. exposto à vcnila sem 

que e :>tü.h cO!lViJ Uieutem~nte sellJ do - nn l';:•zÜ;) de cem réis po•· vige~imo. O~ bill1etes 
~xp()~êoa â Vdld;t sem o COHllletcnte sello set·iio apprelleudidos. 

S . R. - Co!llw Cintrcz . 

A ComnJi,suo não ~•cccil~ rt emen•la- A~ 1oterins jit estilo sutllcientemrmte tas:a.das, 
occres~ctHfn que <tS f<l<lerc\CS onde o impo•lo é m enor estão sujeitas a g-r.1ndes onus e obr i
gatb s a lm :dbo á um sem numero de iust itutos de cnrlda.tle. Por ont.ro h lo, a emenda. 
<:st:tu clcce a taxa tomnmlo para ba.,;e o vke;;i mo, q'.lanolo ê certo (] ile tle n~cOrdo com os 
'[lhll1os adoptaúos h n. extracçü:ls cuja. unitlado nito e o vigesimo . Ora o bi lheLe iu teiro é 
úirhlido <:m llll~i os, or;o. em decimos, ora Pnt "ig-·~~imos, ora. em trige.<imos, etc . , c~nforme 
o:pln.:10 a que ~e reret'e a extr1tcç1io . .-\ em·:td<i pt·8supii9 uma divisão cons tante c sempre 
a mesm<1,, o que não e,;ta de acco rdo co tu as concessõ~s foõitas e os contra: :tos ~m vigor, 
onde \1;\ pla.ni.\S de G xt1-acç~o que só poú<lriaut ser executados com e:.:tra.ordiu.,rto3 ontts . 
E' r~.ssim que ha. lo terias em que os bi lhetes ~\.o divididos em meios de preço ue í50 réis e 
que ::;eri;•Ju :;ol.Jroco,t•regauos d.o ímpo:;to tie sellQ de 1$ c~dr. um - o que~ injusto e impos
sível du ~e1· ;.1cceito . 

A 'l :lrt. !•, n. 31: 
.. E.l••\'C·sc a cifra (1e 2.300: 000.$ induilldo a rend~ proveniente do consumo de a.gua 

pe~ o ,; dive1·,;o; ministerios.- C(l.loger-as . 

A Comn1i>~"io pensa. que deve ser accei~\ a. emenda. a pr.:>Yldenciarit pa.ra q ue om cada. 
ministerio l!;.rurG a verba de despe7..a que lhe diz resp3ito. Desta fôrma não t1 a inconve~ 
niente 11a acc~i t~çü.o da emenda, e anttls pelo contra1·io vem ella. regula.risar de modo cl ar-o 
o encontro de contas que :>e deva f<tzer , cmn a vantagem de torna1• conhecida da Camara. 
a 1lespez:\ •1ne no consumo da. agua. faz C<tt.la um \los ministe1•ios • 

.Ao n. 38 tio art. 1•: 
Supp1·imam-se deste ar tigo Ias palavras : c doi E sta!/{)s , -S. R . - Coelho Cfntra • 

.A. Commissão não ücceita a emen lla . ~ü.o ha razão par!l que o imposto sobre divi
denclos iocicla. sobre os titules de em1 •rezn.s que teem séda no Districto Federal e se e:o:cl urun 
as que teem sét!e nos Estados. O imposto sotwe di vide nu os ê um imposto de renda e nesse 
caso recnhintlo sobre títulos, ou a renda de titules destti ou da.quella em pr eza, deet:1. ou 
dnquella o:ocied<ule anonym~ , deve attingír a todos as emprezas do mesmo g-enero, <illal
quer que seja o loca.l de sua ~êde . O contrario d isso é uma íniquidade, e uma d esigualdade 
odiosa, inex plica:val, e contrai-ia ao Gspil·itor!a Coostttui~.ão de 24 de fe vereiro e ao3 prin
cipies que 1·egem o eshbelecimento llo i mposto . 

Quasi todos os a nnos a etnenda. em questã.() é renovoda e tem sido sempre raen>ada 
pela sab<.>doría e patriotismo U(l. Camarr.. A Commis~ão confia que mais uma. vez o espírito 
de justiça doJr.iunrá a. deci.siio da Camara do3 Srs. Deputado.s. 
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SESSÃO 'EM 31· DE AGOSTÕ .Í>E ·rs99: .. ~. 

Ao n~ 38 do art. 1°, onde se díz :- imposto de 21 / 2 •;., etc.-diga-se: 
Imposb de~ 1/ 2 •(. s-:>bre a. renda. doc.lpit9.l empregado: 

. a) ~m acç.5es, d<Jbentttres-e quaesa_u~t· tlc\lLOs de comp~.nhías ou sociedades anonymas 
com séde no Districto Federal c n os Esta•los; , 

· o) em titulas da. divilla publica interna da União (apolices); . 
c) e1n !eteas bancarias, byp:>the.:a.ria.s e qua~squer outras produzindo juros. 
Slh das sessões, 22 de agosto de 1800.- L:! i:; A.dolplto .-Anisio de Aú1·eH. 

A Cornmis~iio não acceita a emenda . A primeira parte jj, está consign~·la em l ei, estú 
em vigor e o imposto vai senlo couracb. A segun.Ja. pl.rte rJfll>'e-se nos titul.;s ·publico 
internos. Pens·1 a Commisôilo que o impolt.o rle r~núa sobr(! fundc.s public0S :p(l.r,\ ser 
justo, momlisa·lor e rasoavel, deve incioiil' ;olJre os titulo::; de c)l!oca.ção 1111 estrangeiros e 
sobre 01 que <·sti ;·ercm no pliz. ON, quan\·1 :oo.;; primeirvs n~'l é pl'Udemc nem opportur.o 
que se os ta.xc 1k1. o~c~ sião em que com os 90rta.'1ores desses titul 1s entramo> c;u accordo 
a.i.im de susp2::dcl' os p:tgamentos em e;;;peeie; qu:~.nto aos segundos se~·t:o. iuj n;;to taxal · os 
isolarl'l.merre c muito csp::c!ahnente quantlo n..s ultimas conve1·~üe:l dos 6 e 4. •;, OUl'O em 5% 
pape! 1edu;.i l':.m ele muito os lt1cros que p<:I'~'"l>ia. tu os possuidores . Por outro l:;.tlo ó prin· 
cipio co!'l'(Hlt.:l, imp:1sto p3la Iealuadc :1 '.'5 co ·~tr.n:to~. que não S3 deve t ll.X:\1' a renr.a de 
titulas pub!ieos em oceasião em que este.> sr. <tclum desva.lol'isa.dos. muito a baix o do par. 
E' me:uoo pc:oigoso, em Ct!.\!asiõcs em f)ue o crelii ~o não esttt fortalecido, liinçnr mão de um 
re~ur.;o qu . ~ . si íJÓde dar alguma. renda, tt111'a 1:1aior dcprecia.çlí.'l u. esse> t!J ulo.>, proftmdo 
abalo aoc,·ed ito, gerando ~-.c5COnfianc;:a> c p••dcn ,io IJrO,l.m:ir certo punico. . 

A le!·ceira Jlllrle !h tmenda. não tleve .;er- acceita. Quanto ú . ..; letr,, s h.l·po lhccal'la5, 
po.rque es;;as c,tilo profondamcnte depreciu.d :.~s. L<mgd -poi,;, de cst-l.belccel' mc.l.itias, que 
venbam mais nggrava.r a sit•la.çiio des3es liculos, convé:n cogitar-se de JHeio• que firmllm 
o creclito hy pothecar;o, qu<:l dcern tt;; le1~·a~ hy pothec,,rías as sc~urauç:a' e ~:lt'twt ia.s 
para que estas pos:;am circulal' e como capit!tl p.)SS:l.m deseavolv~r a p ·o•:uc:;ão . A llarte 
referen~ a letras bancarias não é c lara, p~jeado em sua genarnlidade •~ttm:;ir a titulo::, n 
e1fcitos de comrnercio, que uã.o pod.e:n. unte a crise financeira a e>~onomtl.:il que Yamos 
atrave~sando. ser l!'l'<wados de onus. Essa p:·ovidencia iria aintl;~ di!ll;n lt:Lt• <~s depos1tos 
nos bancos nacionaes, o que seria mais uma c! illicuhl~de à vida do.> Ilos;os in,;ti t u to3 1le 
ereüito. 

Emend~ ao art. 1•, § 42-Taxa so'Jrc o fumo. Na. lei e reguln.mcntoem v i;;o1' fa.çam-se 
as seguinte:; alteraçõe3; 

a) Em \·cz de- fumo m.cionJ.l de3fia~o. por 2:> g-rammas ·10 réis, diga-se - I•'umo 
nacional tlc>tiado, por 25 gramm:~.s 25 rJis. 

/,) Cli:u·ut .. :; naeionao3. Em vez de ô r~is pJr canruto do pre~o i nt'~rior a. 80$ 
cada milttcil'O, o 21) r~is por cha1·uto do preo;o suveril)r a 80$ c:~ou o. lllilh ·iro - •liga-se: 
5 reiS por Clt:l.l'UIO UC preÇ~ de fa.brica. i O f'Cl'ÍUI' ;L 80$, Cada illiJtleit-0, e 2U l'~i.) p;Jl' chUl'UtO 
de preço lle CiLbrica. superior a SJ$ ca•ln mtlli•:irl) . 

S. R.- Ig~~acio 'l'osta c out.l'OS . 

A Co:nm\ssií.o não p ódc ncceitlll' as tlu~ cmcndo.s :~.prcsent~·.las pe!o St·. deputado 
Tosta e outros. 

A primeir•t diminue a ta,;a. sobre o t'umo tlesfia,lo sem cogitar da ta.x;~o sob1e o cigarro. 
Ora., essas duas taxas fot•a.m est.abelecid~s gu:l.l'dantlo enlre si cerl::L t.J detewminada 

relação , de mO<lo que a. m~nufaetura de cigart'03, que é exer<:ida por var•as fõLbricàs, que 
constitue meio de vida. de muitas centenas 11! famílias pobre~, que fvrnece trabaltiO neste 
paiz a milha res de operarias, não f0sse unniquila.da. A re<lucção do imposto sobre o fumo 
desfiado vern àiminuir o comnmo do cigart•o ,iiL rnanufacturado, sem vantagem l)J:ra o 
productor a quero ~e visa ·beneficiar com a emenda cro questão, pDis que os lucros obtidos, 
com a retlncção da~ tn,xas, ficarão nas mão~ do jnt ermedia.li.o. 

A prova. de que as taxas est&belecidas nãn são exagg~radas é que o commercio a retalho 
sobre os pr11ductos fle fumo e sobre o fumo desfiado nã.o cobra a mais o imposto e s im pelas 
estampilhas de 20 e 40 réis cobl•a sempre a unidade de 100 reis. . 

A .emenda. sobre os charutos niio pôde tambem ser acceita -I', porque clla mod1tica a 
incidencia d() imposto tle modo inconveniente, perigoao (\ tiscallsa~o e lesivo ~o fi;;co; -
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2•, }:Iorque reduz o impc'sto a t..'lxns ir.acceito.YeiS. O imposto sobre os prcducks manufa,.. 
ctur{l.dos õe. fumo, wure cs ch<~rutos especialmente, .deve recaltir não sobre o p reço dã. 
fabri('a. e sim sobre ·o :preço do conunercio a :retalbo, como se fa.z pt•esentement e, pois só 
a ssim o imposto pódc ser E'fficazmenfo tiscalisado. Por ou tro la.do, o preço a retalho, sendo 
muito maior. a. renda a colher serú. -tn.mbem maior. A diminnição do imposto tambem não 
"p óde e não d~ve ser tcceita JiC!a C~mllTa, pois e certo que <'S taxfl s da. emenda mal dariam 
pllr-o. pn gar o cu;;to 1las estam pililas e as de$pczas com os ti:'caes, e ne~se caso ~referivel 
sE:rh supptí mir o imposto . i\ã o ha. r não par a diminuir-se o irnpcsto sobre o fuino em um · 
paiz <-mle os mcdi~mentcs ~ão mais for ttmeute ta:xa dos. o fisco não poupa a enrermida.de 
ao pobt·e e per isso não deve rep11gnnr-nos taxar o v icio do rico e do pobre. Em totlos os 
:paizes taxa-se fortemente o fumo o não l1a muito tempo Bism~~rli defendendo o mc•nop~lio . 
do fumo o.ffirma.va IJUe dentr e cs im:postos indi r ectos o 1wim14s i11ter pares era o do fumo, 
destinado a. constiluil- t:·ara o Impm•io a priucipal fonte d~ receita. Leroy-Bea.ulien, apoiando 
a. opinião do estadista allcmão, escre ,·eu : 

« 11 nc nous cn conte pas d'awrouYsr l'impôt sur le t::tbac, n.lor-s même qu'il soít 
pcr<;u a un taux tril3 t'lmTé .» E ncliaDte- « fl fauilrait que l~s (ioa.uces d'un Ebt fus;ent singu
licrement p!·ospcres pour qu'on y renoncat il.un :i mpôt a.ussi ino.ITenl'if, ~ussi moral, 
aussi product:f et d 'un tn.xa t ion aussi a. i sé. On ne comprend pas. qu'uu Etat aus;i besoi
gneu:<: so crmt ente de retirer ?O millions d'un impôt qui, bic11 coustitué. fournira.it une 
somme sextuple e:t n:éme decuple sans nuire ~tla ~ituuti on economique de l'Empire • .~> 

O rel:..tor c o prr:;ente parecer pEde licmçn par:~. transplantar para aqui o que escreveu 
no orçamento de W.l5 - c per es~e e;, tudo >era a. Csmara ns v;~ntagens que teem colhido 
do imposto de fumo outJ•os pn.izes, ~o oas~o que o Thesouro do Br .. zil s6 de dois annos p ara 
CÚ é que ~OJT! ('ÇCtU a ):erccbcl alguna. ren<ht. Ü Systema, de estam pilhas tão ng{!red ido é O 
que rnelhol'€S r e,ultados v .1i tlando, "FOis que o de declarações só sel'-viu pnn.fomentar a. 
f raude e illudir o i mfY.lsto . .As,im e ~tlle tendo sido a. arrecadação ne&h ' capital em 1893 de 
473: 000$, c:n !SUl j i1 foi de ii3!:00Qf; e em lS!J5 attingiu a pouco mais de 180:000~000. 

Ei:; o r,ue e m l S'.lG di~sc sobre o fLl:no o relator do pl'eeente pal'ecer: 
Logo r.cpois de descoLert:t a Americ:t, rlentre as plnn tas que foram remettidas do 

Novo Mundo pDra a Eu ropa ilcstaccm-se o rnmo que a pouco e pouco se intrl•dnziu em 
diversos paizes , a com~çar p ela Frnnça.- E' certo que a igrc-j~ ab\Cou o s~u uso , quasi 
ao mesn:o t<:m po que o governo de Constantinopla recor·ria á condemnar;iio capltal para 
os ·que fizessem u~o do t abaco ou funw, sob Qllalquer forma ; mas estas e xce~tles pouco 
d.urararn e a propagação dess~ us<', a r•al·tir <lo seculo p:lssaclo. genernlísou·se 1'tlpl<1amenta 
:Por tcda a pa.rte, podeado dizer-se que é !lc•j : univel'sal, telldo·se fil'm:~ do a de::;peito dos 
conselhos e prohibiçõ:s dos medicos e h ygiení5ta.s. 

A pla:;ta ta.b•1eo apresenta em grâ.o admita.vel a fncilida1c de a daptação a climas e 
:wlos "nriadissimcs. tle so1·te que ger·mina e desenvolve-se em qu:~ lquer parte do mundo, 
ate 50 gráos ce latitude N. ou S. 

Esta circnn,Sl<!r.cia e gcr:ernlidm1e co uso fizeram do fumo u m dos elementos de 
r iqueza e ao mesmo t<:mpo u ma do.s fontes mnis produ!:tiva s 'h's reocla:s financeir as de 
~rand e nom.ero de ~açue::;, bashtn r.lo citar. a Franç-a, por exemplo, que rece~e do monopolio 
ao fumo mms ca qutnta. pnt'tc de totlns a.s suas contribu ições índ11·~cta.s. 

A Coufedm:nçiio dn. A_mer ica do Norte, que é a patria do rumo, exp: rta. hoje, por aDf!O. 
pnm outros p:nze~. es; ecialn:cnte os da Europa. m:ds de l5'L 000:000$ tles>.o. mct·ca.r~ orta.. 
A sua cultura nlli cstcocle se de uma a oull'a €xtr,·mithulc da gl'ando nação, que não 
tem rivacs, quer quanto á quantid<,de, quer p~Ia qualidade. Si tffo consideravel é a. 
exJ!Ortoção, nii.o meot•S importante é o cot1~umo interno do producto, c o Cammissioner o1 
inte,·Hal R evicto calcula q ne nc'S E~tndos Vnidos tlous te rÇC"s dos homens fazem uso· ~lo fumo. 
Di.:.tri buindo o ccnsmno inte rno amm:•l l'Cio nutnero de lHl.bitantes daquetle pa i~, cabe n. 
c:vh habitante o ~eguinte. consumo pessoal: 1",15 l.!c fumo para mas.ca r, 552 grammas 
de fumo p~ra. <.'aclumbo e Cigarros e 48 charutOS, . · 

O consumo de fumo IJruto em t0da a Eur opa. és calculado em cerca de 4.00 milhões da 
kilogramrnas. - ~ara o Brazil, aúmittiodo-se a media de I kilog. por bt1bitante, que é a. 
mais gera l ~m d1ver~rs. poizes, tem·~e um comumo t1e cerca ~e 16 milhões dekilos :para 
uma :população d G 16. 000. 000 de h:tb it antes. Em Franca o consumo act11al é de 920 
g rammas por habitante ou 36 .000.000 Li e lülos por armo . Na :Eu ropa os pr:ncipaes paizes 
productores de fumo Eão a Al len:ar:ha (especialmente <Js -paizes situados â. margem do 
.RhenoJ, que t e em colhido ul!!mamente cerca de 37 .000 .000 de kilogrammas por a nuo . 
A' Allt'ma u.ba seguem:se: a Fran~s. (jue colhe annua lmente 12 a 13 milllõ.:: s de kjlogram
mas, quanttdade esta msufficiente _para. o consun10 interno, pois que a importação annual 
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orça. por 23 milhões de k11ogrammas; a Atostria·lluogria, com nma producçiiõ annu:1.1· de· 
·45 a. 48 miiMes de kilos, "·a. .Italia. com cinco milb.ões. E"te pa.iz importa annua1meute 
20 a 24 milhões de kilos para seu consumo. · . 

De longa data, qunsi todos os E s tados teem, pór· um ou por outro modo, procnr<tdo 
t irar :para suas finanças grandes yn,ntageos. taxanrlo o consumo de fumo.. Em muitos 

.,_ :paizes · C)nstituiu-se o monopolio pelos governo::, 03 ~I Unes cxptor<l.ID por wnt a. propría. a. 
eultura, o fabricn e o commercio nào só do pcottucto bruto, mas mauuf<tcturado, como na. 
Franca. Auslria, Ita.lia, etc. ; ein outros a<.loptou·se um r1~gimen rcst1·iclivo p~·lo qu&.1,· 
-deixando-se li. industria privada. a f, brica~.ão e venda do fumo, forn.m estas oneradas com 
Jies:ad~simos'itnpostos, ]Wohibindo se a. cultur1\ interna.. soL screras penas, como sa faz na .. 
·Inglaterra..; ou então procede-se como nos Estaílos T.;oidos, onde a cultura é complt!tamente 
"livre e livre ta.mbern o commerc:o, mas com gr.n.res impostos, que1· sobre o cons:.~mo interno, 
.quer sobre a importnção. 

A Inglaterra, que foi a. primeira. na.~ão que adaptou o monopolio, em 1625, viu esse 
-e::templo seguido no mesmo seculo pela. ReiJUblica de Veneza, os Est<.tlos da Igrejn., Fl·ança , 
.Austria e Portugal. IJ,,je, pos to que sob diversa.s fôrrn;~.;, e w1n altct~'çiY"s n o primitivo 
!l'egímen, e~t<l. o monopol io Mmiltido em Fra.nça, Portugal, Austt·ia.-Hungria, Hespanhn, 
ltalia, Rouruania e oulros E;tado" menores. 

Por dous modos é exercido o mompolio : 
Direc!amen'te pelo Estauo, como em França e na Auslrh1, ou indi1'ectamente, isto e, 

m ediante o al'renda.mento a uma emprez:l. ou Eociedt\.de p>ll'licular, como na. Hel!pJ.uha , 
Por~~-ga! , etc. - -

Na Fran~a. nos ullimos annos, a r~n·la do imposto so~rc o fumo creõceu e m uma 
\}rogrcs>ã.o tii.o notave1, que esse faeto despe1•ton :1. attcnç-1io ~os homens <la Estudo dos. 
{)Utros Jlaizeo. Assim, a r.::nlla liquida cless!l ilU!KlSto que em 1815 pouco excedeu de 32 . 
:tnilllões de francos e em 18!0 attiJ~giu a. 70.000.000 foi: 

Em 1850 ............... .................. ........ 88.015 , ()(10 f'rs. 
» 1855......................................... ll3 . SIG . 0~ 1 0 ~ 
» 1800 . • • ....... •. ....•.. •. .• . .• . .• . .•.. .. ····• 143.76·~.000 l> 
> 1865................ ....... .. .. ........ .. ..... 177.9~o.ooa ,. 
» 1870 (ao no de gucrr<t) . • . • . • . . . . . . .. .. . • . . . .. • l<.1J. 285. OO() » 
» 1875....... ...... ......... .. .......... • . . ... . 254.547 .000 ;po 
l> 1830 .••••..•.. , •.•.. , . . . . . .. ... . .... . .. . .... , 28~ .58-LGOO » 
~ 1890. . . .. . . . . . . . . . . .... .. . • . . . . .• . . .. . • . • • •. • 305.918.000 , 

. Apeza.r da. 'Viotenci:l. do imposto, tem sempre crescido o consumo do fumo, que de nov::. 
milhões o meio de kilos em 1815, ele>Ou·so <L 19 millléies em 1850, 2!1 em 18()~1, 31 em 1870, 
33 1/ 2 em 1880 e 30 em 1800. 

O inquerilo pa.rlamenta.r, a qne se procedeu lia ce rca de 17 <\ nnos, mostra. que depois 
-do precedente iuq_uerito· (rMlizado on l83õ) ltouve extra.ordilla.t·io desenwlvicnent() 
''lla jndustria do í'umo, tendo-se clevudo em 40 nnr1os o numero de o:pera.rios empregados 
em tal indust~ia, de 1.200 a. 18.0!JO. As despczas C<·m mMerias pr imas, pessr·a.l do 
.fabricação foram de 08.300 frs . , em }8ÇJ(l. Em 1891 a relação da desptza para. a r eceita 
tfoi 18 •f, . · -

Na Austria, o- monopolio do fumo conser voU·SC no principi·> limito.do âs. pt'o\·incj:ts 
ilereditn.rias do lmperio, e sómento em 1851 estenueu-se ás outras provinci;~s e a Hungnl!-· 
Contra essa me~ida· levantou-se então vivi::;sima opposi ção, pJ•eteJJthm•lo-se que ella arrul
naria completamente a producç:.1o nacional ; mas, o ~ffeito foi diametralmente contral'iO e o . 
tDumero ele lavradores de fumo, que em 185 1 era. de 40.113, cinco annos dep\>iS· se 
-elevava a. 83.575 . · · · 

Em l8G7 era uma só a. direc~o do monopolio do fumo na A ustria.-Hungría, tlla.S, desde 
.:1. constituição do reino da Huno,: ria foram s.epnra.das as a.dministraçües, ficando uma com a 
-séde em Vienna e a. outra em Buda ~·estb. A renda publica proveniente desta f.-,nte 
augmentou de 60 a 95 milhões de francos nos 20 annos comprehendidos en~re 1851 e !870, 
tendo essa progressão ct·es'cente, continuado até boje tão rapidameole, que, ·em 189Z 
os monopolíos do fumo da Austria.·Eiuogl'ia renderam 205 milhões de frauc<lS, sendG 
198 milhões para. a. Austria e 97 milhces para a Hungria. . 

Na. Itulia., constituiu-se em 18138 uma. sociedade particular sob o titulo de .Regia Cointe
,.ess~&a, _a qual assumtu por 15 annos, a ooot a.1· de l86'J, o priv ilegio exc! llSi!o . da 
fabncaçao e venda do fumo na Italia continental e na. Sardenha, C·) m a obrtgaçao da 
:p..tgõ.'l' ao Estado um certo foro annnal e 1nais uma pa!.'te dos lucros apurados ca.tla anoo. 

C:un~ra V, IV 5S 
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depois . de derluzido aquelle Jüro. A dura.~ do coutracto foi dividida em quatro pericd.oo: 
no primeil'J, (l 9õ9-l810) o fOro a.nnual garantido pela s()Ciedade ·.foi 66.884.81! liras; 
no segundo, (lSíl•l874) ue i2.293. 092; no terceiro, (1875-1818) de 79.484. 89!, e no quarto 

. 93. 000.000. Além disto, foi re.;ervada ao E~tado uma. par licipaçao no; lucros líquidos da. 
socieàa.de, de 40 "/o a.te 1875, e de 50 "/ • desde es~a épOCt\ até o fim do conlracto. 

A p:H•tir de 1883 des:1ppm~ce a. Reui(). GhiJlteJ·<tss a:a, e o monopoliopa"sa o. Sel' diret:ta
mente ~xplot•ado p3lo Estado. O d<:lcreto de 19 de abril_ de 180! creou no Mínislerio 
da Fa.zenüa. nma seccão te:hnicn., ooue e ce:ttmliza.da toda a direcçã:o do.> se!'V!ços de 
cuHur::~. e f<< b i·icaçã,o dos fumo~. A ren·la líquida, nos ultimas annos, tem ~ido de cerca 
de !90 mil!tÕ33 de liras. O decreto de JG d·~ ~gosto de 1892 reor ganiza o se1·viço dos 
fumos. 

Na Jog-lat~rra, a fabricaç.i.o e venria do l'ttm.o foi dei:<tlda â indmhiL1. privada ; mls , a. 
cultura int erna. é absolutamEnte p rvl.lihiJa. sob })~!las sevet·as. A fabricaçiio e consumo 
fazem -se, portanto, sómente com fu mos impol·ta,;Jos, que pag>\111 }l:>Sa!lis; imos direitos (le 
entt·nrl<l., ra.t· ando cont•lrme a qualir.la<.le dú rurno e o s~ ~\l estad o (omto ou m anuf tctura.do); 
Dl:ts, paro. rnaiot' precauçrto, :t ímportacüo sil põrle set· f~ i ta. em navios de tonelagem nfi.o 
iDferior a l ~O tonelatlas, e a descarga. do fumo só é p~rmittida. e::n algum do.s 24. portos qu.e 
a lei desigr1a . · 

/ Mém d os dlreitos aduaneiros a m çi.i.0 cobra. uíreito3 elevados pelm 11:1.ten tes do fabri-
. cante ou ·ven.lcrloi'. A rendo. annu;d que a. Inglo.lerra olltem de:;h fonte, ·tem sido nos 

ultimos (lnnos , de um pouco ma.is tle 10 milllOes de libras e3terlinas. A despeza. de aree
cadaçiio !lo imposto l! diminuta. 

O sy;;tetna in~1e:>: não ê appl'cavel a urn p ::dz comJ o nrazil, que cult iva. o fumo em 
::.argn. eõcala . O Egypto adoptou integr-a.lm2o le o systematla l ngl<tterra. 

~\•l:> E; ta.dos l:n i<los são iot·~i rJmen•.e li<rê:> a c;JltUI'a. e e xploraç:b <1este p~oducto, 
mas em cowpen:;n.çiio é fortemente t ax,•da a imporbcão, lla:vendo alem di ~to um impo;;to 
interno ou de con;;um.o. A im11orl::l.ç"lo e i.m\gniticante . O imposto i.nt~rno c:>mpõe-sc de 
uma taxa c.,pechtl e uma bxa de licençn.. A taxn. e.~p~ci al e .ruga. d<3 wna vez pelos com
merciaubs c ütbricante;: de fumo. A t ::t xa d.; lí cenç[). corrcsp:.mde a.o acto da. venda ou do 
empl'e;:o do rumo na~ m::llluractura~. 

· TÓda a f:J)jrica é in~crip tn em u m regi<(r.J c.~pecial no distr icto onuc ~e a clln. · eslab :;
le~ida c püe mnr()a e.>pe.~inl em seus prodtldos, o que ftcil itn. a. fiscalis'\ cã.o ao. m~mo 
tempo p!!l:t aut ,,ricla.de e p ?lopublico. Os Cabr!c .ntes suo obdgados a tlec!a.raçõr:s m1nuetosas 
e faz ::n no Thesout·o ou Thesoura.riM c~ncõcs muito elevadas, para. garantia das multas • . 
pagamento de i mpJs to,: . Emfim, em todos os p~oducto> ell~s devem coll:n.· setlo:; especía~s~ 
Ctljo valor é pro porciona.! ao peso do p:.1cot~, c \ ixiulm. ou volume d~ fumo manuftlcturado. 

A d~;pe~a da. arrecadac[o do impo~tL> e rnui to modica a a. renda proauziJa tem o.u
gment:tdo r<l pid ·,mcnte nos ultimo;; 30 anuo~. Etn 1861 !'oi de 2l.134.mJ d vlhlrd e 'lm. l875 
de 46. ::!73.000 dolh•rs. 

);,1 He'JKtoha vigora o r~g-imen do monop:>lio, arr.1ntlado a p::trlicubres, meiiante uma 
contt•lbtliç.~o :lnnual pa1';:t. os cofre:> publico:;, tle c~rc:l. de SQ mil cont!Js de róis ( n.o cambio 
actua.l de ll d • ) 

Em Purtu:;al o l'C~imcn 6 semc\hant·~ : m~nopolio tm ent.lo.•lo c ta-:ta" udunneira.s ror-
tissizn:tS \l:U'a o prot.lucto i rn pJrta lo. · 

I\a Rus >ia IJa plan \ libel'dtlde do cuttur.1, rn '-S 03 n.~rictlltut'es só p1:.l·~m v~nclet• ns c<l
ll!eitas iLs !lt ht•ie3>' ro~istr·udas ou aos vuntl ... 'l!o:::-cs p:>r a.t>tC:td<>, que sxlli~i t.'BI1'1. um:\ patente 
especia l coneedida pelo Estado, 

O impo::;to sobt•e a !'al.Jricaç~o é cvlm t•\v plt" mrJiO elo scl l~s c>u osta•npillias colhtdos sobro 
os produotos c !la valores pl'tlporcionacs nn~ pt!SO:; dos volume;; . A.; e,t.u npith:ts sti.ll ven
dicla.s (1. tlinhc iJ•.J ou rt. CNthto, mediante c:m~fi.,l prDviameutc pr<3sto.tlo. pelu pNt.luctor. 0.3 
fllTnO< importados pngn.m diroilo.s elevados tHL AI l'audog.t.-As fabrica,~ d~ (t<mos sà podem stw 
estabcleci•las IH S g1·andes cid~tles . A ren tlcl :tctual G Llo 11 0 mii contos por ll.nno (ao cambio 
nctual ) . O impos trJ do fnmo é menos p~s •do n;L n.ussia. do ~ue na Frnncu.Ingta.t~rrn, Italia, 
Austria , Est n·los t;uidos, etc. O Japii.o auoptou exa.chmento o reg-imen da lt ussla. . Na. 
Turquia o monop~lio é explorJdo por nma. sociedade particular pelo srsteml). da. R~gia. 
Coincc,·emlcz. Pa.ra. cultivar o fumo ê preci:;;o uma autorisação gratuita. da. a.1minis· 
traçã-o <ia >ociedade, que é obrigada. a ani.mar a cultura. por meio de ctnpt·estimos aos la
-vradores. 

Na B~lgica. os direitos de imp()rt:~ç;i:o e consumo r endem s eis a seta mil contos de réis 
})OI' anoo pa.ra o E~tado. Não l!a monopolio de fabricação ou venda. A cultur,\ é livre, 
mas os agricultores são obrigados a fi,z'3r sobre eHa SllUS declarações nas repürliçM~ 
fiSC<\eS. 
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Na Alieinanha a fabricação c venda. do fumo são livras. A· iJnportaçiio e t:u:a.cia e a 
cultur~ interior tambem. O Estado coOC<lde premias aos gnud.es export:\dores, variando a 
importancia rlú premio com a. quantidade, q ualídade e estado de: pr~paro dos fumos. Estes 
di1Ierentes direitos e impostos foram estalJelecidos 11ela lei de 16 d~ julho de 1879, que 
augmentou consirlera.velmente as ta.x:as anteriores, no intuito de preparar o t~1·reno para o 
regimen do monopolio, pelo qunl pugnou sempre Bismark e pug-na. ain,Ja o imperadot• 
Guilherme. corn as taxas actuaes o proilucto ,!o imposto sobt>o o fumo repr<senta annual~ 
mente 60 :~ C5 milhões de mr.trco~ ou 70 :l. 75 mil C)atos de rêis. 

o· estab3lccirneoto do monop:Jlío do fumo na Allemanlta t~m sido uma tia> maio~·es lutas 
politiCils do paiz, te:1do daüo logar por lluas YC7.~s á 4issoluçlo do Reíclht'lg-. Po1•cm a 
classe tão numerosa e po~erosa. dos cultinviores de fumos <\llemães exerce tal influencia 
sobre os homens politic05 daq,lella nação, qac ,,té hoje ~dn,Ja uii:o foi po~sivel obt.r maioria 
para o mon •po[io _ Os p:U'tiuar-ios da reforma t1este impé!sto, além uo mais, não estão de 
accordo, ])J·eferindo uns o J'egimen da Frai!ça e outros o dosEsbdos Gnidos. 

O Dr •. lol'ge Mays, dlrect<J~· gera\ üa e;;ta.tistíca ua B.t vi~ra, julga. que n. Allema.nlla, 
adaptando o rcgim•ln do monopolio do eoo!'oJ•tni•!acl<J com o attmittido em Fr,mça, póle tri
plicar a renda. )H , veniente dessa. fonte, o que n~.u o demasia,lamente p9Sado, !'ois que o 
J)roprifl sal, que é ai'tigo üe primeiYa no~e~::sid;\do, pro~uz anuualmente pal'J. a. Allem;J.n1la 
40 milltlies tt; marco.; 011 ·15 mil contos de reis a•) ca.m bío aclual. . · 

Quanto á i mpoJ·t;lção do fumo brut11, c !la só ê tl'ib:.ttad;~. na rtha de Cub> c no B1•a.ziL 
Em totlos os (JUll'lh paizes é inteimmente !iv1·c, por ser um llt'oJucto ag-ric0!·~ <JU~ 1)Gue s~r 
cultívaJo qu:bi por· toda. a. parte. 

Em Ff';\JJt;:l. n im porlação elo f11mo sú pôJe ~e!' feita pela a~.lminislração !lo nwnopolio • 
.A culturr~ esl:'t permittidct hoje unica.ment·~ o. 22 deparLa111entos que fo rnece:n ~ colheitas a 
20 mau.ufacluras do Esta,.lo, a.s quaes l'<IZ~ru t;;das as manipula.í:Õcs c preparo;; neces>arios 
ao fabríoJ. o serviço de ·;cnda. por atacDtlo tff:clu<t -oe em 3G8 d0posito.:; ou ~nin~postos do 
E3ta~o. A venda a. 1·ctalho ófeit<t por .JL:;OJ negociantes nutol'i.S<1dos pal'a. i.soo (d..:1Jítmts ct 
~ttreaHx de tabar.s) . 

.ll..' fa)Jric<tçiio fr:tudn!entll. é punidn. corn multa;; de 1.000 a. 3.080 francos e o tlobro no 
ca.so de reincb!cncia. Toda. a pe;,<;;oa qw1 LlenuJJchu· a frauue de 11m fabric=mte ou vendedor 
ele fu·.no;; rec~b~ um p1'croi.c tle 15 fraucos. ,, proúu~:ção rraUthüenta é coufL,co;úa em pro~ 
veito do E:; fado. 

Dividindo :l. renàa bl·utn, J)roveniente Llo monopolio ou impostos sobre o fuino pelo total 
da. populaçi"1.0, v.cha-so que 3. quota. do im"oslo aunual que recabo sobre c.tdfl lln.lJilante e 
a. pproximadamente de : ' 

França ..................................... ,.. lO frs. por hubit:1.nte. 
Ita.lia.......................................... 6,~0 >> » .,., 
Au::>tria ....................................... , • \l,() » >> » 
Hungria ....................... , ....... _....... 6,0 » » >> 
Grit·Bl'eta.n h a. ........... , , .. . . . . .. . . . • . • .. . . . .. 5, G >~ » ». 
Estado> unidos................................. 5,0 >> » » 
Portu,!ial..... . . • .. • .. . . • • • . • . . .. . . .. .. .. . .. . .. 3,0 >• >> >> 
I1:es)l:Lnlla ............... , •••• · •.•••• ,. •• • •• • • . •• ·1,5 >.• >> » 
Rus~m ........................................ 1,7 >> >> » 
Allemflnha ..................................... 1,8 » » » 

Conside1'anJl(l, r>orem, qu.: em media o numero de fumanta;; representa ape11ns 1/5 da 
populaçü.o do.~ E::<tados, tem-se as seguintes quotas por a.nno : 

França,....................................... 50 Jrs. por !uma.ute 
ltali:L...... . . . . . .. . ... . . . • • . . . .. .. . .. • . • . .. • • . • 32,50 » » » 
Austria......................... .... . . .. .. . ... . 45,00 » >> » 
Hungrir~ .................................... , • . 30,00 » » ~> 
Grã-Brotaülla.. .... . ... . . . . . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. 28,00 >> » » 
Estados Cníuos., ........ , • .. . . .. .. .. . . • . .. . . . • 25,00 » » » 
Por:.ugr~l .............................. ..... :.. 15,00 >) » » 
Hesp:mlt~ •.•••• , ..•. , . . . • • . . . . . . • . . . . . • . . . . . • • 22,50 » >> >> 
R.ussia..... .. . .. . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. 8,50 » >> ;.:. 
Allemauha ......... _ ... . . . .. . .. . .. .. .. . .. .. . . • • 9,50 » >> » 

Faltam à commissão cbmentos estatísticos para avaliar a. impo1·tancia do hupottto no 
Brazil ; mas, peles dados incoro}lletos que tem em mãos, acr~dita que a quota annual de 
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;;imposto não attingo a 100 l>O~ habita.nte, a. SOG ll"r fumante, ou c.erca. da vlges1ma parte·' 
·do pair. rnenos tributado c menos tia. centesímn. pa1·te do tributo em Fr3nça! . 

Polo ar·t. 112 t.la Tarifa· das ,IJfan.legas os direitos estabelecidos são : 

Fumo 

Em clw.rubs, cc~ to .........•.•.......... 
» ci;:a1·ro,, ltt lo ..........•.•.......... 
» folha~ » ..........•............ 

.'5~i}00-8$Wl) . 
3$900-5$850 
8600- $\JOOI com os 50 °j,, de 

Do rr.ascar >• ••••.••••.•• · ••.•.•.••.• 
Pic(~do ou desfiado, kilo .................. . 

l$W0-2;Sl00 addicionaes, 

Em rape, ldlo .......................... . 
1$700-2.$550 
2$4.00-5$100 

íleconformidade com a lei ilc O!'ça.meato votada. em llezcmlJro de 1894. estes direitos 
.,a,duaneiros foram el·3vados ao dobro, o qne dá: 

Fumo 

Em ch·1rntos, C•3llto ............................................. . 
:.. cig-1rros, lül{J ..•...•......................................•. 
» fvlhas » ............................................... . 

De Jn3.scar ..................................................... • 
Pica·Jo ou desfiado, kilo ........................................ . 
Em l'<~.pé, kilo ................•...........•............... ·: ...• 

16$800 
Il$100 

l$800 
4$200 
.5$1UO 

10$'200 

Estas ta:X(lS estão ainda muito longe das cot~helecidas na Ihlia, FrnnQ:J., Austrin., E;;
-tados Unido~, Po; tugal, Hespa.nha., etc., pGN. os p:·oductos similares. Peln. tal'ifa actual, 
·um charuto :paga !tiS rés de imposto e nm cigarro 8 réis; porém, como os cbarutos e os 
-cigat•ros irnport,.dos são cxactamente os de alto pr•eço, a razão do·imposto é apenas de 
·20 a 3~ % ; ao passo que nos pai2es ci t:ldos a ,-a~,zo mini ma ( a(l '!lalorem) ê de i 00 % at tin
_gindo "- lOUO % soi.Jl'c pr,·dllctos de b;~ixo preço. 

Parece que, como preparo a um ,-egimen dcfi,ritiJ;O, se poderia e d~'\"eria. estabelecer a. 
·seguinte -tarifa., que~ commis::ão rl~ba. ao critcrio da Camara adaptar como erneutla no que 
·estã consigoa•lo no pl'Ojecto de receita : . 

FU~IO 

Em charutos cento ................................... -~ •..•• 
» cign rros, k i lo .••••••.••..••••.•••••••.••••••••••• • •••• • • 
»- 1'u1bas, » ...•... ... , , ....• , , , .. , •.•......... , . , .. , . , 

De mn scar' >> •• ' ••••••• I ........ r ..... r • ••••• t • f •••••••••• t 

Picado ou desfiado, kilo., ...•.•.•••......•.•••..•.....•••..• 
Etn la.l'é, kHo.,, •..• , .•... , ..• , ..................... ,, •..•• 

40SOOO 
25$000 
3$0CO 
8$000 

Jo.sooo 
15$000 

Ha nas tarir;~s tlas n.Jfan.deg:ts umn. infinidade de ::trtigo3 de luxo que pa.gã.o mais de 
l.OO% <le direit0s. N~o <!, kJOis, d~~·M·r~ZO<\do cotnr-se 5') li. 100% em fumo mnnufaclnra.\to, 
.que tamhem é ot.j~cto de luxo ou vicio. 

A adopçâo des,ms ta:x:.1.s ll:u·:t ua renda adunneiL'3. uma elev.::çiío não infel'ior a 2.500 
-contos de réis. 

Alem dos dÍt'eitos ndu:meiros sob:rJ o fumo, a lei de orcn.meoto n. 120 A, de 21 de no
Tembxo de 1892, tinha es1a1Je!ecido as seguintes toxas de ronsumo (a a.rrecarlar nas fabricas 
nacionaes ou nn. aHanu<.'ga, conformG se tratas~ e de productos manipulados fóra ou dantro 
do paiz). . 

F11mo em bruto, estrangeiro, p'lr 5')0 gra.mmas ••••••••••••.•• 
» }l\c;vlo ou de:;!\;• do, nnciona\, por 25 ditas .••.••.•.• , .... 
:.> 1> estrangeiro, por 25 dit:ts ...... , •••.•.•• , .•••••.• 

Cb.al'utús estmngeiros, por um ............................ ;. 
Ciganos, por ma.ço, até 2.0, na.ciQnaes ....................... . 

:»- » ~ estrangeiros . ...................... , . , ..... .. 
Rapé na.cionnl, por 125 grammas .••.•.•• ,, .................. . 

»- estrangeiro . .. , ..... , ..... , , _ ......... ,, ......................... , , ..... ~ .. ,. 

100 rêis 
10 > 
20 » 

lO() » 
20 ,. 
60 » 
20 , 
60 ;a. 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 25105J2015 14 1 o . Página 30 ae 68 

sE~si6-- ~M ·3i" iJE:~:i~os~;;, bi: Í89l .. .'_ 
. ··-~ ..... ;..;.........;;,:;~. -----A lei de orÇamento votada em 1894 para o exercicio de-· 1895, alterou esta tabell:~o do-- . 

~modo seguinte .: 

Fumo em bruto, ··est~angelro, por 500 gramrnas •.•.••.••..•.•.• 
-. pica.do ou d.esfiadll , uncional, por 25 dibs .• .. . .. .. .•... . 
· ~ » » estrangeiro, pól' 25 di tn.s •... , ....•. • 

Charutos estrangeiros. -por um • • , ..... .... , ................ . 
Cigarros, por maço até 20, nacionacs . • •. , .. , •. . • . • . .••• . •.. .• 

'-» estraoge ir os . . · •. , .• • ..•............•....•..•...... 
Rnpe nacional, por · 125 S\':lmma.s ............. · .. , ..... .. .... . 

1> · estrangeiro, por 1~5 tlitas .. . ..... ... .... .... ... .. ..... . 

· Vê-se destns duas tabeUns de im~osto de consumo : 

100 réis 
]5 » 
40 )/> 

100 » 

so :. 
10 ))o 

GO ))o 

1.• Que em ambas niio foi taxa(lo o fabrico rl.o charuto nacional; " 
2.• Que o. lei de orçamento votada. .e1n !894 ~ngmentou os rlireitos do rumo picado e-

desfindo (o nacional de 10 para. 15 réis por 25 g-rammns e o estrangeiro, do 20 para 40 réis
por 25 gr-Jmmas) ; 

3. • Que a mesma lei reduziu os direi tos do cigarro estrangeiro de GO p:1ra 30 rêis :P~>r- · 
maço, até 20 cigarros, e eliminot,e co1aple(a·mente os direitos sobre os cig&.l'ros nncionaes. ~ 
bem assim, q11e reduziu os direitos do rapé nacional a, lO réis por 125 gramOJa.s. 

Não é j ustifica ver que o consumidor de fumo pic:tdo ou desfiado qnc o compra em pa.-
cotes, pague um imposto. quando não o paga. sob a fórma de cigarro ou charuto . 

Os direit<ls estabelecidos oa lei de 21 de novembro d e 1892 eram jà ir1s ignificantes em. 
relação â.s ta:::s:as estabelecidas em outros p:lizM, rr.r13, com a refo~ma firmada na te i de orça
mento para I S\J5 tornaram-se r iJiculm, porque é sabido que mais de trils q11artas partes dos 
consumidores brat ílciros, f\lmt~m cigarro:;_ (de mortalha de papel, fomo ou pc\lha e de !abri~ 
nacional, tendo ~ido e-::tncta.mente estes os 'isentos de qualquer taxa). . . 

Ka opinião da commissão, a ta. beiJa de imposto de consumo poderia. ser esh, :!o mi»imQ,.. 
si a Camara julgar conveniente modificar a que é proposta: 

Fomo em truto, estrangeit·o, por 500 grammas •...•... . • : ...•• , 
Picado ou de~&.1lo, nacionae~. por 25 grammas ••••••. • •.•.• , .• .• 
Idem idem, estraogei ro, por grnmmns ..• , . , .................. .. 
Charutos nacionaes, por um .. · .. ... ... ... ...... ...... . ........ . 
I< tem estrang-eiro, por um ... ........• • . .. .....•..... · •...•...•. 
Cigarros nacionaes, 1 o :.o m·:~,o nté· 20 .. .... ................... .. 
ldem estrangeiros, por maço ató 20 ...... ......... , ......... .. 
R~pé nacional, :por 1~5 grammas ....... . ...... ... .. .. ...... .. .. 
ldeln e~trnngeiro, por 125 grammas .......................... .. 

$500 
$100 
~200 
$010 
$10() 
$040 
$100 
$100 
$300 

Releva. obser'vàr que a fiscaliEação sobre o fa.brico nac~onal é demasiadamente
condescen(\en~, de fóm1a. que o imjlOsto que :paga cada estabelecimento fabril é sempr~· 
calculado pllr uma producçáo mínima, que as vezes nüo representa n ·m am quinto da. 
produçii.o re(l.l. · · 

Para evitar que o imposto seja sophismado ou desialcado, será preci~o decretar, sob as.: 
ma.is severns pentlS, a o\Jt'!gação, p~ra_ os negociantes, de n~o -venderem nenhum producto
sem que o volume leve lllll rotolo lOd1caodo o nome uo fabr1cante e o l(lgar do estabeleci•· 
mento fabril. · 

~s· 

Ao n. 43 _do art. 1n, nccrescente-se: 
Elevadas ao duplo as taxas a.ctuaes sobre aguas mineraes artidciaes. 
Sala dM sessões, 21 de agosto de 1899.- FJ·ancisco ~á. 

A commissão acceito. a. emendo. Em um paiz rico de aguas mineraes nnturaes, da maior· 
riqueza, mal se comprehonde que tenbam acceitação e <:onsumo aguns miocro.es artificiaelf,_ 

. muitas vezes mal preparadas e capazes de exercer uma acção malefica. sobre o organismo. 
Tão ricas Eiio as fontes de agua.s mineraes que possuimos, t."io va!'lada s as mbstancias que
encerTa.m, rieas nlgumas de princí pios medicamentosos do mais a.lto valor. que da exploração 
dessas a.gua,<; nos póde advir uini\ fonte de 1'e-:ursos poderosos de exportação. Como pro-
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tecção mo~er~da e racional a. uma. industría qlle se \'ac descn,·olvendo entre nós, e como 
meio tle att••nder a. condições de h;ygiene e de salnbridado, a. Com missão pen:sa que úeve ser 
acceitu :1. ementl;t. 

Ao 11. 51 •1o· art. 1", defois cl::1. palavm- prcccJencid - uccre::ccnte-se - na razão 
<l.c 50 réis ate 1500 grarumns e Jlroporcionalmcnte Llnl1 i paro.. cima, na rnzã.o de 50 n~!s por 
500 gr<~mmas. 

S1lu t1a;; sessões, 22 de agosto de 1899.- Lu. i:; A.dolpl1o. 

A Commissrro acceita a emenda -Presentemente o imr.();IIO em cobrado r~té 500 gr.lm· 
mas á rnzão de 50 r~is- e de n•ais c e 500 grammas - 100 reis. or .. , ba certa.:; consel:'va.s 
que veem. como por e:xernplo peí:xes, S<mlinha.~, em ;.,'l'rtndf.S latas o barris, e apenas 
!)t~gmn H O rei~. o <rue e nbsurtlo, pesr~ndo corno re: 1lm··nlc J IC~am muitos I,;.i togrammas. 
Como1 p(,r·em, a inJu.~t ria. de conse:rv:~ estú ~e de~en\'Oll•on•lo entre nós, comem ti<lo a lterar 
a. tn.xa <le ;;0 r~is e::;ta.belccitla. na lei em vigor, ta:xa i)l!IJ e rnouica. e não sobrecarrega. a 
iadustria. 

30" 

Sup:pl'im~.-!;e o n. IV do arl. 2•, qne autol'lsa o Pv\kl' I~XIlCUtlvo a arre::Jdar ou vencer 
as es~r::1.u:1:; de fel'ro d<~ União. 

Sala. c!:.ts sessões, 22 lle agosto de 1890.- P,wla l~cnuos, 

A Commls~;i.o 11ão acceita a emenda - O r~la.t <•r dtl (•l~;:)rnont.o, om seu pnr ecer estu
·dando n.s conolic;õcs financeiras do -pair., dis~e o .snHicionttJ 1•ar·a c:onvencer a Camara da 
·necessilla•!e d<J. :m\ori~açüo qt:e a emenda mn.nth suppt·imll·. E' ·~o1· to fJU,; o Go\'emo tem 
cumprido, com a m:•xima pontuali<h de, o al.!cordo t!e l..ltllllrt·~. ú t!<•t' lo que a:; economias 
feit as nos orçum•·lltos e o estateiecln1ento tk-s J;-, "/ .. c•lll'lt 1111~ pL•rm itli • f: ,_, em 190 1 re
totmn· os pagam~ntos em csvecie; - mas h>o uii.o !•asta. ~:· t1,;,·, ~~tu·b asscguv\W ~s;.~ paga
mento CCJl'l. pt!r.>btmcia c em condições de tran~ut1l :d :u lc1 <:u 111plclo. p:tm o cr~dor e para 
nós, é necE>sjiru·io que a nc.ssn. moeda. uüo volt~ ~~ rtcsvn 1Lll'l'11•;11o quu .i•~ aaingiu. O Go
verno r:oó I c , poi~. tcl' necc~sit.lade de e trcctuar brf.(!l _o; J(~l'll•;ti• 1 do <!l'crlito, Jú. p:1.1·a unific:'ar 

.a ll iv:ua, jú pat:L red.nz\1-:J. qmtnlo ao capital " rw .turo . Un1a. \'t·:~ qnc (LS cir.:umstancias 
pcrrnittam, o Governo de "V e encetar a poli :ka da.:; Cf•ll\'LH'~•·II'~! " t udo t;;to é im [;·:J:>sirel sem 
que esie.b auturi::auo a. operilçces <k c redito •'o " lljo oxit" rui•' ~o poosa tlu\· id~ r . Pensa, 
pois, a Co111n1iss~o qne a. emenda deve se1· recu~adn. O nt:tul\1 Uu\'<n·no, p ula d C\'(t,o.la. com
petencia dú qu~ tem ll:tuo provas, p~lo empenho de lliiiJJ'a n (111n se cou~a;.rrou, de recon
struir o Cl'üth to publico, merece :t Il'.ai:; amplil coulinn\'11, 11 I",,. ~~~o :t CL>nnub~ão niio lhe 
pó:!e recus<tr m ... rUda:s r1ue fazem parte l.!.o plano ' i'lll pl'ootltlJ<io cxu::ut~1 r c de que ~ Jiarte 
executa•l<\ já vai prtKJ.uzindo resulta.dos. 

31' 

Do n. IV tlo arl. 2·' , suppl'imatn·Ee ns !}ahw!."'as - nu :'1\iona1·. 
Saln. Lbs se;süc~, 2 l de agosto de 11=09. - Fnmcisco S ' · 

,\. Cornmi;~ão jt1Ign. a emeuda pl·eju.lieada, á vi:-,t:\ do jl:LJ'I' f' ü~' rp:c úeu sobre cmeoda 
mais Jntl apresenla~a :pelo Sr. deputado Paula Ramos. ~ ~ ,·,co !"to que o GoYel'LO póde 
necessl\;\1:' (te \lffi<> laru~ operação <Le credito, tomanr!o pnm I nz;: o ~~~ <'Stl'a.das de fe1oro da 
Uniii.o, no intuito de r'Corganisar a nossa. situ~çii:o ·financcil'll e con:olidD.I' o no~~o ct·edito, 
não se cornpr·chcndc a restriccão da. emenda. Con !'úrme as ci:~:cum.~tancias, tnna ou ou tr<~ 
das autor•~n.·,·uP.S - a nnda ou o al'['endamento - :pódo oJTet'~<.'Cl' excepcional \':.tntagem, e 
Sf assim e o;OIIY<'ffi que a autoriS~tãO sej l ~mp!a. 

Per c·utro lado, esti o Congresso d iante de um Govct·no qne iiiSJ•irn a. mais comp leta. 
-cnlianç.1, que se rev<'la. á aJtur•' das r~sponsnbilic~ades que Ih~ incum.bem, que _tem dado 
provas ela mais n.cce1ttuada com petencl<~ na gesta.o dos _negoc1o~ J~uloltcos, " ;~ssJm sc~do, 
mal compre ltende~~e que a confian~a. se apresente revestida lle l t müaçue:;, ern nm penodo · 
delicauo l• ~lra. n. p3tria., cC>mo aquell<: que atraYcs~amos, assoberbado o ThPs~uro po!' um 
accon1o com os nossos credores, accordo que deve ~el' cumprido c om a maxim<'\ rontu ;~Ji-

. -dttde, To! tando· se em WO 1 aos pagarn.en tos em espEcle. · 
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Supprima-so o n. IV do art. 2•, ncs termos do parag!ap110 unico do art. 133 tio Regi
meuto.- Go.;llio Cin!ra. 

A Commissã.o julga a emenda prejudicada á vista do parecer que deu rejeitllndo 
eme11da. idcntica. 

33' 

Ao n. 4.' elo art. 2"- Supprima.-se. 
Saia. das sessões, 22 (te agosto de 1899.- Lui~ Adolyho. 

A err.enda está pr~ju•Jicnda. pelo parecer que deu a Commis>ô.O em emen,.la. ideuticD.. 

3·.._;" 
Su:pprirna·se o art. 3'. 
SuJa. das s~s;;iies, 22 de 11gosto de 169D.- Pv.~!Za Ramos. 

A Commi.s;ã,) n;"lo acceita a. emenda. Esta. disposição vem sempre em toL];1s as leis 
orçamentarin~, pc,is todns us an!los s[o oxp!'eEsam~:nte rev·og<tJas as dispo~ições que o 
Coogre~zo ententlo r1uo não tlcntm continun a. vigorar. 

3~' 

Ao a.rt. 4'': 
Onde se o L~ : -os llivitlns, etc.- diga-se : n:~. vigencia da 1)rcsen.te lei as dlvicl:11?, 

etc., etc. 
Sala lbS :01.'~->iJUl, ~l do o;;oslo de lS~O.- s~,·:;edello Corrv'l. 

A emenda 1levo se!' a.~ccil:t, r.ois ess' e o unico mBio c1e conciliar as disposiçü~s (lo 
regimento com a ~.h~rl·etfl\'ito uc urna :pt•oviàencia que vem assegurar e activar 
collrunçn. executi v ti, o vi tanJo o~ prejuizos lncalcala.veis que tom o fisco. 

36~ 

Suppri ma-s-~ o art. 5°. 
S:llll. elas ses,õe~. 22 de a;;o»to de 1S90.- Pv:1~la Ramos. 

A providencia que n. emenda manda mppri!llir é solicitada. no rel<\torio dit. fazenda de 
18981 pag. lo!~- As apolices geraes sllo titulas publicos- ~ã.o titules fetlCl't\e,<, rjue 
dizem re~peito ;\o crf•lito da n<Jção e só ú Unii:io compe•e legislar soiJro sua emls•fLo e 
trausmís~~o, I)Cm assim s;Jbre os im)ostcs ou t[• Xi.\5 <t que :fic:~m Hljei.tcs :para suo. 
~ircu l;l çli (), · 

Sí ~ cert0 q uc a União po1'eria, por connníencia. do credito, isenta1-as de tnxas 
tambem nã.o se p(Jl.le negar-lhe o direito q1te lhe ~ssiste de t!J:s:at-:1 s. A não set· as:oirn, ~:el'ia. 
:preciso reconhecer ao~ Est:.vlos o direito de ~~·car oiJices, tle encher tle difiiculdadcs a 
circulaçii.o de tituh's que se prendem M credito pul:lico c que Ee referem ús diviJ,,s da u:~~ão 
cujas responsal·il i.laoles cal,cm exclusivamente á l"nião. Pelo mesmo motivo, cab3nào :l. 
competeocia par;\ pr·ovit!enciar soin·e a r.a. Yegaç:i:o, as taxas S(lbre transrerenciilS de em
barc.J.ç~e> deve cal.Jer ú. União. 

37' 

Ao§ <i" (lo nrt. Go, 1lepois ~as palavras- dez vezes o valer do scllo- supprin·,n-se 0 
.:resto do per!oJo e o fmal ~eguinte : 

Sala das se5~ões, 2~ de ugosto ele lS0:1.- Ltti,; Adolpho. 

A . commissilo não concoJ'ua. com a. emenda. 
. As pa.l<\ ;•ras qne a o monda ma.ndn. supprimír esclarecem o pensrunento do artig-o 
.a encenum no linal uma pruvider.cb que niio convem seja supprimida.. 

38• 
Ao art. 7°- Supprima-se. 
Sala das sGssõe~, 22 de agosto de 1890. - Lt~i;; Adolplto. 
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N:' A Commissí'Lo não pótle de moio algum acceitllr a e·menrlo. acima. . 
Uma das maiores necessidades da R~pul:llica é a fiel e exacta arrecadação de suas

Tend:\s, espec\atroen tB da._ reo• In. a.rl ua~eira. E'. eer to que não carecemos de novos 1mpostosr 
si forem evtta:los os rles"VJOS qu3 se dao pelQ contrab!!.ndo, pela. fr·au le, peladesidia. dos
funccionarir•s, quando não íncompetencb. Seguramente ama avultaüa parte du. receita 
::~du::mcir(l. deixn. rle ser arrecatlada e dahi a nrcessidade (le providencins que procurem 
evitar esoc :,p· .. ~nde rpal, obri:;ando os emvregados a. maior zelo e a um trabalho mais 
serio e cuidadoso. 

Obedec<m a c:ss~ preocc:~paç~o as disposições qu~ a Commissão consigna e propõe qUI) 
.Sl'jam incorporadas a Consolldi.lçao. · 

Put•a mo~trar i c,tmar;t a. com·eniencia das referidas clisposi(:cas, a Commissão co m~ 
maior lealtlaJ.e p~1~so. a. estudai-as isoladamente. 

Art. 1." os serviçcs interna e externo d~cs Al1'andogas da Capital Federal e uoS
Esta.•Jo< ulll'arfw o m~smo tempo que os das Capatazias, d::~s pont~s e das desca.rgadas e em
ba.t'lues, n~t íi)t·ma d~ nrt. 77 da CoJl~olir.Utçúo_ d-1s Leis das -<1lfanclegas e 1.1lesa1 de Rendas. 
todas as vezes que o Julgarem <:onv()mente os 1nspectores das alfl\ndegas a bem dos inter
esse.s tlo comrnercio e d:.l. b ~a regulnriilade do serviço. 

Eiiota jlrovidencia. e necessa.rta p:~.ra. aproveitamento d:'l.s melhores heras do trabalho 
diario em todns as alfandegas e uniib:-midade do serviço publico fi~cal em todos os. 
-portos: previne diiDculdat.les que, em 1Lve1'.i'as época.s, experimenta. a Alfandegu. da Bilhia,. 
c outras, em suas descargas, e annulla, como tanto convé:n, a excarção o:lio~a, qtienão se 
coatlana com a nova ordem de cousas, alJerta ú A!fa.nde~a da C<tpita.l Federal, pelo ·art. 78· 
da. Ii~eonJa Co>~so 1iclaç,io, com prejuizo. o que é para. assignalar, de seu commercio e nave
gação ; oendo a e:~ccssCio tanto. mais perigosa quan~o ê certo que jâ. tem siJo a prin?ipal, 
sinão a causa. umca, por mais de un:a vez, de crBes de dt:scargas DO porto do Rw àe· 
Jaoe·ro. . , 

A objecção qnc se te:n feito a esta pro,.idencia. 0 que temos Jei a respeito, poi~ pelo 
art. i7 (b Consolidação, os inspeclores estão autorisados a prolongar, gerúl ou pa.rcial
rnente, o serviço e determinar que se f·p em qualquer di:t. Em primeiro Iogar essa. 
di;;posição tem siuo entendidrt no sentido de p:·olangar-se qLlnsi sempre a b.ora. do expe
diente (hs 3 horas da. t.\rtl.e e:n ue·1nte e nunca no sentido de apro<!e1tr.rern-se as me
lhor<Js horas tio dia.- as da manbã..- Tem-se enLenditlo mesmo que a dispJsiçfío e appli· 
cavel ao servi~o interno, não attingindo o serviço das contereudas, -o que nio se dá 
com a med1d<.1. o.prcsentlulat.ht pela Cummissfio. Em segundo loga.r ·a providencia. evita, 
em bem do commercio, q ua.ndo h:tja nccessi-l:vle, uma excepçü.o odiosa á A lfandega da 
Cupi tal Fed~ral, onde pelo art. 78 o serviço de descarg<lS começii ás 8 hor;~s e termina 
às 3 e para as out1·a~ alfa.ndegas começa. das 5 as 7 e termino. das 5 á3 6 horas àa. 
tarde. 

A pl'ovídellcia, nKo ha negn.l-o, previne ~ind<t as diillculdadcs que em diversas época-s 
experimentam algumas est~1ções fisca~s (Alfandcgas) em suas descargas, e anuull1., como 
tunto co o vem, Ulll::t. úXcepção od~osa que abEolutamente não se co 1duna cDm o re.,.imen 
rep·lblic:1no, aberto. a Alfandega da Capital Federal pelo art. iS da referida Consolidaç-ão, 
.com prejui1.o, o· que é para a~signalar, d•~ seu commercio e n:wegação; sendo a excepção 
tanto mais p~l'igo~a quanto é cel·to q11e ji tem sitlu a principn.l senão a causa. unica, por· 
maís de uma vez, oe Crises oe desca rgas !lO portD do [{jo dl3 Janeiro. 

As crises de descarga a que ncima refere-se a Commissão, bem como as experimentadas de 
quando em Yu na. Alfondeg<t desta. C(\pi tül, Leem. até hoje,_ uma. unica. explicaçfil"), e f'Jsta .. 
como se sa.be, res\ue principalmente no :pouco trabalho que deEeuvoh·e, em geral, o pes3oal 
:1duaneiro de tuda a Republica. 

os f:,ctcs e.stão al.li, em tcd:1s ~s Alfandegas, para a demonstração do asserto da 
Commis~ãc.. 

As r epartições publicas, como remedio ac mal, só teem pedido ao Governo, até hoje,. 
maior numero de trabal11adores e elevação de salarios, nuucn, porém, augrnento das bor<lS 
de seu trabalho diario, no expediente interno, Jklra o desafogo uo externo. e para ell& 
-proprio, que sempre ~e amontoa, não tendo mais o possive! e necessario andamento! 

Qunntos e quaes os serviços d~ expeuiente interno das Alfa.ndegas que estão ou se 
acham verdade'Iramente em dia~ 

As p~·orogações de expediente, a juizo dos chefes d<Js repartições, não dão, como nãO· 
teimt dado até bojo resultado (le especie alguma á Fazenda, ao commet"cio e a n::t veg<~ção. · 

A primeira. p~U"le do art. 77 da Consolidaçlto das Leis das A!fcm.d!!:!JCt.s e Meset.s de liendas
~efere-se clara. e exclusivamente ao serviço interno das repartições fiscaes, pois que da 
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servi~o externo das mesmas r~partíçGes especialmente tratam os §§ !•, 2" e 3• do alJudiuo 
artigo, nil() tratando, entretanto, note-se bem, do servlco das conferencias e desembaraços 
das mcrcadot•ias a bordo ou sobre agua, ou mesmo nos armaz0ns e tmpiches alf<H1degados, 
antes dns O ás 3 horas da tarde, ·ou llas lO ás 4 horas, 

Sí ê certo que nessa Capital e em Santos as Alt'<tndeg~s teem funccionarlo fàra dns horas 
regimentaes (da-& 9 ás 3 horas ela tarde, ou das lO ás 4 llorn.s), não é menos certo que esse 
funcciouameuto nutlca attingiu ao serviço dos conferentes e e~cr•ipturarios que servem nas 
cooferencL1S, durante as primeiras horas do dia, ou pola. m;mltã, que e o que se pretendo 
como mais conveniente aos interesses do eommer·cio e da na. ;·egaçU.o. 

Art. 2.° Fie~ ext~nsiva a. todas as Alfu.ndcgo.s da Rnpublicn a disptH:i•?lio do ort. 470, 
paragrapllo uaico, d;~ Consolidaçao c:tada, referente á ~\lhmdega da. Capit:t! F~t!eral. 

Niío lia razão tle ordem publica qu~ P·':>'~' :lcO:lsellm.r a excrepçilo entre repartições 
identie;~s, do mc:m1o l'egimen, cujos chores e c:11j}rog .. vlo:; são cscolbidos e nomeJdüo por 
um só p::lde1·, sob as :nesmas ou iguaes form·,\!idad~s. 

A objecç.ão que se apr<!~~nti1 ao areis-o é flUe sito necessarh.s a.s clun.s c.:mlercnci:-<s e que 
a metH1L em questão vem abrir a porta ao> abusos e ás frauues. NIT·J pro:!ede a o'ujecção. 
No art. ,11~1 decla.;·a-se que no C<lSO da nota. c;ute:· to;lo,; o~ l'CC]tli~ito5 exi~hlos pelo art. 476 
e refel'ir-H3 aos gçncrns [\, g-ranel ou úquell~s que, tendo Uilln. sü taxa íi:ca na Tarifa, não 
possam o Jrereo::er durida sobt•e ;;ua !]Ualific<:~;ii.o, li mitando·se n. acç,i:o fiscnl á veriticaç.Io 
do. qunntLJade, medid~\ ou pe::o, poue!'á o chP,f~ da r.~pa.rticiLo dispensat• <~ 1" conferencia • 

. No parngra.pho unico, pc1.l'G. v. Alfandcgn. do Rio de Janeiro, e<tabelece-se que ]lOderá
tambem ser dispensaria <~ pl'lmeit·a co11fereocht :t qn:tlt')Uet· outro, si a nota, além úe men
cionar {o: los os rc.1uisitos do :1rt. 4/(), conti1·er a dedaraçãü de qr.talid 'da supeJ·im·- isto d~t 
taxo. mais nlta a cobrar. Como, poi~, ha>0r<i (\·ande :li trata-so qmulto i~ualida<Jc do genero 
superio~· c que tem a pagar a tax;t mab alt·.1? Gma conferencio. b3sturà ].mra. a determi
nação da qu antitlade ou: verificação de contl'a!Jando. 

O ul't:ig-o llroposto a.ioda. ID)rali3n. o facto notado, que decorre tia circumstanch de n~o 
poder Alro.rHl13gtt r.lgum[l. dnr vencimento aos ,milhar0:;; e centenares ile milhares dos 
despachos que hoje são ahi processrulo.;; de :\ccordo com as disposições cast<is!icas de nossa 
Tarif<t, que faz o commercío subdividir o se11 expediente de desembaraço aduaneiro de 
importaçito, qun.druplic~udo ou decu~líca.ntlo os processos dessa intiniilo.Je de ave1·baçae~. 
nns diversc1S secçõe.> e dependenci(ls das AlfMilc.:;as. 

Qua.uto mais decomposto for o despacho dv.s l'<te!uras, que tem tamuem por principal 
objecto e-citar a applicaçiEo das multas de di;·eitol em dobro, mais desdobrQc]o fica o numere> 
dos desplcho;:; e o expediente interno, que se tot'na qU<lSÍ irnencivel nas Nlthndegas. 

Desdeqne nüo é )lossivelmnltip!icnr, mm con~:enz, o num~ro de conferente3 para as 
primeira~ conferencias chamad<1s internas, de modo n imprím ír o andamento preaisa, e 
tão pouco níuJ se clfl. iB secções D<\S Alfand·~ga.s o pes~nl de escriptu sumc::ente, o unico 
:recurso é legalisaJ' simplesmente, por essa tli~p<J;;içfi.o '~ pratiel get•::t!rnente em Yigor. 

Qlle a;; duas coof<lrencbs pouco valem, temos a provi:\ nas dift"er·ença;; cobrad:1s uas 
partas de sc(Toirla, qua.si sempre guat·n~.::iLl<\S por em~:n·dgados zelosos, compe~en tes ~ sobretudo 
honesto~. 

· E' do notoricdarle puhHca. qtte nü.o !la empregado de fazenda que nü.o prefira o ser\'iço 
aduaneiro por amor ao> pwventos das mulLtS; c ele serem uh i collocudos, fazem que;lüo 
capi:al. . 

Soccorrendo·sedeem:penhos de toda ordem para serem designaclos pa.rr. a,) conferencias. 
obtida essa. graça, qunsi sempre com p1·ejtti.:o dJ cxpedienre inltr~o d<LS secções, já a.ugmen~ 
tado peta subJivisão dos despachos, empenham-se para obter oxeTcicio nas portas de sal~ida 
o eldarado do empregado a.duaneiro. · 

Os alldh.l os, os e:xtinctos, mesmo os empregatlos de classe3 annéxas ( ca pataz;ias, etc,, etc.) 
não poucos logram exercer aquellas func:,;ões. . 

. O e:xp~dientc interno, entretanto, de revisão dos despachos, liquidação de manifestos, 
estatisticets, etc •• permanece quasi abandonado ou profundamente prejudica.do, :pe>rque o 
pessoal é oe~npado nas 1'" con fereocia.s, on para is:;o distrahido. Desde que as porws ~e 
sabidas nas Alfanriegas nã.o est~jam guarnecidos IJor empregados de inteira competellCJ& 
e reconhecida probida,le, n<\da aproveih duas, qua.tt·o ou seis conferencias. 

Não se e.rplíca como é que nas Alfa.n::fegas r-eern-se 3'1 , 2''0 e 1•• escripturarios com() 
conferentes de sa.hicld. nos pl'incipaes pontos fi>C:t6S, trapiches, etc., ao passo que os confe
rentes de titulo vão para o serviço da conferencia de amostras, vistorias, etc. 

·A medida. pro:po<itil., pois, além d~ moralisar a proxe ndoptad~. imprime uni for-· 
midade fiscal <\() serviço e uma. vez, dQ McorJo co!n o quê con3igmun outros artigos dl\ 

Cll.mar~ V. IV 
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recoiti\ so!)l'e conbeeimentos, responsabilidades .das not!ls ou despachos, cootribuirã para: 
uma rtsctdisação m:üs et'feclivn. De mais, apurados no. secç§.o respectiva o manifesto, 
as folhas de descarga, o valor dos conhecimentos com o escrupulo devido, principalmente 
no qce into:·e~!;:J.!\ reexportação e o trans ito, vnlvula polerosa. de contrabandos, se terá 
assegura.do de modo efficaz diligencias aduaneiras que valem mais dG que a 1" conrerencia 
ou iuterua. Com etreito, o almn~ono ou -sar.rlfic:.o de qunsi todos os sei'viços internos das 
Alfantlegas tem dado em resultJd.o quasi o desamparo fi~cal, 

Art. 3 . 0 O ser-viço das conrcrencias de mercadorias deve ser tanto quanto possível 
confiado sõmente a.o~ conferentes de numero. No caso de ~e nchar vago algum Jogar de 
conferente, ou no de impedimento de algum dos mesmos empregados ou pot· aflluencia do 
Eet·viço, o chefe d3. repartil;ão deverá de pref'erencia nomear os 1'' e 2•a escriptur-a.rios. 
Quan!lo entenda derer lançar mão de 3 • e 4"• escripturarios praterindo os Jcs e 2'1 eseri
:Pturarios de sua repartição, deverâ em officio communicar ao director das Rendas as :razões 
que teve p~ra iS>o. 

Não é expliravel a sulistitutção dos conrerentes, empregados superiores e de numero 
. por i!· • P. 4' • escrlplurarios, com prejuízo dos 1" e zo~ ditos, quando e C3rto que os accessos 
principalmente-, e as subs~ituições em outros car;os da mE>.sma repart ição, obedecem a. 
melhores normas, respeitando-se as graduações ou maiores calhegorias. 

Si o 1• escriptura.rio, ou outro qualquer empregado, nã.o inspira. confiança para as 
substituiçoes, o inspector que informe e justifique ao cliJ'ector das Rendas a. razão de seu 
jui2o, como deçe fw..el-o por deYerde lealdade. 

Tolerar nas repartiçi:ie~ empregados que nio iospiram confiança., ou que não estejam 
nas condições de sul.Jstituirem os que lhes ficam immedia.ta.:!llente superiores, é falta não 
justificada. 

Os cbefes qoe nella incorreram devem ser rigoro~nmente punidos. 
O providencia supra se tra.doz ;~.inda em g;•rantia do empregado. contr:.L as injustiças 

dos chefes, que muitas vezes, el!l casos de substituições, prP.terem direitos de alguns de 
seus subalte1·nos, sem razão de !er, para. a.ttenderem tii.o sómente às sympo.thias, ou ás 
recommend~:.ções de al t0s protectores da política. local . · 

A Commissão insiste ua adopção da emenda porque é de fõ.lcto o serviço de confõrencia. 
o m:~is i mp(rtantc uas alfa.ndegas - Da competencia e honcstidude do conferente depende 
quasi q uc exclusivamente a boa a.rrecadação das rendas e como tem elles pelo menos a. pre
suml~<;ã.o legal da cornpe~ncia,a elles de :preferencia deve ser con:1ado tão delicano servi co. 

Q:J~ndo níio til•erem a bonestidarle precisa, um inspector zeloiD, que conhece o seu 
deve1• e que é responsavel pela. boa arrecadação na repartição que dirige, deve ter a 
energia. de informar ao governo para. que este providencia a. bem do Thesouro. 

O Qne m não comprehende t\ que por protecç1!.o, por intervcnr;ão da polili~a. e do 
compadrio. se designem empregados su ba.lternos pnu serviço tão importante, com pre
terição dos mais gra.•JuadO"S, porque isso abate o moral do empregado, quebra. a. disciplina 
e prejudica. o serviço. 

Art. 4 o P~la.s di!ferença.s de qualidade e quantida.de provenientes de erro d& classifi~ 
cação, por. desleixo, que r~sultem descaminho ou extr:~.vio de direitos, e ta.mbem d!I.S con
ferencias de manifestos, averuações de notas o outros documentos de receita. ou que tenham 
com elles r<.'laciio, resultando iguaes prejuízos, verificados contra a. Fazenda. publica. e que 
não forem sa.tisfeilél'J incontinente Jlelos interessttdos, donos, consignai.arios ou despaeba.ntes 
das mercadorias, s~ndo dis<Jo culpados os conferente.;; ou escripturarlos que funceionara.m 
nos despachos, respo11dem estes ]ielo prejuizo iudemnúaudo~a por meio de descontos men
saes de lO o; •. em seus "Vencimentos alé:n das penas de Co i. criminaL Os chefes das repar
ticõe> são J'esponsaveis na. fórme. das leis vlgeotes.quando deixarem de effectuar no tempo 
devido a. l'ef~rüla cobrança.. 

A medida so itt.P5e, não 11:1. negai-o, pela necessi•1a.1e que tem a RepuÇlica de oonsti~ 
tuir um cot•po de r~nccionnrios publicas mais zelosos e chefes da maior responsabilidade. 

A ohjec~ão mais seria. feita ao presente artig<J é que já existe lei ; é que o art. 120 
da. Coasolidaçct:J providencia. a. respeito. 
. Niio procede essa objeção. O art. 1 ~o não estabelece penalidade alguma, e tractando 

de um modo vago e generico do assumpto é tal vez a causa principal de não se encontr-J.r 
na t riste h i;;toria. da administração da. Fazenda uma só condemnnçãopelo Poder Judiciario, 
tendo a.o contr~rio va~·ios arestos firmado a. doutrina. de que não ho. responsaveis . . 

A presente disposição tem a vantagem de abranger os conferentes e todos os empre
gados e estRcialmeote os que servem n'l 1• secçiio á qnal e.stã subordiD.ado o expectiente 
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... ";;los' mantfesto3, desp&chos, em fim (I apuro de gra.ndes responsabilidades d~~ mercadorias 
· ·sbjeita.s a direitos, e que si não fô:.' exet'Cida. co:n z·~lo contrib:re p:1ra. de~aamiobo o prevu
.. ricações sem na.mero. AUm das !alsas averhlCÕ€13, das omissões nas declaraçõe:> de qun.li-

·dade e quantidade, é commum o desa:pparecimento de manltestos, conhecimentos, folhus de 
-"descargas, guias tJUe viciadas se prestaram a fraudes nos despachos. O art. 120 da. Co11so. 
Zidação e a. mlldida do projecto não ~ã.o autagonicns, nã.o ~ão tambem a mesma cousa, e 

---aim oompletam·se.· . 

Art. 5. o A cada um do3 conhecimentos de clrg;t, que ;levem Yi r ap~ansos ::t.os m:~.ni
' festoJ de que tr .. t;~.o ca.p. 6•, llotit. 7·'d~ Coflsolillaçilo, acompan!1ará do l de janeiro de 
~1900, em deante, decla;ração assigoadn. p~lo carregador, que a. escrevera, ou faril escrever • 
. das mercadorias do voOlume ou volumes de cada. um dos rer~rldos conhecimentos, devendo 
. ..a meS!IIa ser autbenticada., na fõrma do art. 345, da Oons,liúaçao, e conter todas as for
-malidades· necessati~s á. organisa.çlio immediata de des_pMllos regula:r3s no 1'ElSp~ctiv-o portó • . 

Os capitães ou mestr.:s das emba.rcnçõcs não se prastario ã. legalisa{;ão do:;; conheci..: ·
.mentos de carga, sem que o carregador exhiba. uma tal declaração, cuj:L falta ou diver
gencia. tla. mesma. com o Cl)nteü..fo d.o vAnme ou ,·olumes, no port0 do destino, considera.-sé 
..i.nfrncção de legislação ftscal, sendo no caso de falta de um tal documen:o puuillos os cul· 
_pados (capitães ou mestres) com multa igual il do ar~ . 363 da Consolid(lr-rio, e o impor
tador ou importa.dores do genero, em n.mbo:> os c~scs, com multa igual ao.;; direitos do 

..mesmo genero. · 
Adoptada. a. providencia., marehar-sc-\m para. a perfeição do s 3rviço fiscal, :podt:!n·lo-se 

..em pouco tempo Stlpprimir os m·lnifestos, poiHstcs a~g~av!l.n•,o, como nggraYa m, as des
.Jlezo.sda navegação, muito tra.balho e despezas ~carretam tambarn ao ser(iço interno d:~.s 
. .Alfandegas. . 

Apparelhe -se, pai~, por semelnante forma o serTiço adua.neiro e rcduzír-se-ha, sem o 
•menor pt'ejuiw, ou antes com lucros s igniticativos, 03 quadros de seu pessoJl. 

Alada ma.is: poder-se-ha prescindir tambem da. classe de inbrmodial'io.s nas AH·an· 
... degas, elas>~ fatal, que tantos prejuizos lhes tem cau~a'lo, chegando-s~ nfiua.l á. perfeição 
.almejada. a. que alludiu-se acima., do negociante não ter outro tra.ba.lln além dcs de exhibil' 
G:la..repartição o seu con 1\ecimento, pagar os direitos e receber de prompto suas mer·cadori;~s. 

A de~laração de que trata este artigo exerce poderosa. influencia na nsr.a. lisação das 
:.r<>ndas ; concorre para. o desap-parccimento do;; despachos de- ignoro o contcú-Jo- dimi~ 
nue consideravelmente ns duvidas n:1s classillcações das me:ca.'lot•[as; adio.n ta b:.stante 

.ao serviço da.s conferencias, tornando-o mais rapidD e sega~o, como co:1~ém que o seja.; 
é a t'Jdo temp:> importmte elemento para. qlta.esque~ peoqui?.ns de mister, c:tl confronto ' 

..eom os respectivos despachos, e tc. , etc., e ainda regohdor' o ma.ls prompto e t•e:·feito pl.r[ 
.a avaliação e entrega. dos generos no:; leilões aduueiro~ ou vendas im:nedialas ao depo-

:-sitario ou deposil:J.rios!' . 
As]l(ln&.lidades do referido artigo obrigam, como t:lmbem se veriftc •rà, 03 c:lpi!ães ou 

. mestres e importadores a se esmerarem peta fiel observancia da nova. Jlsposi~íío. L em como 
·()S carregadores; estes, pelo t•eccio de serem debitados uos pot•los de destino, 11e\o:;; i·npor
. tadores, pela irnportancia das alludiua.s multas, que tod:~.s pJdem ser dccretadllS, em visto. 
. d!l dispo;i~o do art. 169 da Comolicl tçã o das Leis d(($ .4.l(aildcyas. 

Regularisado, pois, o serviç-o das referidas deah.r:l('ões, os manif~sios, que s:Io mérns 
-cõpia.s dos conher.imentos de carga, }lerdem sua rnzã.o de sel'. e d•~ mesma. sorte a maioria. 
. dos serviços da Ja secçt"to, nas Alfa.mlegas. e d'ahi as facili.fu.d <: s ueces~at•itts aos contri
,l:J uin tes e economias importantes que se dereriio f;tzer. 

Tem-se apr.esentadó oont ra. a. medi<.!.<~. a objeção de que o earregador teril dicTiculda.des 
,:para fazer a dccla.raciio exigida-A commissão não apprellende o motivo dess.1. ditncultla1e. 

Que o carregador sa.'be sempre, como ninguem mais, os generos que emre1·c~. corn o 
·interesse legitimo do n eg ocio, pelo que factura.-os ao dc"lina.ta1'i.o, sob os 'Vd~uadeiros 
preços, n. lJ:>r~o do >apor qu~ os recebe ate. à pot'to do destino, sem esquecer, como ~ 

~natura!, a. qualidade, quantidade e pesos bruto e liqu:do de ca.~a um dos objectos e generos 
-.de sua exportação. 

Que o mesmo se dã. com o importa.1ot', que por sua. vez sal:Je a qua.lldade e quanli
·dade dos objectos ou generos de seu pedido ou encommcnda., ao commercio, ou tucrcado 
· exportador. 

~ue, fioalmente, nos casos de generos e objeetos ma~dados à consignacão Jlrccadem. 
· quas1 sempre, cartas ou coosas que poem embar.!ad.or e cons1gnatal'io ao corrente do nc
,gooio em todas suns minu.dencias, não b.a. quem seriamente conteste. 
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Nestas cond!ções,a provir.lencia. suggeri•l:\ é perfeitamente exeq_uivel e tom· toda as 
opportunirla•le agora que se cogita de facilitar, sob co.ute!as liscaesimi.Jrescindiveis, o ser-
viço com ffi<!reial nos portos da. Republ!ca.. · 

As d··cl~n·:r~Oes do n. 5 niio são outras swao as do art. 3H, n . 1 a 8' , do. Co;lso 
/iclrcçcio da.s Lei; dGs Alfa:;defrs, eliminadas :1penns dê~ taes numeres as c~ pressões -
!J.ctunto po:;si1·el - de <lU C nelles em outros circmnstr.ncbs so faz uzo. 

Si é jn::t:t ~t cxíg-eucia da;; declarações de taes numeres aos capitãe5 ou mest res uas 
emb:~rcaçrles m·~rcantes, rnrds justa ~erá com cet·te~a feita ella ao embarc.ador ou embr.r
eüdores t.ln~ :;eneros, como se p1•etende, para. maior presteza e segurança do serviço 
fiscal do~ porlus e f.tci!iJ.arJes con~equentes no commercio irnp01•U!dor. 

Para c:1da ama das nov<1.s <lech1rnç0~s do n. 5 deve sei: expedido um conhecimento 
de c;.u·~n , d•J> em uso até agora. 

E>cl'ir.ta~ [l•) t' exten:;o, como d(n·c•m ser, tae:s declarações, e,c.3pto na parto rela tiva 
aos uumeros 0 a~;trcas !los volumes, em f"u\ ha.~ iuteim.s c 11ão em~~~t!a tla,; , p>:l lo cml,tlrca
dcr, isenta;; oi.: :·a.sur;~s, entrdi n has, OLl cou:;;~. que du,· i(l:t faça, serão vi:;;a.Liàs p~Lo capit.iio 

.do u:niCJ ou p!!!o immerEato official, j'ír ecis:1ndo amuos os sens ca rgos, c rna.is tar de 
numei'tltl a;; e authcnticadas 11ela a utor idade cousuh r , p a r :• teNm o conYeJJieute <.l.es
tloo. corno a ::i:1:t1mente. 

As~im. r !·,~~a c:1.-Ja uma dc.s referiolus dechm1 çúe~ ,,o seu re;; pee:ti 1'0 con~ ~ ·~ i mento 
tle c;·.rg a, ;;wli:L :Jte a num~ra.~ão c :·u !1r:ca pelo a~cute con 'õulo.r, soi.J os seBos actua.es, 
se:·ão en v:, .. L,s cll:1s <is respect iTns 1\lntndeg:1s como ncima llcou di to. 

Rece bi:las ess:1.s dec!;n':lções nas Alf:.\ tHl(;!gas, os i uspectorr.s as fa rão logo c:1lcular 
a copi;.t.r, pruc ~Jrem-as ou não immediatan:eote os inte t·essatios, lançando mão p~rn i sEO 
rio J•e~sDal rlo :-:·rviço intcl'll o da ma ior co:npetenciu, de morJo f'Jtle q:wndo o, doncs dos 
gc!let•os ~ r: :lf'I'Cseotarr;m p:tr<< os neco5sarios pa::ramcntos, munidos dos impt·cs~ i ndivc is 
r'ou!Jecirmmto; l:c cargn, s:>ibam de pr ompto o~. quantum a p:~.gar, pouemlo realizar 
logo e.,~e:> l'a;t tHlêntos o reth·ar mais facilmente suns mercnr.lorius sob a con:'crenein. 
uuíc:1. d:.t s :h!:ln pelo competente cmpreg,tdo rcduaneiro • 

. Adop la ·l:t :l. aisposiç:!o do n. õ, pe1•dcm os manifestos a sun. 1·azão de ser, 
c nesl•" ca,o as multas que llles foee m U!Jpl icuvei;, ]lela. l :}gislaçã•J fis~a.l vi~eu t :~ , ptts;;nm 
n. iucidir sol,t';J n"> dctfaracü~s que lhes ric.un sa lrlStituiudo, para todo.> o~ effeitos. 

Eis o mr)rlo p!'ntico tle proceder . 
O erul.::m:.dor, no estrangeiro, apresent;). no cnp: tão ou mestre da embarcn~:.ã0 n 

tlec! ~u·: r ç:"io e: :~ 10rm<t tle que tc<da o n. 5 com to•l os os dizere~ dos~;; . 1 OS do a.t·~. 3~ L da 
l 'o,lsol irla\·•~•J dl( .; L~is das "HfandcgrJ.s . 

O c:;tpil:í •l, ou meslre, c:X\lmimhl, e, achando-a. conforme,·a. rubrica, expeLlimlo o 
uccessa rio conhecimento t!e carga, em uzo . 

Assim. cul r <Hl'lo o capilito, ou mestre, na pos;e dn. nllu tliJa. d eclara<:.<"lo, por elle 
j :1 J·niJJ·k:L-!:t , u prende n uma. 2" via do conbeciilH;nto de carga. que l he é r.;fercnte, 
f:.<ll'a, a ~en teJUpo a pJ·esenLa l-a no ::tgente consnl::tr, pa ra numeral-i , rubr i·:at-a e r emet
tcl-n :'tcompd ente Rcparliçii.o Fisca l do luz a. r- de seu d~tino, tão exactameo te como 
pt·oce tlmn n~ lli<?smos Agc:1tes com os manif. 'St OS. 

lteccl.oi :los C:>icS papeis (Jec lam ção e couhecimeuto ue ~rga) pelo inspector , Otl 
chefo cl;r t'c-"IY! :-t i va Repartiçiio Fiscal, es te os uumer :. o rubl'ica, por su:t y~z , d is tr i
huia th>-<>s p:L!·:t l<>go ao pe>so<tl competente, soi.J cuja ~uard:t e responsauilitlade licarn , para. 
a neccs~wna lt ·; , dnc~·Ko, cbssíJicaç5o c calc ll los, confot•me a Tarila -..·igente o or·gunisnçfio. 
dos rcspe<:til•o,; ri espachos, de,·endo ns dech\r;lções ori~ina.es serem dt1viunmente emrnas
snllas, ~ob o n•Hnero de ordem de cadn uma. dns em\J~rcações a que pel' t encer a cnga, tlia
rinmcnlll archtvudas no gabinete do iuspector, ou em comp.!rtimento n nnexo ao mesmo· 
gabine te tl•) inspt:ctor, e de empragado especiulmeute ue signuúo part\ td pelo mesmo 
ir~spcctoJ•. illlJ~rtando o extravio ou vícios de qualquer elos referidos documen t(IS origina.es
em demi:;;;iio do;; responsa reis , além das penas criminaes e!ll que os mesmos poss:~m 
ter incorrido. pela,; circum~ta.ncias do facto. 

Ol'gani::ados os desp:1chos pelos empret:"a.dos competentes, em ''ista das tacs decln~ 
racões. con.o ll cou dito, irão os crigioaes dns me~mas deelarnções com os re:;;pectivos 
conhee:i ruentos de carga para o archivo especial a que já se alludio, licantlo os despachos. 
assim jil prompto~ . nn. r esp<ctiva secção, sob os cu idados do respectivo chcre, de modo· 
que, quomlo a parte apresentar-se ahi, na referida secção, com o seu conheciment o em 
forma, pl"0 \'1.\ do di reito qu; tem para tomar conta do g enero, se lhe p:.rssa fater imme
d!at.'\mente pagai: os direitos devidos â. Fazenua. e mais facilmente a entrega do gcnero . 
. Is to posto, r ecolhido o conhecimento apresentado pela parto, em mão do compe

tente emprer,rado aduaneiro, proseguem as tres alludidas vias de despacho, de?ois de 



Clmara aos DeptJaaos- lm~sso em 25105J2015 14 1 o - Página 38 ae 68 

SESSÃO 'EM 31 DE -AGÓSTO D~ 1~99 

uma. dcll~s lançada. no livro de- Rec'!ito. Gero[ - o curso ot•dinario da C'o1~solidaçi!o 
C)nl as moditlcaçõcs ou alt~roçGes quo se tornarem de mister. 

Da pro-videncia. do u. 5, do referido projecto, resultam incontestaYeis v:1.ntageos ~ 
A.'-mwe~<;-ão de longo cm·so, por fi~a:r isenta das despezas tle trndncç;.i:o e côpia 

dos· maoife;;to;; nos respectivos portos ; 
Ao commercio, por se ver isento de e:\.igencio.s o exptora~ões de iuterme•ih1.t'ios, etc., 

etc., e de ·mctiores serviços, metliante umr, r emuneração qualquer, a titu lo de - expe~ 
.. d iente - se assim se julgar necessario; · 

Ao Fisco pot' ficar 11~ posse de documentos ele. mais alta valia par.\ seus estudos 
e pe;quiz.1s, a todo o tern'po; -

Ar-s cmpt·cgao!o'> fiscaes, todos, poPque todos, assim, ter ão occasião de ;o porem no 
corrente da Tarifa, exerci tanllo ainda tiS ma tcrins de seus conhecimeutos, o que cer
tamente ~stâ, no iniOl'CSôe do Fisco. 

E com o di:;pasto n1io l1ave!'il. diminuiçi:io de seniço, :pódc-se di7.er, pm•que d~snp
parece muitos outi'OS ~l'Viço, dos manifestos e dos dc'5plclto~ . :i. carzG do;; em}weuados 
tiscaes; Jl ilo sendo jnnovação- in totwa. - o serviço da or~anisaçii.o d os de.osp:1<:Los "'p;Jlos 
m esmas e.mpre:?ados r:~-rl\. os negoch\nl<">~, m1 contr-il.:uintes, pnra pa.;.ramen to, retirada. 
e s!',hida. das mercadorias, porque os ditos empregadGs já t.lesemp~;nha.m serl'iço seme
!ha11te; pois é certo que, quando encoutrarn , em volumes de ptl~sa~ei t·o~ . ohjectos ou 
mercadori;~s sujeitos a direitos, f-.u:em por si os rcsp3ct\vos despachos, na !ó:·mn. do § 5• ·· 
do art. 39i da Consnlí<l1t~cro das Leis das Alfi-nufegas, a~signa.n,lo as comp~tente:; notas 
pa;·a. os pagamentos nn Thesourari:l dn Rep:u ·tiç:ií.o. 

Julg:t a. Commis.:;ão :J.Ssim simplificado em p~u·tc scniío j á., de futuro Ciltncarteza, o 
processo de despachos, que é uma via tlolo~osa pf\1'3. o commercíaute. . 

E' 3.Ssim que ciJnreçe> pelo fiel de arnu:::e,n. onde estão em de posito 03 volumes p::tra. 
-averbar na.> ouas vias () numero de mel'cado r·b s a rmazenadas e c..,;cr·iptu!':\llas nos seus 
liv ros de entrada, Affirmn. a.lli o empregado 11') tlos~chosi os volumes exi stem i nos ma
ilifestos tem o emprogado re3pectivo ue l'azel' as m eSI\1\1!3 ve~·l>ns, nol<\n:lo crn rel:lçií.o a 
todos ou ~~ cada. urn a. data. da. a.presentaçflo •las notas . Completas essas decla :·nçu:~s. são 
levadas ao tlistri\>uitlor, quo tem de desif;nar o cr>n fcr~ut.e ou determinar o c:rlculo dos 
-rlireíto5; e:;ses diver.sos !lesp~cbo$, que poderi<l nl ~er r edul'ldó.;; a um vilo ao the.sonrl:!it·o, que 
teem de attcnuer ao calcuLo de cada um, e lançar a. verba de pagamento, e n.os escri
pturarios que, para. e$>& serviço, sã.o em g r;tl\lla numero, paro. laoç:ll-os nos liVI'os de Re
-ceit:.~., um por nm, verba por verba. nas sU!:s êlls:ts pr.:>pri;t.S : - importaç[o, armnz•Jna.gem, 
capo. ta.zins, estatis tica s, mul tas e depositas, v·erl:a.s rruo se amou to:1 m om columnas e co lnmnas 
lJat·a. tlifficil conferencit~ n<J fim tlo tlin . Sat.isreito;; cs>o,; rcqllisitos, vollii.o ao m:ll~iresto. no 
qual tecm (IS e tnpre;:;(l.dos de la.nç:ll' em ft·entt• :t c:l •l:t VQI'\~t o numero clo do::um,)nto .Jrt Re
-ceita. E~tc trall:tl ho 6 um d os mais mo1 ·o;~•s. uãt' só pelo ~ran• le numero de nmni ftJstos 
qne se acl1:1rn no moslllo t empo ~enin:lo t·a.r·:t ns deS!~<V:h os de merc:v.J, rh s (} ,, tlil·ersos 
lHt vi o$ cmno [lO!'q llo as inc.l icaç-i,es d:ls m:II'C:\s n :i.o ,.;iio 1!•1 or•le m a. se t• imme•liabmente 
apantw.da.s . flo novo s((o o~ d c,;llllchos IH'cs .. ntcs tiO tl i ~lrihuidor p:tra tlesi:;nar o conro
r cntc, qnc r,nlt·c;:arán. llle i'C:t·.lor ia; n:io s~~11em p;ll':l. a mão •lcsto ~em passar por duplo 
pl'otoc::Jllo, o ,Jot p1wta p:ti'O. lo lo lilnr,,:unrJ :rto. e o uc 1'8111C~s:t no empr·o;;:ulo. 

N:io c; rú r.o: rtplclo o cyc!o ai ll·l:l. Alli c ' JIIC \':in lét' lng;u • as mais del!c.Hllts cp~ra
<:~es : ox.tmo 1lo t .)thl o desp:~-:ho, dt•:d (\ :;.•:r iniJ:i,, , vcrirtcaç;i•.) •los e<>lculos. ruqn isi!;'iio dos 
'\'olunw,; a1> !l ~:l ·h~posi! ~>.ti() l·om as pl·o,· i:;: ~::; iullil:: ll~i,c :; , cX~111>1 d os nrt!~•)S Ill' 'llt:iou;t(los nos 
tlespacho.") Je ilCCI)!'tiO C()Jn ·~ Ta.l'it\~ o J'CJI!e.;sa ilnu.l ú ;j·• Sccçfio pa.l'll. a rcrbão e cs!t\"'C;>!lS!l 

Art . (} ." Os gcneros 1lo im portn•;,iio do !iteil 1loto1·ioraç:io, umn. ver. csgot:t•l ,··s M pl.'<\ZOS 
11urnnte os f)ttae,; podem pe-rmanecer no;.: en trepo,;lo,;, :\l'nwwns e tt•npiche,; n lfa n 11cg:ulo~, 
serão incontinento ~wrol:l\los e com igunl prm11 ptidúo :wb<Hlos seus unnos ou consignarias, 
por e!li t.a e~ pela imprensa on carta otncia l rc~iStl'oda n:> C()rreio, sendo conl1edlos, pa ra. 
o:; àespnchai· e r eceber no prol o de 30 llias, sob p:m:~ de, findo c lle , serem <lítos generos 
ou ventlidos em Jeitão adu ;meit•o, ao correr el o rnartello, ou cedidos ao respectivo depo
sitaria, si este os quizer, meclütnte pabamento i;~tegJ·at dos direitos devit1os iL F:neadll .• 

A providencia evita. a acumulaçfio rl e mcr•Mdori:ts nos a rma.zens e 1lepositos alfande
gados, como se sabe que e . ..:iste : umas jã sem o menor v••lor, por inutilisndas i otttras , 
depreciadas, c, finnlmcute,outr-..ts aggeavadas ern seu custo por de$pazas de armazenamento, 
e todas , petas r :lr..Ões e,:_postas, de tlitfice.is vendns. 

A Commisaão poderia :~qui apresentar a estatística de grande numero de ganeros de 
<linrsns qualidades, que anrma.lmente na Alfu.rrdega. de S<lntos silo lançado.:; ao rnl1.l' como 
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impresta'\-cis, completamente inutilisaLlos e apodrecidos, com enorm.:. prejuízo d(l llsco, que-· 
si os ma:rfdos:e .-encler <t tempo poderia. re~eber s~uã.o iotL•gralmen te o;; direitos, ao metJOS. 
em parte. A i'roviLlcncia vi~a evit.'\r esses prejuizo!;:, ao menos quanto aos generos ele . facil 
ueteriot ação. 

Art. 7.• C's generos mandados vender em leilão ndunneiro serão divididos em lot~s ... 
.levidamente numerado~. sentlo os licitantes ~tvisad os da divisão, iJOr editaes Tle!(l._im

. prensa, dc,u3 dins antc3. do" respêcti\'0 'Jeíi:'i.o;-devemlo e~!e efl'ectuar-se sempre pela ol'dem
da numeraçi\(l dos lotes. 

A merlida moral!sa os leilões, estabelecendo ncli~s umo. ordem e uma. regularidade· 
Que não são pnm desprezar. · · 

Ar·t. 8.• ~r.s leiliíes a tlu:meiros só serií.o admiltidns a lan~,::~r pessoas idoneas, devendo
o leiloeiro e~igir quaouo a~sim ojulg;;w conveniente ns garantias necessarias. Na falta. 
destas será o mesr::o leiloeiro respousa.vo! polos prejuizos que vier a ter a fazentlu. 
D<:l.ciOJ' ul. 

A provi.J~nét evita. os f,,ctos uep1omveis que se dão nos leilões, em tooas as Alran- · 
degas, entre os quaes o de ;tlguns licilarstcs darem seus uomeo t rocados para, no caso de 
nüo cnconlrarcm, a.cto ccnlinuo, prnmpto lucro 11::1. yeut.l:t. uo gcnero que arrernalurmn) o. 
aba.ndonal'(•m [t propria reporlição, nito o prccura!ldo mais. 

A Com missão ]'Jó.le ai'firmar ã Ca:marn, por ínform<H;ões que colheu o rela to r do pre- · 
sente parecer, qne o.> abusos nos leilves aduaneiro a são extt'aordinarioil. Não mras vezes· 
usa.-st\ o oxpc,b~ote de dar nomes tr<Jcados de mo!lo que si oarromat ante consegue en
eon tr(l.r compmrlor u:1.~ merca•lorhts com l tJcra, v•\e buscal·as, e em co.so con lrari ::> as 
deix:1, s:err.!o prejudicJ.da :1. Fazen•Ja Put,)ica.. E' certo qne o Pot1er Exe<:utivo pelo decreto· 
de 27 de ucmmbro Jc l897 no intuito de corrigir Cl>i;es abuso~ doterm.iuou. 

<< Art. l. Feit.:t :1. arrematação nos leilõ:!S uc que trat~ o c::LJ>itulo VI do titulo VI cl::t 
Not'a C~ns~!iúr.ç(ro d as Leis âas AlfandP-g,>-s e Mesas ilc Rendas, será o ar"remat<tnte obrigado.· 
!'. dar um ~i gnal de 20 •,r .. rio vr,Jor tlelln e, dentro tle .,18 horas, a cntr::tt' com o rest:111te do 
preço p:lr:t o cofre da. Alfa.nd~ga , soh pen::>, si o não ti?.er, de incorrer na multa ue 20 °/o· 
mesmo preço c de ser t•ecolhido á cadên, onde 1'erm;tnecerà prc..::o á ordem do respectivo de · 
inspector cu ttdministro.r!ot•, ate q11o ct>mpleto o i•a.zamonlo e a. multa correspondente •. 

Paragr:~pho uuico . Si decorl'iLlos 10 dh1s de 1nbüo o al'l'ematante niio entr•'r com a. 
importoncia do preço, s~rão ns marcn.doria.s do 1:o1'o P•>S lt\,; em praÇa. e el!G reln:<atlo dn. 
pri~ão, pePdendo, porém, o signt<l rtnc sel'á recólhillo e:n p tlg't\ment () da. muita.~ 

!I-ras a verdade ó qllc e,s;1s di;;posiçõcs pelo :;eu ~;(CO~!:iivo rigor n1io forem applioadasc 
jama.is , p ís ni[o h a cxeml'lo de uma. só pi'Í ~~o oll'ectua,[n. , tendo os nuusos no cntunto se· 
reproduzido. Sendo conheci~o. a. clientc lla. qne r,.eq~1cnta esses loilões, pensa a Cotllmissí:i.~· 
que o melhor meio é estabelecel' q'tC o leiloeiro e r .:s:pon&wel pelo!! prejuiJ.os que tiver n. 
F:1.%enda., t odfiS ns vezes q11o se derem taes pr·ejniros sem qne ~tle tenha, come l he l'aculta. . 
a. lei, exigido u go.rau tia precis;t. 

A'L't. Ü. " 0 uesp~cllo clenomina.tlOcle- ignoro e contoL'Hlo- Otl O QllO niLo conth·or 
todos ou a!gnns tios reQuisitos e :;olomnidades tegaos illtlispens!\vcis. n:i.o ser·á admiltido· 
em l"ep ,rli<;ão Ll~cal nl~umn., sem qnn o ~on n;:onciador, por meio tle roquer·im(•n to ao 
(hete da. Rep3.1·tiç;'io, r1emon~tre a impcssiiJilu\ntlc t•m qllo o:;tü. pn.1·n lX>l' si far.al-a. tão ex~ · 
acta.mentc cu mo J he exige n. lei. 

A rnet\ida il <lo nccessid:\tlc po.ra. impedir os mui los :tbusos r1ue por um tal moi o se tem· 
introduzir! o ms AH:mdegas, com prt•j ui~.o de ~cu oxpo•liontc clin:rio e riseo certo dos 
interesses d;t flaZ<!n da, ma::ct'me em sQ tr:Llo.ndo d~ pr·olluctos novos, que clW.;:\Ill ao mer-· 
c11.do pela pr·i mo ira vez. 

Nãó ó rara nus Alfandegns a cxplorac;ão (13. boo: r~ e algumas vazes lia. iJcp.pacidade 
· dos eml>rega.dos fisca(>s! por meio dos taes d~spa~l.ws (/<l - ignoro. 

Da~. portanto, maJor va.Jor a. conccssao, dunculta.ndo-a, é medido. urgente, da grande 
e cspecw1 alca.oce. 

Em regra., os tlespachos a que se refere a disposic:ilo acima siío reltos com tiro. abusivo· 
e por isso pensam va.rios funccionarios de fazenda que devet·iam elles uão ter elllra.da em 
~ossa.s Re!)nt\çOes aduaneiras. A Commissão pensa porém que podem dar-se casos em que o. 
·tmpot tador, ou Pt:lla ~emo~ ~o conhe~imento e factura-, ou por outra causa. estranha á. sua· 
vontade, se ache na Jgnot•ancta dos obJetos encerrados nos volumes que vai despachar. 
Nesse caso, para não sofl'rer delongas, para não sujeitar-se ás despezas dobradas de arma· 
.zcn:~gens, para evitar prejuizo:; e apres:;ar o despacho, o recurso que tem é o de-jguoro. 
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. o conteüdo.- D'ahi porem a erigir-se esse processo como meio c()mmum e ordinario de 

. despacho, ha utn abysmo, A Corumissüo pois, sem privar o commerci.n.nte honesto de um 
processo, de J.e preci~a e deve usar em cert.'I.S circumstuncia.s, pl'ocnra evitar 08 nhusos e 
ceréear um grande numero de fraudes que se fazem il cus ta de taes despachos, contnndo-se 
com a desidia. ou pouca C()mpetenc:a d(} certos empregados, desde QUe a multa póde ser 
suppoxta.da sem inconveniente. 

_ Ar.t. 10. O despachnn te, njudantc de despachante ou q na!quer outra pessoa que, 
a JUizo do chefe da Repntição, se torm .. r dem:.tSiad~ruente frequente na a.presenta\ão de 
taes despachos, tlcará prohibido de despachar na mesma Repartição. 

Os motivos determiou.ntes desta !lledida residem na justi!ic;Jqão supra dn. l)rovidencia. 
do art. 9.• 

Art. 11. A prohibic[o de que .trato. o art. 189 da Constitui<;ão, umn. ver. determioarla. 
nas Alfandegas pelos rsspectivos c1lefes, só podem ser relevada pelo uire~tor de rendas. 

A providencia. aconselhach pelos ji1Ctos, que se tccm naco em !odns as ,\I ran,.Jcgas, de 
n.mm!larem os inspector~s, com :1. ffi[li()r raci!ld[l.(le, os acti)S uns do::; outros, sem maiores 
ponueraç-ões, á proporç~o que se mb;;;tiluem, o qne tem sido e e uma umeaça constante â. 
.fiscali:;;ação das rendas publicas. · 

Cassar, pois, esta. faculdade de que nflo te::m sabido usar os iJlspectores, e acto da mais 
bem entendi(ht prudeneia. . 

Art. ·12- As lia.nças dos despachantes das Alfanrlegas ser;Lo prestadas em a polires r\a. 
di.-ida. pu b!ica ou em moedl! correu te, de 5 a 15 contos de róis, 1e torçaclu. cu l'eform[).da. 
conforme o vaLor dos inleresEcs commcrciaes o responsabilit!ades por ellcs gerhla~ ~erncs
tralmonte. 

P<lragra.IJhO unko. Fica. abolida a fianca idonea. 
Art. 13. Nenhum de~pachante da A.lt'ant!ega funccionarà sem que os seus livros, , 

escripturados no:; termos <la lcgisl:~çii.o em vigor, ttnham sido d~..,·ídamenre examinndos · 
pelas uJfauúeg-as e apuradas as ~uns rcspons~tlJHidacles annuaJm,'nte. As blt&s on alcance 
serão no praw de 48 horas liqui•l<ldos, sob pcmt tle l!le se1• privado o e:-:-e!"cicio <1a prolis~iio. 

As disposições consignadas nos arts. 12 e 13 são 11ecessarías para reprimi:- fraudes e 
abusos, tonuo sitio improtlcnas as me li,Jas tomadas em mais do uma circu:ut·. Carla neg.~
ciante tem pela lei em vigor o . direi to ,te despachar po-r si ou -por ;;eu am prega• lo, c si em 
geral não usa desse direito é qua~i sempre porqu.,, trausf<"rindo o conhecimento, escapa. iL 
responsauilid~tde. Em FmllÇ~\., para se e;vilr~rem esses at.u.,os, institui u-~c nos desl'achas o 
caractcristico da escriptura publica, o que entre nó> não se conhece. Nece>sario se torna 
:pois estabelecer a iiançn em dinheiro ptt.ra c desp1chante, e convindo cortar de ~·ez os 
abusos pensa. a Commissão que se tleve exigir entre nós· o que se cxi7c nos E~tados Uniclos 
dos donos das merco.dorias, impondo quer 11.0 impo1•ta~or. quet· ao intcrrnedlario respons~l
biliuades lc~aes e cla1·as. s~ndo est:1s etrecti vas e l'C<\eS, ter-se-ha comegu ido o aJvo qu,, se 
~Imoja. nn. tücalisação, porque as fraudes, os desvios tle direi tos tle to,Ja snrte te em muita
-vezes um ugente actlvo do ~tte se torr.:t. cnmplice o funccionnrlo- é o dono da. merc~d.nio..s 
Convtirn pois, apezar das di~posiçõcs Yigentcs- aJ'C, 48 do Decreto n. 3217, de :n de 
dezembro de 1863, em vi !"lu dedu mit i11 ter.prctação d:\da. em orueos e a vbo~ posteriores. 
n adopção da seguinte prr>videncia: 

A1·t. 1-4. A autoris:t~iio de que trata o§ 2", u. i, do nrt. 4iGd~ Corzsolidat;,i9cias Leis 
das .• H[cmdeyas Jevc serd:tda no prooprio de:spacho, nos seguintes termo::: «Autoriso no des, 
pa.chnnle r'. (ou ao meu cai:mit·o desp~ch~w to F.) paro.ueS[Jn.cllar as me~~dO!'Í<\S coos~al~tes 
desta DOta, respc•nsa.bilism,lo-me tlOl' to1lus os seus ~~etos nella.s pro.ttca.dos pelos lltl'eJtos 
devitloa à Fazeuua N<lcional, conforme 11:9 merc:Idorins do conhccirnen to o mani fe~lo. por 
todas as faltas, descaminhos de direitos, independente de m:tis fol·malid;ides ou fórma. de 
processo.-

Art. 15. Os artigos ou mercadorias 1rnpor!a•los, que :p9rtencercm a diff,~rcnte3 classes 
à11. 'farifa e forem encontrtlllos occuHos ou oão, e dos quaes não·se fimr e,;;pecial m~nção. nos 
despachos ou notas, serão considerados como contrabandeados e a.pprelleutlhlos, seguinuo-se 
os termos do respectivo processo. 

A primeira. üisposiçãQ é de u1•gente necessidade. Ell11. foi copia di\ da lei fraoceZ:\~ e. vem 
evitar prejuizos ao Fisco. Em geral o negociante traust'ere o conhecimento par_:1 exlm1r-se 
das responsabilidades que íhe :pouem cabet'. e é es;o abuso que a Cornmis~ao pret_ende 
evitar. E' commum, é frsquente mesmo virem met·c&dorias do estrangeiro com a defl,~na
ção- á ordem- no conhecimento. O portar.lor de tal conhecimento o entt·e:ra a pessoa 
habil, que tenta sem responsabilidade os meios de illudit• a Fazenda, qu:mco o não consegue 
com<~. ClliD.plicid\\do do empregado, _ · 
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A segundo. providencia. vem ta.mbem evitor uma fraude ft equente e eommum - qua.l 
a. de em caixões de louça n. l de pó de pedra se acondicionarem o!'Jjectos de metal, 
como colheres c gal'fos de crystophle, n:l espel'a.uca de que possam paisar Jsentos das taxas. 

Art. 16. As mercadorias ou artigos de commercio enwntrados nos volilmes ue baga
gem de p~ssageiros serão reputados contrabando e como t~l sujeitos ãs penalidades rla. le
gisiação 1i scal. 

Para~ra pito nníeo. Os volumes r1e bagagem só pouerão se1· reputados como taL cs que 
exclusi v::nr.ente contiver.'m os oltjeclos mencionados no nrt. 390 dn Consolido:rüo. Todos os 
demais Yolumes que contiverem m•"rcJ.dorias, qualquer que sej:l. o. emlJahJgcm, não podem 
set' considera/lOs como de bilgagcm na.:; i\lfanilegas da União. 

Esta dísposição impüe-se pela serie de fraudes que se pt•;lti<::am, <•cnrretnndo desvios dG 
rendns avulb(l:is :·L; azr,mdcgas, m<1s a Commis~f\o nfi:o p:Jril duvit!a em modillcal·aco:n o fim 
de evita1· vexames tlesnecessarios. 

A' visü de tut!o o que expõe, pem=a. a Commissão que (1. emenda do Sr. Deputado Luiz 
AuoliJho deYc ser rccu:mua.. 

Ao art. 7.': 
Ond,; se diz:- Serão incorporadas, etc.-diga-sc: N<l çjgencia da presente lei, e o ~O· 

verno o.utol'i:;~lÚO fi mcorpora.r á Consolic/l(ç(7o rlas Leis das ""1lfawli1!Jas a.s seguintes (lls-. 
posiçõús, etc. 

S:J.la, das sessúcs, 21 J e ag-o.s!o de 1899. - Se1·~edr:llo Co1·rêa.. 

A presente emendo, deve ser ncceit'ã. El\;1. cbe.cleeeu i1 necessidade tle conciliar as dis~ 
poslçoos do regimento com dispo~içucs dn. lei z-eceitn, que careciam de ser sul•mettidas a.o 
estudo da camara. 

Art. í " : 
Ao n. llL Snp!>rima-::;c, 
Ao Jl. IV. Supprima-se. 
Ao n. V. S11pprimn-se. 
Ao n. XII. Suppríma-se. 
AG n. XVI. Supp:rima·se. 
Alcirtclo Gwmaúám. 

40.• 

A rme ndn mnmla s11pprimir o.s dispor;içü8' .3•, 4.", 5', !~" e lô' do art. 7·'. Em l'~lnção 
üs dbpos\·0es :3>, 4' c 5" é de op~niã.o a Commissã.o que :t emeo<la não se-ja acceita, em vüta 
do quo min nciosam~ntc e:lqKz em seu :parecer quando aprecio11 a. emenda do Sr. Deput,tdo 
Luiz Atlolpl10. 

H:1. n consi<ler8r apenas a snppressito do n. 1:2, de qnenã.o tratou ~inda. a Comrnissão. 
Esse numer-o l'Cicre·>e i fi:J.nça p;ora os t1e~pachantes. O rel:itol' do p1·esente parecer deve 
~onfe>S~P á Can~o.ra q11c em geral os d<·spacltantrs, conhecendo :t Tarif:t como pOtl•' flS confe
rentes, poi;; rptc n o,tudam cnm o intuito d•~ melhor ~en,.irem os interesses th; seus consti
tuint~s, estan<~o em eorrvivenc'a uia.da com 1)5 ompreç,ra1los, convi vencia que g-era relaçücs 
de ;lmizade e tln intimid~ue, ~ilo, ~alro ;, s cxcr•pç·ues, c :1s ha feliznwute nmil a!:', nmn. d~ts 
cansas de maí.,; prejuízo il. fiscalinçiio. E' e::;sa :. raz~o por que l.)la.is de 11111 in· 
»pcctor tlo .,\I fa:::dc~~ tem .iul!!ado nef'e~sa1·irt. ~t suppréssfío da classe do~ de:"J•acl!antes 
ou de seus prcpostus, suppressão (jlll' nii.o traria !:rrandes pcrturba.çüils, t:O i,.: que por lei 
csHio autori;.;a<los c 1:ou~m dcspacliar os d(•nos rla.s 'merc~dorws ou ~cus cn;xeit·os. A Com
missilo oliío que1·endo adopt;Lr uma pl'OYidelwi:l tüo radical, m;\s cntcndrn·lo qne se devia 
annullar cct·tos al,usos, propoz medida irl<:mtica a que se oxi ;:-e nos Est:t1!0s Unit1<•S. doi! 
donos c1a.s merc"dorias, imp:mdo, quer ao importndoe quer a.o inkrmcdiario, J'csponsabi!ida· 
tles Jegacs e clar:1s, .)ostificad<lS pela. m lut·r,l.a <.h; fuucç(X;s que exercem. E' assim rrue pro
paz que a. f,)rma da> n~tas ou despachos fosse a da lei franceza, onde o rlono da mercado
ria. é responsavel pot· iodos os netos nella pr;llicados pelo mixeiro despocl.Jo.nte ou pelo 
<lesp~cl!ante, pelo.,; di mitos devido~ á Fasenda Nllcional, descaminhos, etc. 

A Cotnmis~ão jnl:!a de grande vantagem ess:::t formal oeclaração, apeznr das disposi
ÇÕes vi~eo.t(ls, a.rt. 48 de decreto n. 3217. J.c 30 de dezemuro de> I8G3. que e:;tatue a.s re
sponsabilidurles dos donos das merc:t.dot•ing com os seus prepostos, vela ma interpretação 
d<-ld:. em ordens e avisos posteriores. Al.ém de~s:. providencia, julgou a Commíssã.o conve-
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niente al)olir a fianç~ idonea. e arbitrar a fiança em dinheiro <le 5 a. 15 conlos. do modo a 
:fico.t· m:tis definida uma responsabilidade que t~m s ido pura p'l:lantasia. Nos termos tio 
art. !54 da c~nsalidaçiio, a tiançt\.sem .quantiu. limitada. e garantida. por J;y poth-ca. ou caução, 
não tem outro .-alor que o da idoneidade do in•lividuo p:\ra desempenhar aque!las f uncções. 
Paredaao relttor·rlo ot•ça.mento que rlepois <la ~ leisn. 12.:~7 ,de 2~ de setembro de 1864, 3272, 
·de5 de outub!'O do 1885. e tlecreto n. 169 a de I'J de janeiro de 1890, n::Lo eram ma.is l\dmit
tídas gal'3.nti~s sem hyr.otheca legal ou convc;Jcionai nos c.1rgos de respomal.Ji lidades mas 
posteriormente, em 25 de mnrço de 1820, o illustre Dr. Roc1rigues Alves, providenciando 
sobre o seHo '!U3 pagam as fta11<;<1.s dos dP.$pach:mtes, declarou fJUe, não estando os dcsptt
C!lt\ntas comp:·ehendülos na. classe dos exactores, cllatractadoras das rendas publicas e não 
tendo em s::u p:>der valor·cs da nação, e;t a.vam ~xcluirtos tln. tiança. real ou por hy po · 
tbeca de immí•Yeis, deposito, elui:ão. e t,: . • e a1ais que attenta r1 watcn:;(r. das {t!ilct;V..'s gu<: 
c:r.~rC<~n ~, w .!o lw limde fixado p11l'(l a respm,etllitiá(&(le elos fia(lW c>. A 13menlla, obC3deceuclo i~ 
dout rina do aviso, propõe o suppressã o u. ,~ !ln t tç~ t·xigida, ,Je 5 a 15 contos, pelo nu moro 
·12 do ai"t. 7° tio projec to . A Commissü.o COII"OI'<l:\ com :~ emenda por se sobrepor no pr,,jecto 
<lo orçamento ã. reslJO~sa.bilidade tio uespachaute a rlo <.lono da. met·cadoria.. 

Quanto no :S:\'1 a Commissã.o nã.o nceeit :l a emendo. porque csti~ iníormaLla de uma 
serie de a busos que se teem pratic:tdO IJCSte t enti,1o. nbu5os qu1 convém fazer cessar a 
:Jlem tlo lisco. Como porém, convenha 8 \' i l a t' vexames a Commi~siio propuG que a p:lrtc 
primeira do numero X. YI seja retligir.l::t. co seg-uinte modo. 

Art. Iô. As m~rcadoria.s ou arti go:; ne commer cio enconírt~ do3 nos volume.:; de ba
gagem de passageiros ftcJm sujeitos aos direitos em dobro e m"is a. multa de l O % sobre 
<lS direitos cobl'allos. 

41' 

Supprima-se §XII art. 7. "- CoeZho Oir.tra e N'ei\la. 

Est(l. emenda esli1 prejudicada iL 'Vista il.o pa.1·ecer que deu a Cotnmíssflo sobre emenua. 
idel'llicn apresentada pelo S:-. depl1tado Al~indc Guanabara . 

Accrescente·sc ao art. i•: 
N.x.vn~ 

Na vigencia desta lei na Alfandega. do Rio ele Janeiro, a. Commissrio de taríf1\ se 
comporá de oito membros, presid ida pelo i nsp~ctt>r, que terá >oto deliberativo. Os mcm· 
ln·os desia commis~ão ser ão tirados da. clas:;e r! os con tcx-cntcs. 

Na3 .1\lfaudegas do Recife, Sn11tos, llahi:J. e Rio Grande <lo Sul se comporá de seis mem
bros dtL rne~ma. classe e n as fult~ ou impt?dimento, serão su l.-stituidos pelos cl..tefes de 
~ecç:~o. 

Nas d<>mais reparti~es a.dua.r.elras se compcrú de quatro membros 11as condições 
acima, e na falto. <lc:;tEs s~ r<i. completHla. prlo.~ l '"' c~cripwrario~. cscolh id!>S dent re os que 
m<liot• )Wn1.ica c apt'dão tívcr c.-m reve lado no >CrYi<,'o tle courercncia.s.-Coclho Ci;ltJ·a. 

A ~tnmb~ão nc~cita a cmcn,J:t, O numero tio~ membros 1la cumm issão de tarifa. 
contíu\Ja o JJH·Hno ct·cndo clc·,..rl o J ~GO, :u·l. :ii2 do l'C' lfU larr: cnto de 10 de 5ctcombr o 
o art. 5'.::'4 <ia nov:t r<Jtholidaçii.o. Ot•.t an1e o cle~envol vímertlo que uuranto quasi 
moi o ~cculo t<'m tido :L i m r ot·tnç;ío in t.· J" l i:IC ional, e o !leodob ramen to dos despa
cho,; o lljJ·~ rf<' it;>~:lmentos <lns intlu~h· : o.~ . p11 eco rc:dml'ntc convenie n t· <~- adop<;ão da 
em<·ntla Cl>mu uma g:mtn th ú l'cndo. dr\ ::> :dl\tnd<'Jill :o; JlOl'iS>O (1ue m; ultimas l ()is orça
nl<"ntnrill~, no <JUC inl~Hs:>a. o dt'~IJatllo c cl n, ~iflc:<çflo de mercarlor·ias. exame pt·evio 
e Jespacho,;, de ignoro o conteúdo, !ucil itum o.os in~pcctores dus aH .. ndcgas o cxer cicio 
tlo llil igeiJf·ía.s tlscacs e esiJeciikam os casos du. intervenção da commi~~i'lo d·) arllitt·amento, 
que o úccrdo ele 17 do dezembro de 180:2, reorganisando as repartiçõea da ínsenda., fez 
rcvh·cr. 

Ao art. 8° e :pa.r~grapll o unico. 
Supprima-se. 
Ao. nrt. O· e seus parngraphos: 
Supprim(l.-se. 
C:unoD V . l V 
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Accresc~nte-se onde convier: 

Art. Continuam em inteiro vigor as disposiçõ~s do a:rt. 24 e seus parngraphos bem 
como a do n. 29 do art. 1' da lei n. 428, de 10 de dezembro de 1896. 

S. R.-Sal:l dn.s seSlües d;t C<~rnam dos D8put1do::, 19 de agosto de 189~.-Eugenio
To·w·inho. -i. Yi.l•s Boas.- Cast1·o Rebi'lf.o .-Rocl:a Cavctlcm!ti .-Aage7~ Ne/o.-111". Cae
tr:zno.-Fdübdlo Fn)Í?'C,-C'arc<cciolo -Ped,·o C!termoilt.-Ri't:aclauia Co;·ráa.-Caelho Lis
lJoa.-Pinto da Rn·ht.-Diogo Fortuna.- Vespasiano de Alb"qtte1·qtte.-Tolet'ltino dos Sun
to• .-I. Tcs:a.-Eloy d~ Sw:; I, -Tavares de Lyi'a.-;uariense .-Guillon.-Alencast1·o.
Xaviar do Yalle.- Viclorino Jfuateiro.-Barbosa Lima.-All'es de Casrro.-Hermenegilcl,:, 
de "lloraes.-Ca.<emi?·o ria :z:c,;clia. -Augusto àe rase >ncellos .-Carlos ~Vovaes.-Lamcnha 
.Lins.-C;·va«o Santos.-Tâ!es de Jle;;a:;es.-Oliveim Braga. 

A Commissrr o não ~ceei til a emcntl;t. o art. 0• encerr:t (Usposições que ~ií.o, umas inter
-prctn.liv:~s da l~i quo l'eg.~ o :-~s~um;.to, c outras gnranti·lot·ns da rend~t que deve perce: 
'ber_ o TiltSOUI'O e da SOlllln:l avultada tle hcncfidvs a in;t\tuiçGcs de toda ordem, a que e 
~bl'Jg~do _o C)n_cc·m:sionarío cln.!:i lotet·iao federUEs. Qtt~nto ao art. s•, tem ellc a; formá da
antorJs~çao, v~s''- coll;c,r em benelicio do propr·io ttJescuro e de varias institutos. rna.iores: 
lucr?s, o qne e_ra~oa.vE-1, tractun•to-~e d~ um j)go que infelizmente nrio pode de yez ser 
ato_h,Jo. O <ll'l1go w!) :\. 1'lll'ffi:t de a~to~·isaçã-:> arma. o Pode!' Executivo pari\. _o'l!ter _a. 
ma1or ~'?:nma de coi:cfs:ves q l;e 1or po>'sí vel, tr11z o. vuntagem de ex:one:·ar o Mmtster1o 
-do InleJ'Ior dns rfsr,es;•s com dois imtitulos im~ortantes, caso o Governo entenda. dever 
:pro rogar o proso. d;t conce.<s:l o. Si o gov-el·no porem, enteniler que assim não de\·e :pro
()~:!cr..: naila o übl•Jg,, po·Jcnuo, como de iacto póde, usar ou deixar de usar da auto
.:nsaçao. 

Ao 0.1 t. 8.0 Substitua· se o seguinte: 
Findo o prazo do actu t! <:ontracto das lot~rias, e;te serviço serà a•ljudic~do, mec1iante-

(!Or:cur-renc'a. :puui:c.1, que versara sobre os seguintes pou tos ; 

1", quota ele contdbuic,:io annual para o Thrsouro; 
2•, prazo de durar;ão do contracto; 
3", impor~ancia da c.tuçiio no The>otno para garantia da e:s;ecução do contracto. 
Sttla. das se~soes, 22 de agosto de 1898. -L7d.:: Adoip!w. 

A' vista do parecer que deu sobre a emenda do Sr. deputado Eugenio Tourinho e 
«mtros a Commi~sii.o julga prejudicada esta emenda. 

Ao art. 8"- em Yez de 1. 307:000$, diga-se- 1.347:000$ e accrescente-sG nas quotas 
par-a instituições dos Esta~os: 

Hasr•ital de Misericot"din. de ouro Preto .................. . 
Lyccll de Artes c Officios de Ouro Preto ................ . 
P.mpita.es de Caridatle de Marianna e Ponte Nova., a cMla um. 

Ao§ 2'-in fit~e-e governo do District-:> Feilcral. 
Ao § G0 - Supprirna·se. 
S.lla das sessões, _19 de agosto de ISO~.-A.lmeicl1 Gomes. 

10:000$000 
10:0003UOO 
10:000$000 

A Cornmi!:são não :róde nceitar a emenila nos lermos em que está_redigHa. Ha oit~ 
emendas JelativDs a este ~~sumpto, que elevam de muito a somma. destmud:~. :~. >er destrL
buida em ~eneticios a varils jmtituições pias e de beneficencia. Est~d.antlo o assumpto a,. 
Commissão receia que a wmma exigida torne inex.equivel o benelic!O que s~ pretende
distl'ibnir, o r;or iEso rcwlveu elevnr a. impntaocia de. mais quarenta e o1to çon_tos, 
JlerfuzenLlo a importancia total de 1.355:000$, e distr1buü-os razca.velmen!e entre um. 
grande numero de instituições de que cogitam us emendas, 



Cânara dos DepLtados- lmp--esso em 2510512015 14: 1 o- Página 44 de 68 

SESSÃO BM··3l-DE :AGOSTO DB 1899 ' 

Propõe, pois, que n emenda. acima sejfl. assim redigid:\: 
:Em vez de l.307:000$dign.-se L355:000$,.in~IuiJas: 

Hospi tnl de Misericordh de Ouro Preto., ..•.•. , • .. . .... .. 
Hospitnes de Caridv.tle de M<lt'ianna .•••.... ; •••.•.. .. ...• 

Quant~ ás emendas no § 2° e ao § õ• a Com.missito nl"~o ns aceito.. 

4.6.• 

5:000~00() 
5:000$00:) 

Ao art~ 8.• Em. Tez de 1.30i:OOO$ dígJ.-se: l.332:00C·$ e accrescente-se nu quotó.s-
}lara. as ins~ituições dos Estados: 

Na. do Lrceu de Arl~s OfiLios da. Babia, 10:000$000. 
Para o Centro Operario do Estado da. B:1 h ia, !D: 000$000. 
Associaçfio Beneficente dos Funccione.rios Publico•, 5:000$000. 
Sala das sessões, 21 de agosto de 1899 . .:..J. A. Neiua.- P<tula GtlinumTes. 

A Commissão a.cceita a. emenda. assim redigidQ: 

LycEu de Artes e Officioll da. Ba.hia . ... . .. .... .•. . . ........• 
Centro operaria da Bahia ....... . ... .... .....•.. .. ....... • 

4:1'. • 

Si não supprimir-:;e o art. S\ emende-se assim: 

5:000$0:1:') 
7:ooo:;:~o 

Da irnpoctancia de 35:000$ para a continuação das obras da Uaternio3a.L1e deduz~-se
a de 5:000$ para. o Asylo Isabel desta Capit~l. 

S. R. Sala das sessões, 23 de agosto de 189'J.-Ivnacio Tosta . 

A .Cornmissão a.cceita.a emenda. . 

4S." 

Ao art. s• accrescente.se depois das palavras - destinado ã. M<1.ter·nid::o.de - ê5 :000$,.. . 
estas outras: . 

Ãsylo úe Nossa Senhora, da Piedade, 10:000$000. 
S. R. Sl\h. das se;;sões, 22 de agosto de 18:9.- _,.1. Milton.-Jose .~lt~r·tinho . ..,.-Raur 

.Barrcso.- t1 t rg1.1StodeVasco;tceUo; .- Jfa'Me~ Timo:he~ da Costa.- Xal.lier· da Si/ceir.:~ .
Jrineu ]{achado.- J. A •• Yeita. 

A Commissão acceita a. emenda assim redigiJa.: 
Asylo de Nossa Senhora. da Piedade, deuuzidos dos 35:000$ 

destinados á Maternidade................... . . . . . . . . . . • 5. 000$000 

Ao art. sn ac;rescente-se depois das pata.vra.s - tlestinados à Maternidade -3 5:000.S 
estas outras: 

Hcspital dos Lazaros, 10 :000$000. 
S. R. &\la dns sessões, 22 de agosto de 1899.- A. 1llilton.- Jose Murtinho.- Raul. 

Barro:;o.- .·lttgt,sto de Vaseor.cellos.- Manoel Timotlteo da Costa. -Xavierda Si;n;:ira.
lrintt< Mac/wdo.- J. A .• .Nei-vtt. 

A Commissão acceita a emenda assim redigida: 
Hospital · dos Lazaros desta. Capital, deduzidos dos 35:000$ 

destinades a. ~ternidaue............................. 5:000$0CCl 
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::>o.• 
Sub-emenda á emenda dÓ Deputado :Neiv& ao Orçamento da Receito.: 
Em ve:r. de 1.332:000$ diga-se- 1.352:000$- e :J.CBr' .cente-se- para. a Santa Ca:;a. de 

Mis~ricor<}ia de Sabará 5:000$, para a de Sete Lélgôas 5 : COO$, para a de Curvello 5:000$, 
.para a de Mar de Hespa.nha. ~.: 000$000. 

Sala cl~s sessões, 23 de a.gogto de 1899.- Rodolpho Ab1·eu.- Gonçal~Jes Ramos.
<:upertino de Siqueira. 

A Com missão acceita a emenda assim redigida: 

Para a. Santa Casa. de Misericordia. de Sabará. . . •••• ••.. • •..• 
» » » · » · » »· Curvello . .... .. . .. . : : .. 
» o · orphelinato pe.raense ..•..•. . •.. . . • . .. . . .••..•.•••.• 
»- o Asylo S. Francisco de S . .Toiio d'Er-Rey •.. •. .....•.• 
:. a Santa. Casa de Misericordia do Mar de Hes_panha ••..• 

~··· 

-3:ooo::ooo 
2:coo$ooo 
5:000$000 
2 :000$000 
3:000$000 

Em vez de I. 332:000$ diga· se 1 . 354:000$ e accrescente·se: para a Santa Casa de 
:Misericordia de Barbacena 7:COO$, para a. SaJJta casa de Mieericordia de Oliveira 6:000$, 
,para & Santa Casa de Miaericordia de S . Gonçalo de Sapuca.lly 5:000$, para o A~ylo cMaria 
l<.osa~ em Barbacena, 4 :000$000. · • 

Sala das sessões, 24 de agosto de 1899.- José Bor~i(acio ,- Leonel Filho.-J. A. Nci,a. 

A Commis~ão a.c~eita. a. emenda. a.saim redigida: 
Para. a Santa Casa de 'Misericordia de Barbacena .••..•..••••• 

» a Sa.ota. Casa da MlsericOl'dla de s. Gonçalo de Sapucaby. 
> a Santa Casa de Ollveift .... ,.,, . . ... , . .... . .... , ... . 
> o Hospital de Caridade de FJoria.nopolis •••• . •• .•..••••• 

Ao art. 8• : 

4:000$000 
2:000$000 
2:00<-$000 
3:000$000 

Para instituições s-ituadas na Capital Federal, depois das palavras - para. a continua· 
_.-ção da con~trucção do edillcio destinado ã Maternidade- accreseente-se - Lyceu de Artes 
e 01;Ilcios, mantidos pela Sociedade Propagadora. das Bellas Artes, elev&d<'i.S a :200:000$ a 
~ODSJgDa.çãO, . : · . 

.Sala das ses.E.ões, 23 àe agosto de 1899, - hineu Jfacliad~ . · 

A Cominissão não aceita a emen da. 
O Lyceu lie Artes e Officios jà percebe a.. importancia de . cem contos ( JOO :OOOl ), qn~ 

-sem duvid(l. .. importa em auxilio regulai.'. A Commissão é a primeira n. c9nfessar os ex
traordina.rios ser:vi~s que presta essa· instituição e a. benemerencia do seu di rector e 
fondador o Sr. Bethencourt da. Silva , mas . dispondo 'de quantia. certa e que não póde ~L' 

· áEgmenta~a discricionariamente, t ob pena. de .tot·nar illnso:rios os beneficios concedidos, 
nao é poss1vel dar parecer favoravel a emenda. 

· Em compensação, votou especialmente em atten~ão ao Lyceu ~ emenda relativa. a. 
mat~ris. de instrucção, que irá beneficiar-essa grande e benemerita institui~ão. · . 

33a __ 

. · Ao ttrt. 8•, Gmvez de- 1.307 :000$ ....,.. diga.:.se .. : .1.327:000$ e _acerescente·se nas quo- . 
as para instituições dos Estados - 20:000$, para. auxilio de fundação e manutenção do Hos-
pital de Ca~idade da cidade .de Minas. · . . . . 

_: -> __ S_ala das se~sões, de agosto ~de 1899. - Mat~~ MacJiado; · _ _ 

· ; A Cemmis~ão não aceita a. emenda. :' Tendo co~t~mplad-?-um grande nmeuro de insti· 
. tUJções de_. canda<le_ e casas de misericordia de :Míilas,~ julga de equidade não contempla.r 
.a.quella a que se refere a emenda e que ainda não estiuun~da. . · . . · ·. . . , 
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Ao art. go - Supprima-se. 
Sala uns se;:;sões, 22 de agosto de 1899. - Lui:: Adopl!~· -

A Commi~são julga prejudicada a emenda.. 

Ao ~rt. ~. § 1• Sllbstitua-se pelo seguinte : 
§ 1.0 As quotas a que se refere a lElttra. a .do art. 21 da lei n . 423,.de 10 de dezembro· : · 

de 1306, de 39:500$, serão entregues aos E<Sta.uos e Districto Fedei'ai p(l.ra o fim espacial de 
serem applicados ao custeio dos Asylo.s da Infaocia. Desamparada, pertencentes ás Muni~ip.l,,. 
!idades _das respectivns capitaes ou por e lias subvencionadas. · .. .. 
. Pa'i'agra~hó uni~q. ·.Na falt~ de tó.e_s instituições, reverferã.o essas quot~s em ~n~ficio- · 
dos estaba!ec1mentos de mstrucçao publica dos mesmos EstadO$.·· · · · · ~ 

S. R. - C.:elho Cintr .,, ·· 
. . 

A Commis:ao não iiceita. a emenua. Pelo acti.ial contracto as quotas sií.o entregueS. 
aos Governos dos Estados, que as applicn.m do modo que julgam mais conveniente. · 

Não hn. razão que justitlque a entrega. des5as qüotas às :.Iunicipa.lidades d,\5 capita.es,. 
com preteri\ã'l de todas :H demais municipalidades dos Estadcs. -

t;6a 

Ao art. {)• § 6". depois das palavras - t>istricto Federal- aoorescente-se : - respei· 
tados em tolo caso o;; contractos jà em execução. . · 

S. R. -Sala das sessões, 23 de agosto i.le 1899. ·- -A; Milto» •. 

A Commissão aceita a eme.ndn.- me;;mo porque não foi, como de fMto niio é, nem 
poclia ser sua iuteução, Yíola.r :OS contrac"tos existentes. . 

Ao art. g~ - : 
õs• · 

Em vez das palavras- das que !urem vendidas~ iliga·se : de a1da loteria ou seria d& 
loterias, logo que for exposta. a venda. . . 
· Ao§ 2. 0 Accresêente·se : os das federaes, pa.gaildQ o mesmo imposto de 4 °/o.-Alcindr>- · 
Guanabal'a. . _ . · : . . _ . 

. . 
· A commissao ácceita as emendas. . · . . __ 
A primeira é justa e razoaYel. Logo que a. loteria. fór exposta á venda, deve. ser pago. o.·· 

imposto ao Thesouro. . · . ·.. · · · · ·· - · · · 
· A 2• não modíúca as condir,ões. de eoncurrencia nos dias que não são reservàdos. á<f 
concessiooario das loterias federaes, desue que sujeite-se. ao ~gamento de iuipostoigüal a~ 
que p~gam as loterias estadoaes. . · ·. · . . . · . ·. . ·~ .. . . ~a· . - . . . .. . _ ... ' " 

Áo § 7• do art. 9• accrescente-se: - excéptc nos Estados, cnjas C~nstitui~Ões .~i~~ '· 
probibam o jogo de loterias. · •· .· - · .. · · · · · · . .. 

Sala da.s sessõ~s, 21 de agosto de :1809. ·,..:.. Alb!lq"erqll~ Serejo •. ;.;_ Amorim Fi{;ue.i~~ ... 
. A Commissão nãÓ aceita a emenda. o:s~rviço de làtgrzas_ federaes'' d~rétado·eó%b::é. 

por lei.fed~ra l não se corilprehende .que pOSsa ser ann1illailo neste óti naoqaelie ·EstadQ· pqr: -;. 
lei es tadoal. · · · · · · · · 

:60Q . . •. ·- ·'· .. , .. 

. Na vigencia. dil. presente lei · a!l eálxas •economi~s · .~rti~Ólares.· ~t-istente~ ·-;·~- ::.~~~~ 
organisacão for a.nterior a;o.Decreto.n. 575, ~e 18~9, .sem ·capital deflniU.o:. repr.~nta.do: em , 
acçõeS, não são comp~.ehendidas nas. disposições desse Decre:to; na. IeLn • . r.~··.e ."~rei~-. 
n. ·2.111, tud,o de 1860;· para. .(1 9~E:!ito das .obrigações- ~e- __ mulfa> imp<>Sta.s is_ :t9.~i~t4é8e' 
anonymas bancaes" · : · · . . :: .. _ .. . · . . :: :.. . · ·· · · · ·.:-:·.-, · 
.. S1la. elas sess·ISes, 21 de agoslo ··t\e :~89Q. · ·:- ·:.~ayr.ínk. . · >. · . > .. .. ·:' ··. 

. . ~.. . . 
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: ::'; : -.Â.·-cOmmissão ~~sa,qu~.:& -&~eri~ d~;úer_ aceità~-'-._E' C)e~t() ciÍI~ o Decreto n. ·:s75: ,d~> · 
""JAe J<~.nejr~ ·de __ 18"!9.-t!o ···~,I!t, •.. 1° dispoem~ que , nenbu!lla BOCtedade ·anooyma podarA·· i!er 
i'·; ínoo.rpora.cla_:sem nutortsaçao do GQveroo e.sem que,.seJ& por este appt'Ovado o . çon~raoto : 
~· qua e,,.~nstttul~.- Jlip art. {lo.declarou ma111, que a. tnstallaçl.~ da. sociedade anonr.rua q!C .·· 
~ver. po~ fi(l\Jazer oparaçtse_!l bancaes,. só poderá ser . autortsada.. qu:~~do s3 .t~nha· , rea.- · 

"'.ltza.4o a qu~rta parttl das acçoe~ etc~. E por .11m, no a.rt. 10~ torna pa.estvel da. dtssoluçlc a. -
. soai$Jáil~. 'li.r:i<;iay:ma,><quando se· verificar. que. não cumpriu as -· condiçõ~sc a, que se . devia ·· · 
suJaitá.r. Postilriormente a. lei n. 1083 de 22 de agosto de 1880 e D~creto n. 271:1, de 19 de 
dezernbro. do mesmo anno,~ estab3leceram prazos -dentro dos qnaes. as referidas socledãdes.:. 

· .quá .llorventura j~ funccionnssem antes d? Decratode 1849, .serãO obrigadas -a sofioiUJ.t:'~~ 
;.approvaçã.o do G<>>.erl)9 a ~us Estat~tc·s, unl?ondo penBs e mu~tns às q~o não ~ ~ID-· ·· . 

. :>Ora.-clara.mento as deprehende.da•o1toda. legaslaçio q11e as -.o'br1ga~ ahl Impostas. só com.,_ . . 
·. prehénde~ as ~ocledàdes ãnonymas ba.n~aes, isto é, ,as que .teem-por flm.fazeroper~ c~e· 
· .lla.tnreZà·proprtamente bal!.~l&. As. cauas economtcaa, pots, que pelo disposto no .:&r~. 1!~ 
"§ 14 da lei n . . ·lOS3 de 22--de a,go3to de 1860 são consilleradas estabelecimentos de beliel_
eehcia, .. e.;tão inteiramente• fóra de disposi~es da .eítada legisla~~o, -.' ' isto nAG serem 
associa.ç!5e~ atio;ymàs por Ines: · !Llltur os carncteristicos essenciaef.l, éomo aejá eiltre 

. ,.eJ.Ies ~o capital l'epre;;ent:\d~ •e&n acções. 

61• 

· , ... ~ «• 'nbtorlsado o Governo_· a ' pN~over janlo · aos Governos dos EstMos Federados-
pelos meios que julgar mn.i~ coav,ementes, a .ft.:J:!LOIO de. ·u~ nuutmo para o Jmpotlo de 

· -exportklçllo do café no prox1mo vindouro_ e:tel'Clo:o .fioancelto. _ . _ . . . 
. _ s.· R~ &la. dil.S sesslles, 23 de a.gos_to de 1899.- Amphilophio. -Paula Ranus.- C•16. 

miro da Rocha, - Jacob da Pa&xib; ...... Franci3co Sa, - ·-Paula; Guimart%el, - XtJ,ri/r ã:~ 
..S.~Íçeir.J.. - '"Jl. de E~coba,r.- Callogerai. ~A.. G-ulmcir4es, · · . , ..... 

. . ·. A cómmlssão entende que a.: '~~enda. Dãô deve · ser aceita. ··Em sua" oplnll~, nnda. 
~ "'im})lhle' qllB- o · Governo Fed~~al _prri~ova. janto •&C)S Gch:e~oçs . dos Estados ~ed~~d01 & 

proYideücla. q1:e Jisa _s~ggenr·~- e~e~d_a, de n:re>l:lo que-a soa .mclalão no orçame~lo :nlo 
· •tetia .• oúfro alcan:!e.-stnao o de-uma.:srmpt~s .s~gg~. -.A,..emelid& .como ·esta. redigtda ·DI<i~ 

-:· ·f!~~-;;.~~~9i1tC:~; c~';é -~~;~r;iW~~~s~~~m~ue;~!lo:~!e~~~~a~!~r~~--, 
:: .,a. ·di.strillu,iéio. das rendas feltafl f!á c~:~nst~tuwao ~d<?_:aos . Estád.Oa . a · e:z~rlaçio; e a Uollo ,~. 
<<;;a .i!Qporf~~-q; . ~reou os ~aiôrell er:I1b~raço_~ a.~rta ua1dá~e em nos~ _politioa ·:c:oJ_Diile~ ;~ 
::>;:mas qua.J-QtJer 'w·ovidencia que !ena~ -~ -~III.o-ver. essell e~baraço;; na9. a~sentà'rá.-. nunca ·em 
::seuDJ;a:!]ledida ·qu~ . de:va vigo-rar apell!lS· ii(Ua;nto ... um. e;xerclold . ftnâil,~Iro. : Assim pe~and~, .. 
'çq. : C~Ill.i~sãp .. entel)~~ que .. a · eme.nd~ _~deve · ser,TeJei~a. certa: como· ~ta·· d~ ,que ~o· .. 
: ,--<ló.vern_o· ett:Vídarâ. eSforços pan. junto ·dos . Governos .looa:es cl!eW ·a . ·um aecordo qu& 
: ~ Jh,e::~tmitt&.· uma poUtica.':~!?.Plmercl~l · quer~-acautele a producçiO nacionaL e :ampan · os ' 
,.-'rlsgi~n\OS_ ." iltte~ - ~Q ~IZ • . - · .· ·.· · . . · . : : _''< . . .. ',~- ,~ ~,.. ~ , , . _ , ·· 

,: ~ . -· . . ... -. · ' :· ·: f~~--:. ""·.· ·.\·: _.- · :-·· .. / : ·. ·:,r.;·,_~-- : '.·- . >-::: 
. ~-:Ao' art. , .• E' eleva<Jo ·a ~29;!3Qo$· ··o . maximo · do3. : .. depoS1~-~~m 4 9i'o.s --iià8 ·çalx,a.S:· 
.oeCónoDl.;c_~:~; ,, ·· . .. : .. . . · : :·· ·. · ·. · ., _ :• ··. :· · ·> ,:··:·· .· .· . / 

1
,_. :. · · .. , , · · •. 

: ._.; · • J:); R.. ;..;;.' $.ãli das sessl5el; 23::~ egósto .. de lB~~~. P~ ·to!(í>~i,W,~ 

·(:~i~~-~t~+:~.i!i~::~a~~~nila~8t~~~~-;~i~ii_.··~--~~~~~··:~~~6tnf2 .. ~~: 
;,~ ~~Y.QJ:n-~r·4Ji.e;ll~das ~m;~que~s P?r.cellas.;,.~__._.q;4e; ·.~-·vt:z · .:at.L:~o. ~do:uma=:10mmã ct~·q~ 
~: '· ~J&n~:r. ':ml!.o .. o JDdlVJ(\.no· ~-m~lho~~:aa·:suas ,~Qd•OlJ63 de v1d&; :~o-;de.ve. t_r:·,ªJém.: : 

~~:~~~!~~~:-:~~~~~~~~~:~~t!~:ú~;;~\~t.J~~li;~~~j~~mt:~0i~--~~~~~~~~:;' 
rf..;,~;. ;~ ;,, :;A: ,Comml:B1io;:(JOntJer&'~~ ,qll~> ef&~. _a.ugm,.-.tq· só. ·pod~ra;ser,feltO ·razo&,v~liD$Ule ·, 

~a~;.~w~J~!d::l!i~~·~i~~~:=~~-ª~~~~-~:~~~~~~~~.,~:1: 
?::faniloi~Fà · · ·meotaudo a divtdá.; ,divida~ o ....Yjf'S8r ~ .Jda~mrfmomêntO:?l · ~li:óàlro~ ·.--' 
t~:O.?:~!t#~,~~W.res,~t~:Pil-rec;jr ·"açoo·liel~a.·,~o;~~o::;~~r',~b~?.o·~J~f1.;~~~::~i:· 
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.~;;r~a 'au· ~b-~~~nomi~s. dando-se,~ .cieposib ~àla· ap~ica~, ~m~:/$i '61~dió~~ ::.:~. 
-· .... &: ainortfzáQão da divida'Jnterna.. : . . .. .· . : . . . . :- · .. ' • : ' :. ;•: ~-< ·,., - :_..:- ·-.-~ .. : .! ;--'/: 

• :·. '. · Po~e iütormar á. Camara ~qüe . o· Oove~nô · cogi_ta dô . aiiSumpto· ';po~ ·Js~ -a~bi.:lteÚia·:~:>~ 
re~et~~da em~nda. · · · · · · ,_ _ · •· - · · · ê~:· ·_.· .. ;y.: 

... ~6a·, . .. . .! -- . -· ... . 

· ~_..;._,Aecrescente-se onde convi~r: . . . . . .. . ·. :· . . . . ·.- ':· ·,::_;·; +~_;)) 
. c: C·~ ;A:tt~ Fica.. sajeito. á. taza dn,de i 2.o; O todo ~e qua~quér Vn,p9r- ~u-n~;_Ío -&;,Vel~·.- ·;~:p 

-~~! 'tlir _a s~a tQneló g~m: ou s~u c.arrt;"gamen to-, . q ne· dem~M.al' _q aalq uer.dcis ríor~o~;d'a: Ubi~-+~':: 
com· o tlm exclqaivo ~e receber ordEm~ e seg~r .. o-B~~ .d~~l~o. : pocfe~d~· -.MIDOr~t:~ lO· ·4~~8;1!?:; 
debatxo- da · tlscaUsaça.odas ntf.miegas e · respel~dos .~ · reg~~~otos desaüd~. ~- pc;li_~ia:dó- '~< 
po-rto a·-receber provts~.,apa _e co~bustlv~l. _, :: · _ ;;~ , '.:<> ·.- _ · :·. '· · ,_ ' .<;·:.:·- .· . . _;:-. 

· · § · 1. • Na referida taxa sGri~ ~~preheodidos lodos ol em~>Iumt:Otos adll&neiros~ càrta:--: _: 
ode •ude e C&pltmia do Porto. · - · · . ' . , . . · ._ · · .. . .· · :'-:-:: . ..,:~ ~ 
· 8 2-~ o o. pr.liO do 10 dtt.1 poi•rf.' -ser proNp1o aU . mais du® ·pelo fnspsotor :da -' Alt&D.~ : 
4ef&; em C!UO de rorol maior, que a.evera\ser Justitleado. . :-~ ..... _:: ' •.. .. . -·. ,_- . '; _:•~: 

§ a-,o-·-Termtoa.do o prazo lmprorogavel de-15 dlu, Acarl.;o vapor ou ninio'llibmeU.l~- .: 
.ao mesmo reglmen dos que ,._cllo entrada por tntetro, _tranqlli&'ou.·-al'fib:lda . .... ·.~ .- ·' · -·:::: .. 

. .. Sal& dalsei3Gea, 11 de ago~to de 1899. - Ti~ra tl! &t • ..;. E7'mÍrio éôatt."Mo. : :i · ·· ... 
A Comm!lllo aeella & anda• ~~ certo. que um :graadf•.aomero de, vàpô~ e..Da.,.l.- ~ :· 

.t. vel& deisam de demnndar o porto d~ Recite oom. .o ftna. de reoeber ordeaa e segut~:desUUO; :_ 
:apozar d& posl• excepcional de• porto, devido t. falta de u~ taxa; Asa em ouro,: a qll& ._·:::'' 
11quem soj6itos; ~10101 de t~z.u• e:nreradas-. eob_rar-se,. ante os V&l'i~· d.e . 0 :)s;a.,: .' 
mõeda, prel'erem demudar outl'OII portos. embora ~~~ as ,~ntasens q11e ter1a1Jll).~ -~-:::;~ 
E>erna.abuco. . . . . . . . . ._ -~ .., . . . ..:. , . 

_ A emen!la vem sanar e110 _inoonveDieote e .é .de·Mal utUiualie. . · . . - '· · . .. . ·:-- ·:,.: 

. ·> . -~ · .. . • • : .. ~ : 64• ~ · . : :: . . :0 •. . .·. : · ·: c:_·:.·_- : ·:.;;,.-.:.·~:;4-li: 
. . 'Cc)mo iiDpos·t·o •.obN pus. 1ge_ns ~e Cl~~~q~~r dos·P9r19,s-. da_ Uaiã~>. pa\&.·~ ()&:Z~_eri9~~.:~1>~~;: :~: 
~ .. Governo as ae,nmtes ta~a.s_: 1• clf..* W$ •. 2• ... cláüe OO$,e -s• l0$.~_,p(!déndo· .o~ me~i:::. 
~n~rar· em~ceoi:'do ,~mas·~oiD.~nhi~--!~~tta.~tt~i~r'~,_a.;~~pecti_-y:&atr~ead~ó; · :'::~~,'-4 
-eepf~ados: d_e~ta tua o CorJIO l,)tplo~a.ti~Q e~~ _.r:ep~~ iDdlge~l~~-- ; ·. -~- . ·.. '~~ ''> :<~,~~-~·;~~'??~ 
.· . · · ._S&la;· das: -~s. 23 de· a;gQitó de ~.800. ·- El~ ft~tj;~~- :.;;:,-'NílQ "'jieç~n!&-'~ :~B-~~~él• ~ 

._ ,.s:~~~ilª;)>acillo,~•:lJl~d_a.s1 ,~ment~;; !!te· ; :~~~~~-e qne~.-~l.;o; ~x~e_]ill1\?~~t~~@i?l?. 

,~,:,fJ:~U~~lit~~2~~~J'JJ!r*'~' 
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·A Commissão não aceita. a. ementla. 
Por lei, .que foi vota.da. pelo Congresso nesta. sessão, está o Poder Executivo au t ltorisado 

a rcgulam~Jnla.r a lei do s~llo, poieudo tomar as medidas necessaria.s para. to roa r e1fectivn. a 
arecadação_ desse tributo ; o p~oprio r eta. to r do orçamento letnbra no corpo do parecer varias 
providencias sobre o seHo. mas deixou de consi~nal-as no corpo do proj ec to em virtude de 

· ter a. leí vot.ui:l autorisa.do o Governo a estabelecer multas e outra<s medidas tendentes a 
tornar uma realidade a arrecadação. · 

Quanto.à, questão da revalidação, a m esma lei providenciou do modo que pareceu mais 
_conveniente. · 

67a 

Accreseen te-se: 
· .ilft. Na vig~ncia. desta. lei, .os E5bdos, o Districto FedePai e os mu nicipíos farão 

arrecadar pelos seus exaétores, cornos seus e sobre os seus impostos, 10 °/o para a I<.eceita 
Feder.al. . · 

. O Po<ler Executivo providen~iará. sobre o processo p:~.ra o recolhimento aos _cofres da 
"União da. porc~nbgem assim arrecada.ctn.. 

Não se comprehende ua pa.la-vra - imposto - o rendimento de bens estalloaes, do 
Districto F~der·aL e muolcipa.es, nem o de taxas dos s~rviços da.'gua, esgoto illuminação e· 
quaesquct' outros custeados djrec.ta. ou iadirectn.mente pelos Estados. pelo Districto FeJeral 
ou pelos municípios. (Constituição Federa~~ O.l't. lO.) . · . . 

Sala. das sessões, 23 de agosto .de 189g. - A. ~1Iorei1'a da Silva. 

A Commlssão não aceita a emend1, que se llle afigura in(!onstituci')nal. 

Accrescente-se onde convier : 
Art. Fica. o Governo autoriza.(lo a. manda.r cunhar, onde m ais convenien te fol'. 

vinte mil contos de reis (20.000:000$()00) de moeda divisaria. de nickel co ·valor de 
400, 200 e 100 réis. . . 

· · }:laragrapho unico. O Governo fará disLribuic;ão desse nickel pelos Estados da. União 
dentro do exerci cio desh lei. 

S. R; ·· - C/Jelho Cintl"o.. 

A Commissão acceih .~ emenda. , Apazar das ptovidencias tomadas, a fa.tta de 
mce:Ja. de troco ê evidente. Em todos . os Eitn.d.OS do norte ba ponca moeda de nickel 
ê dahi os .. abusos que der~m Iogar á emissão de Achas, etc. Pód~ ainda hoje dizer 

' quê .e tão sensível a falta :de ·nickel, · são tio grandes os abusos qué se teem intro-
·duzido nes3as emissões de vales e bilhetes de moedn de troco que :por. todo o paiz 
se tem feito, que é preeiso armar o Governo de mais nm. meio nJ.i'a p9der .dal' as 
providenCias necessarias á solu~&o da ' ·crist3 de troco que se noti em t oilo o paiz. 

. . O Governo~ . ·o~_vida a Cas~ da Moeda. e p~eparado com mais esse recurso, paderá. 
· assim sa.nar .os males que affhgem ao commere1o e a todas as classes nas . opera.ções 
de · .com:pra. e venda. pela f~Alta. de moeda. divisionaria. -

oe~ 

c· Aecrescente-se : Tara de aferigão .de hyclrometros á razão de 5$ por apparelho. 
;2o:~gsoo~.- . Caloger:as. 

:. :A Commi8são aeceita. a emenda. Estabelecido o hydrometro a. aferição é uma. ne· 
cessidade em ·proveito do pa-rticular pelas -vct.riações a. que são sujeitos esses appa
rellioo . · 

. . E' justo pois que . os interessados paguem o :·servit.o • 

. •· . '_ ",4Ócreaceilte-lle ·onde convier :. 
,E' _ved~o nó Governo r~ber por ,conta da divida dÓ Banco da· Repnblica quaes~ · 

quer <K.ttros bens além dos _que hCiuver recebido ·até a data da pre..-oente lei, Acarido 
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sem e:J!eito as clausulas 8a e 20a do accordo de 18 de maio de 1897, celebrado entre 
o Thesouro Federal e o mesmo Banco. 

Sala das sessões, 22 de agosto do 1899.- Luiz Adolpho. 

A Commissão não póde aooeitar a emenda. 
Quer o Governo passado, quer o actual, teem, nas transacções eft'ectuadas, agido 

em virtude de lei e ao mesmo tempo teem acautelado, com raro escrupulo, os inter-
esses do Thesouro. . 

A Commissão não comprehende pois o alcance de semelhante disposição, muito 
especialmente o final do artigo que. lhe parece encerrar rompimento de contractos 
feitos, o que não é conveniente, pois affecta o credito publico. 

17'1a 

Accrescente-se onde convier : , 
O Governo, na futura sessão do Poder Legislativo, apresentará uma relação das 

dívidas dos diversos Bancos para com o Thesouro e uma exposição detalhada do modo 
pelo qual teem sido reduzidas taes dividas. 

Sala das sessões, 22 de agosto de 1899.-Luiz Adolpho. 

A Commissão não acceita a emenda. Ella visa o mesmo intuito da emenda an
terior. 

Em relação aos contraotos ou accordos com o Banco da Republica o Governo agiu 
em virtude de lei e continúa a assim proceder, acautelando os altos interesses do 
Thesouro e sem causar abalos ao credito do principal banco do nosso pa.iz. Para a 
Commissão o actual Governo, pela alta competencia com que vae gerindo os negocios 
publicos, e pela honestidade com que procede, merece a mais ampla confiança e por 
isso não vê necessidacle de estar o Congresso a trazer a os inconvenientes de uma dis
cussão, a que não seriam estranhos os sentimentos politicos, a vida de nossos insti
tutos de credito. 

Ao Orçamento da Receita : 
Na vigencia desta lei ficam prohibidos os chamados pagamentos por encontro de 

contas, feitos ao Thesouro Nacional por estabelecimentos bancarios em divida para 
com a Fazenda Federal, sendo vedado ao Governo, a pretexto de amortisar esse de
bito, adquirir edificios, embarcações ou outras propriedades a cargo dos mesmos bancos. 

S. R. - 23 de agosto de 1899.- Barbosa Lima , 

A Commissão julga prejudicada a emenda. 

Accrescente-se onde convier : 
O Governo fica autorisado a reformar o regulamento do imposto -de phosphoros, na 

parte relativa aos arts. 29 e 30, equiparando os favores concedidos aos importadores de 
phosp horos estrangeiros e ás fabricas nacionaes. _ 

Sala das sessões, de agosto de 1899.- J. A. Neiva. 

A Commis:::ão de Orçam"nto propõe que seja recusada a emenda, porque esse mesmo 
assumpto está sendo objecto de estudo pela commissão que está elaborando a leisobre os 
impostos de consumo, e foi informada que brevemente será apresentado projecto de lei 
completo, tendo sido ouvido o Governo sobre o assumpto .. 

~4" 

Na vigencia da presente lei fica isenta do sello toda a conespondencia da Acadeinia 
Nacional de Medicina, quer para o interior, quer para o exterior do paiz. 

Sala das sessões, 21 de agosto de 1899.- Edtiardo Ramos,_-Tolentino dos Santos, 
C amara V. IV 51 



Cànara dos Depli:ados + Impresso em 25/0512015 14: 1 O+ Página 51 de 68 

4NlfAB8 .DA 04.MAR4 

.A C'4mmissio acceita a emenda., tanto ma.is que est!\ !nrormada. de já ter feito o Go
verno, por intermtdio do Ministerio da Viação, ~a. con~são. 

?'B• 
Oli<le convier : 
Na vigencia üesta lei é o Governo auto1:isado : 

. a.) a esta.~lecer nas estradas de ferro da. Uniã.o ta.rifrul fixas e constantes de exporta.
~ para os generos alimenticios, como : arroz, feijão, milho, touciuho, ra.izes abmen· 
ticias, 18Suea.r brul•, sal ordinario, carnes salgadas, etc. ; · -· .. 

b J a. reduzir, nus zonas.de 500 kilometros em dea.nte, as bases da tarira. n. 3 da Es
trada de Ferro centr.al áo Br&zil, nas classes 3•, ,1•, 5•, 6• e 7• ; 

e ) a reduzir de 30 "/o o frete sobre o café e 50 •[. sobre o gado lanigero. 
Sala. dos S&SSQeS, 23 de agosto de 1899.~ Cuperlin? de Siquelra.-Rodolpho Ah1·eu. 

I 

A Commiseão nlo t\CC8ita a emenda. A maioria da Commis!io é de opinião que o el
tabel&cimento e organiançã.o. de tarifas oa.s estradas de r~rro é d1\ competencia do Poder 
Executivo. 

Uma vez regulados os princlpios gernos que regem o assumpto, sô o Poder Ex
ecutivo podem convenientemente or~uiaa.r tat\t'as desse genero. 

A emenda. tem idéas a.cceltaveil e & Commtssão aeredita. mesmo que algumas serio 
.POStas em vigor pelo Goreroo; mas nilo noha. conveniente em lei oroumentaria. estabe
lecer medldaa qu~ dlrectamonte vAo atrectar á vida economica de nossas vias-tarrGaa 
sem que isso obedeÇa a um sy1tema. 

Accrescent'!·Be onde convier : 
Imposto de dois por cento sobre rendimento de C6pitaes dados a juros por titulo 

pa.riic~lar ou por instrumento publico, exceptuados os emprestimos do cofro dos orphãos 
e aUientes, assim como os dos bancos e compnohias, de nccorJo com o l'egulaJnento que 
o Governo e.1pedir paro. a sua arrecadação. 

·s. R. - 23 de agosto de 1899~ - J. A. Nei-oa. 

A Commissão não acceita a emen1a.. Comprehende os intuitos altruísticos do illustre 
deputado qne a apresentou, procurando ta.xar a usura, -.mas a verdade é que o flm 
DiO seria. conseguido, e antes pelo contra.rio ter-se-hia estabelecido mais um meio para 
«~.usurarios ~:~piorarem o neeeesitado, elevando mais ainda. a taxa de juros. · 

?'?'• 

Onde convier ~ 

Al't. · Fica o Governo autol'Wtdo, na vigencitL desta lel, a pro1•og<~r por 20 aimos 
o ooutracto da arrendamento !las fa;endas nacionae~ do Piauhy, e a. reduzir de 50 o;, 
aa preataoê)es semestraes durante os tres primeiros anno;; de prorogaç&o, mantHo. o re· 
spectivo eontracto .sem alter~o alguma em suas clausulas. 

sala das se.ssões, 19 de agosto de 1899. - Fl'stlwico Borfles • 

. ·. A emenda.. acima tem o l~tuito de dar solução ·a unia petição dirigida. ao Congresso · 
pelo arrende.tario das fazendas naclonaes no Estado do Piauby. · . 
. , o melhor argumento em favor da emenda é a propria. ~tição do interessado, onde 

. vem mtnocipsa exposição do occorrido com o seu .oontracto e documeotadas todas as soas 

.amrm.~ •... · · · . · .. 
-A commissão para melhor esclarecimento da Camara transcreve aqui a petição, pois 

o asaumpto é importante. . 
Acha, porem, que a :proroga~;ão do· prazo, jmportando em grande favor a reduceão 

de ~ '/d nu pl"àstações somestraes durante os tres primeiros annos, pode ser concedida. 
red!lZiD o-se o prazo a dois .annos. Por i~o Jnlga eonveniente dizer-se .. 

, _e . ~ -!~uzir .de 50 •/o ~B. pr.est~çôes seme!)traes durante os dous prim~iros annos da 
pro1'9Pçao -e 1880 apenas .corno equidade, attenta a Becca que avassalou o interior do · · .. Piltihy; ··. . . . . . . . . . . ·. 
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Eis a referida. petição : 

PRIMEIRA· PARTE 

Considerações gera.es que esclarecem e justificam a. presente petição 
·-.·· ~ .. 

: ' ··;:Eti, abaixo assignado, natural do Estado de Pia.uhy, engenheiro' ind\Ultrial Jiefa: ~la 
Polytechnica. Federal Snissa. e doutor eq1 scieocil1.s- physicas e natui'aes pelll, Uní.versida.de 
·d~ Ztirich, confiando no éspirito ' de justiça e de patriotismo dos illustres membros do 
Congresso Nacional, tenho a honra de submetter á sua àlta. apreciaÇão o estudo 'de_.ufua. 
·questão que se relaciona estreitamente com os interesses de uma dai! mil.is futlll'08aS 
industri&s -do pa.i z. · . · · · ·. 

Carecendo de a.lgumàs ga.rantias imprescindivels para os. commettimentos industriae!! 
que já realizei nas fazendas nacionaes sitas no Piaully, meu EBtado natal, '· d&S' quae& 
sou arrendatario; além de outros melhoramentos indispensaveis 9ue procuro introiiuslr 
para o seu tuturo deaenvolvimento, e nílo dependendo a conceseao de taes garantias do 
Poder hecntivo, invoco respcltoeamente todo o apoio e atten9io d011 dignos membrol 
do Congre5SO Nacional, para que, deante daa razi5811 que puso a referir, me lleja.m con
cedidos 01 ditos ravoree que ora solicito. · . · 

Ante;, porem, de entrar na analyse dOI dlvel'IOII aaumptos de que vou oocupar-me 
seja-me lícito declarar aos lllu1tre• DlQmbros do Congresso que os tavorea alludfdos nlo 
se reterem à conco~elo de garantias de Juros, nem a •abve~~ecuniarlu, que venham 
onerar os corres tederaes, mu almple~mente a uma. autor na actual lei 01'98-
mentarlll., dando ao Governo, pelo Mfnllterio da Fazenda, a faculdade de profOiar }l01' 
por vinte allDOI o pruo do meu oontraoto de arrendamento du rel'erldaa fa.r.endu, ceio
brado a 28 de abril de 1889, rednzlndo tambtm durante alguxa llltnestre~ a. importancla 
das prestações annua.u a. que 1ou obrigado perante o The10uro, até que me seja polliyel 
resarcir em parte 01 srandes prejuizos result&Dtea de podero•a cal188s, a que terei de 
rererír·me. · 

Reunindo na. exposlçã.o e:zacta. dos motivos que me induzem a.. fornilJ]ar o preaente 
appello e.o COng1'811o do meu paiz todu·u :provas e documentos qne justlfulam as min~ · 
Ullerçõea, procurarei demonstrar a. aincertd&de da.. conducta ; que obedeço, 1em outro -
desejo que nio o de cercar das precia&l ga.rantla.a uni commettimento que pod"erá ser 
a.coi111ado de insensato por espíritos b&ldoa de Iniciativa,. mas cuja. importançia. ~ntes
t&vel não escape.rã. ao critel'lo e li cll,ltura dOI diglioS rep~enta!ltes da .N~. . . · 

Nascido no Estado do Piauhy:, que se presta admiravelmente á. expansão da industri& · 
pastoril e tendo t&ito meus e~~tudo!J na SuisS&, onde a crl~o do gado e & explora~ doa . 
Iacticinlos constituem a .mais poderoaa. fonte da riqueza publica, ·nutri a a~pimçll.o, desde · 
os primeiros ao nos de minha peroía.neo~ia-.naquelle p&iz 4e, ultimado o meu ~inio .II.C&de· 
mico, volvendo ao meu Estado, a.prove1tar a exuberancl& dos seus elementos natura.es 
para. d,optal•o de· melhoramentos concernentes a e!llle rámo d'e · actívidàde, sob'. cuja. 
influencia ftcari_a gàrantida. a sua. prosperidade. · · . ·. · • ·. . • · · .· 

Chegado ao Pia.uhy, eai fevereiro de 1882, procurei, no M!lnicipio ds · Cam:po-?.f()oÍOl\ 
um doe mais pastoris, despertar no espírito doa princi~s creadoras a6·vantagen» queTheB 
resultariam da. creação de uma verdadeira. sociedade coopera.tiv.a de lacticinios, na qual 
o. leito fornecido pelos fazendeirO'a· foase industrialmente· a.proveitado, desejoso de . ver . 
applic~o~ entre nós, o que é ,muito oommum em outros p~. . ·:. ·. .· . ··· · . · · 

. Nao foram coroados .de extto os esforco~rqae de!lenvolVI, porque as ·ba·rren•ás levan" 
tada.s pela· rótina, antepuzeram a ma.ís. tenaz resistencia: a:os atogumentoa que· invoquei em 
favor de .tio auspiciosa ideia. . . . · · . . · . . . 

Convencido da ineftleacia de minha. tentativa no seio da t;erra que-me foi berça,· me 
diriji para. esta. ca pita.l; a.ntevendo ·encontrar um centro · para applica.r. minha · ~tividade 
e os conhecimentos proftssionaes que havia adquirido, sem, entreta.nto; pérder ae' v:ista·as- · 
minhas primitivas intenções; ., · . · · · ·· · . . . . 
···: · ·· Sâbendo qu~ a. naçãO possuía. ,fazendas de er~ar ~m · :ai veriiqs, EStad:os;·. i~clll8.~:"~ .'ri. ir 

Piauby •. Pilo. r a cUJa.. ven·d.a oa arrendaome!l.to · .. abria. .con·s·ta.n.teme.nto. eoncur. re.n!Jta,, · P'i.t .. , ~l~.ca .. , 
resolví apreilentar uma proPQ.sta, superwr· em preçt~_~:qualq•Jer outra e oonte~dô~ .o]ni"' . , 
ga.ções de que não cogitara. o tloverno; nas clattsul~s · estabel8cidas uos réspectiV,QS> 
aditaes. · · · ' •· ····· 
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: ÁNNAES DA OAMAR.A. _ 

EiB o pensamento e a. origem da. éelebJ-aQão do coo~traeto de arrend&mento dai taiendat 
nacfonaes do Pla.uhy em 26 de abril de 1889, constante dos annexc;s desta petiolo (vide 
dot. n. J). · • 

.. Pela. leitura desse contr11cto ae evidencia ne lncontestavets vantagecs resultantes da 
-eu~ução das suas diversas claus~las, quasi todas rigorosamente j.a cumprida e, ~ que1 por 
mllito onero111a1 pa'!'&. o arrendatar1o·, importam em augmento de r_ece1ta para o erar1o pu olfco, 
além dOI MUltados que adveem do valioso ·commettimento para o progresso do paiz:· . ' 
' . · _ Deedé a ~ntrega offtcia.l_ das fazendas e de .seus gados, que marca.. o inicio da realisaçãci 

-· .d~ <X)ntraclc), ate a. preSente data, á _proporção que eu ia. dando rigOroso cumprhilentoc.á · 
· . . :~x~;de suas_cl&us'lil~s. _s_urgiam ditllculde.des. de ta.l natnreza, que sou obrigadó·a 
. - ~!·&S a,o:,conli~imeiitó ~do; Cong~IISC? Naoion&lr pat•a. basear ejustitlcar a procedenciados 

fãvores que. ora peço. _, - • _ . . -
Alrida não me achava t!mpOSS&dod&s fazendas na.cionaes e de seus gados, a cuja eutl't!ta 

o11leial •. de na tur~ diftlcll e dispendiosa, se estava procedendo, quando rot · Hlegalmente 
réScbididOo meu contraoto em 8 ae abril de 1891 (vide doc. n. 2). . - -
. Proteatando perante o Gov~rno da Uailo contra êste acto de manifestá inJtistlçS, que 

teria. as meu ma\1 leglti~ dtreitoe,.com a vtoJaoAo da fé dos oontJ'ae·tos, obtive a re· 
Jllti!Qio d~&d&, com a l'eOOilllderaçlo do mesmo em 21 de janeiro de 1893; -em •tstà da. 
.-lata tllUa dé tundamento· lepl qUê JUAtiftaallie ta:l retetsio (vide doc. n. 3). · 

Dui'IUlle o lODgo perido da NIOtllo o Governo do !!'atado do Piauby, aproveltaDdo.ee 
,do IDeldlllte, ordenou a eztoralo de 1.200 oabeçal de gado vaooom do se:1o muculhlo das 
tuelldu doocmtraoto; a pretezto.de JuçameDto de hrtpclltos estadoaes, n. que pre~ndJA ee-
taNil njettol ai giiiiCII DlllioDUio- · · . _ 

O rovemador, pre.tl•ado 1lo OODdeamnellrregularidade, teve· poi' movei prloctpal 
eecler &0111111 lldeP.?B e Pl'Otetridoa · ~llt1COII'do• a preoo1 ridículo~ e prejudicat·me. na 
aat. t'ontr de NOelta dM taseodM. Durante áDDOI OOBMOatlvOII, porque, etlstilldo nellal 
p!lldwnwnero de_ bofl de o6Pte, m.llldõu arrebanhar ~iminutiaimo numero dt!llia e~. éQm· 
~o o DU'IMll"' ft:là.do eõm ll'fonde guaDtldade-de . gados novos. _ _ _ .· 
. Muitu das fnl<llld&B ftearam- dea~"atte desprovldu de reproductores, e o Govet'no 

da UDilo, intbrmado pela Delegacla. do, Tbeiàuro, tel~pb.ou lmmediatamen~ aqttella 
reparilçlo, mandaacló nspeuder a pratica de tao·illepl ProCedimento. · · 

As N))Mtl'fta ordtbS; -ato ·u,eaern· cbep.d() a témpo de _ fmpedlt' aq11eue- attentâdo~ · 
1bram p,opositalmtnt6 retidas pelo -~oTer~ador. ati que se-aoatnlmiDa.s_se ~elhau~ otib:ie, 
OODtta o llUa.l & . -Faenda Naolonáf· ID&ii ta.rae p1'0Dl0veu aeçiO · Judlciai'ta (T•de does • . 
•·-., 5. &)-~ - - . . . - - - . ' " ' - . . - - - .-. " -_ :. " - - . 

-- . . -Duraote- -todo-o.t.empo;tló IUtgio· &dá-ptaUca de taes a.buJó&í o G'GveJ'Dit <Ia Uniloy sem 
dar'-~- tlli Cll.so-~--' m~t impoz-.a ·olill~ de costear . e · ·áddidi!illltar. às ~Iitrà8. por 
~w-propM-1 prolilbftldo, entt"etantd, qué me_ utiliJaSíé· da uàica -raeéifã qüe . -~19 cori
tlaóCo. iiié peirt.Elnciil:, repl'éllêli:~- pela venda dos gados · maseulinos (,'tide·doe.: n . 7}• · 
· . : CoDildei"áildô-mê o GonrM-empoíeado das fàterid&l';-em· 2_ <!ir ma.lb de 1891, ; por· ~el• 
Jll(!liô' dé 2l~~~lro d~ 1893• -t~~<!~iri8, F.~v.ádo-; eli~ilt()J- ~a ~ua- ~~~ e , ;i~~ibi• 

· -Widoeme, tambat, dul'Ute o Jibgt'o, de mlCllll' qualquer trab6-lho, sob .. p~ é 1noe~- . 
em que me coJloca.ra._ (e;;•JM pagar na_ ácctz#cto dà 'retrimsiiltir,tii;rLri tlD meu .. Gotift-a~~ · ,~ti-. o . 

. -__ ~p&· dli: meidt, Oimtó ri illtl estiv6$8e ent: pl~ít'ó -go_~ il6s meus direitq~; ttg;n® ~i ... ')m~~~e: I I 

. . <:;:.:i~: q.uê ··~~~ o'cêâsilio :-ó· ,G~v:êr~~;one:foit . ai~«fà.·g~llis ~ in6u - ~ónt,i-alltô com e · 
·.:. :pqamento~ a·;~.;_ a.~n~&êso;. , jlt'~a '~ -'~a~ ~s -fãz.endas, qu~Iido, eo.t eon~e~ ·. 
:.:: ·:.qüencfa. _da.,UiJnata reseiSâO, ,pe~dl~ ~a: o ~el~~~ ·~n~~oA~ le-vantar .os cap1• 11~r1os 

: ;- :; .~~ -a realisa9ã~ dos ~e~51~~ntos. ~ .qu~ : D18 . eompromettera nos termos do - · eoutr~o,: 
··· ~attentas .as. êOndtçõeslãvoraveísdocambio • . ... .. - . ·· •:--. ._- : ·-. ·-' _ 
· .';· · :. '.Dêante do · desâstroso incidente óbrigoü-nie-a. ®mprar na Europa todo ó maehlniSmo . 

· .. e : _~p~elhl>s ,:destina,dos_ é. indostria, dê lactjcin!~ · E)• outras,· ,coJ,no- ~el'l'á.ria.:'e _.funilaria a. : 
vapor.;· m_~hip;~ dei ~bri~ gelo, ins~u~ent~~ para ~ma ~taoio !lleteorologiêa, utensilios . 

, .:-. ~e .la:yo~ra. amtnaes ~e .raça. ·e tudo ~a1~ de_ que cogi!&m as obrtgaQlJes do eontracto • .- ao 
~ _.,~ : cambio ãe 8 15/ 16, quando poder.ia.tél•!J feito pela _ t~rça. :partE~,.- '!i tiveS!e a;proveitallo· a 
-::_:_ -;quadf& 1'avoravelda.. praça, ~mo haVIa ~lcuJàdo, n~ época da _ cel~bra.c;ao: do conttacto. 
:;L~·_ii;:,_ :_com~ a;s .DÍá.i~res ciimétild&des,. ~vtdo-. ao pes'8tr:rl0. e8tado ·da_ praÇa,. :á. ~ü:ã: :succeiSí~ -
· ~-., -~':pbiõHl, 4 dê9i:On1làiiÇà get_alj le todas as e~prezas i'Qdustriaes,-•-mó:tmepte ·rererlndo

--::-:: ~e·.fi:mlíilia, _diJt,anta 'dos.çjntros commercllLéis,_- em·. propriós ·.dà• Uiiião. ))Quco8_.,.eoDlieêiaGs, 
!. côrii o·s '-~~ e~ _ilio ~~a. effeetu~ _oper&®t d8 tiypotheea o~ .penhor. pud~, ·n:o·emuio, 
·. · eon~guu: os d:Pl~ indispe~ve1s, encontrando mcalculave1s obstaculos. : · · . 
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·Quando me. p:repara.va..parai comprar na Europa. todo o materlallleaeRallO e IIOOlber 

as qoar~ilta familia.s de immigrantes que aeveriam formar dou aucleol oolooiMI· nu 
fazendas, manifestou-se a epidemia do cholera morbus na Europa. 

Por este facto, o Governo Brazileiro mandou fechar · todos os portos da RepubU• i 
emigração estrangeira e sobretudo á. de procadencla italiana, que, por ser mail :reoom
me. ndada. para .rormar os primeiros nu.cleos,. tinha sido pormim prefe. rida (vide doc •. n .• 8). 
· . Em seguida, declarou-se a revolta. de .6 de setembro de 1893, termina.d& em 13 de· · 
marco. de 1894,. e durante todo aquelle. ·periodo an()rmal tor.nou-~ quasi lmposstn_l a 
aequtsrç4o de capitaes para. qualquer eommettimento •. · . . ·. . ·. · · · . . . 
· •Terminada a revolta,ma.ior tornou-se.o. descredito do pa.iz e ·maiSJacessivas, portanto, 
~ <!iJ!lculda<Jes que tive a vencer, prin~i.P!J.lme~te o~ Europa~ ·_p&l'al,._ ,o~d~~ en~~tímto, me .. ·· · .. 
dmga, empenhado emde,r. cabal cum:()rJmento as clausulas d() eontracto. . · .· : . · · : : :. .. ·.· 
. Anteriormente, já ha.via consultado a() Ministerio daFa.z!!nda.si.ê~msidera;va cmnprido. ·' 
o contraêto na .Parte relatiYa. á. irnmigração estrangeira., com o. introdncção- e o estabeleci~· ·· 
mente de dons nncleos coloniae~, composto cada nm de vinte fatnilii!S: t;ul'opéas. . :,~ _ . 
· · Em resposta á cons1llta que julguei a.certa.d~ for.oiula.r (vid~ ·~.oo~. n. 9}"o MiDi3teriod.a ... 

· ra.zenda não só declarou que considera~ia cumprido o eontraÇto:na. parte refativii á imlni·· · · 
gração estrangeira~ com a fundaçiio de dous nneleos ·. aolo~iaes, como tambem. eXpe.diu. ; 
ordens ao ftscal da. Untio junto fls fazendas nactonaes, recommendand~lhe· que e:ta.minãlse 
de accordo commigo os pontos indicados pa.ra a forma.gio dos referidos nucleos, aua.sdimen~. 
e~. extensllo dos lotes, etc. (vide doe, n, ll}. .· - · , . 

Em 20 de maio ele 1894 expediu t. lnepectoria de tenaa e colonisaçlo, por Ol'dem .do 
MiDlsterlo de A~rlcultura as instrueQl'jea oeeesa&riua 6. Oompanbta Ketropo!Uaoa. plra que 
esta tr&naportasse directamente do porto .ne Genova ao do ·Milr&nb!.o quarenta. RuniUal de 
tmmtgrantes, escolhidas e apresentadas por mim ao agente daqnella companbil. em Ga
nova, a. qaem f_ui apresentado por carta. de li de desemti!"O'do mesmo anno. (vide doo~ li~·l2). 

Tendo chegado & Genova, em 3 de janeiro de 1895, ·fui apresentado pelo consul geral 
braziJeiro, _para quem levara. recommendBQI,o ofilctal •. ao'· asente da (l()-mpubia )(etro.po]t~ ·· 
tana., que me assegurou os seUB bons oftlclos, quer no cumprimento das oi'deoa que recebe~ 
em meu favor, quer na. obtenção da uecessar\a. Uceil~ do governo italiano para a sabida.. _ 
QUilrenta t'&milias e tramp')rte directo da.s mesma.s; ·· . . · . ··. 

Anima.do éom eae acolhimento, me dirigi ás regi~s rur&es do norte da Ita!Ja ptra 
escolher boas tamiliae de agricultores, sendo acoinpanba.do nessa mfsslo :Por um empregado 
do agente da Companhia. Metropolitana e satisfeito o meu-intuito, indtquei-ae: ao meslllo 
agenle ~eguindo immecliatamente p&ra a Suilsa, oDde estabeleçi a minha. residencia. em 
Berna, pa~ eompra.r o maehiolsmo nacesario, contra.tar o pessoal tecbnicO, ~ a ~uili·. 
çM de anunaes .a·e raça, ete. . . . . . . · 

·· Apezar da promessa. formal que me fizera o.· &.gellt& ~ Metr.opolitana, ·em ·,breye, me _ 
comiDuni<iou (vúte.doo~ 13) que o gBverno itallaaonãa permi'ttil!ia a·ahida. · d~ tm~gMB" 
tes, couocan.ro-:me assim em situa-ção afDictiTa, que· di:lllcilmente consegurraeolver; _ · .. · ··.· · · 
· · Reco~l'i então ao prestigio dó nosso.ministro plenipotenciarió .. em Roma, Dr• B.egjs ~ .. 
Oliveira, quJ, acquiescendo gen.er~a~ente ao meu· appello, dírigi.u-~:e . ofilcialmente ·~. so~. 
"!ái.'no italiano, tendo ·por dua&.' vt.ze8, ·a. desl!eita• .. da solicitude- co~. que advogou .. mmrur. 
caus&, reBpOSta.·neg(ltiva.~vide·docs. ns.l4e U>) .e o.~smoOCCOl'l'eu 6om aseguilfia!.,Ptt;;.;.·•· 
çito' d9 agente d& M-etropolitana. (vide doc. n" 16'). : . · , .. · ·· · . ·• >- .. '· _ >,. 

Comc:i complemento dessa. delibera.ção, o gôvero o itsliano, por i·ntermédio de ·ifeu ilim:it-= .· : 
· tro plenipotenciario nesta. Capital, solicitou a intervençãO- do nOIII!& g6vttrno p&ra· :que: este .· 

&:z:pedisse ordens terJDÚl3ontes aos governadores do Piauhy, Ce&rá e Mamnhão, dD1 de ]m~ ·· · 
.· peairem nos. respectivas portos o deseJBbat'q~e _ cde taes' familias (Viile. does •; ·Ii$. 'I? e-l~F 
· . . . Tamej · entãõ a :ree~olução:deir á..Romi..eJlbs ultim'()S. dtas 'de .. a&tembro ·ae t8B5 me•en
te~di pessoalmente com o governo -i-taliano, a ~m expaz. 8.1 cond~s do. :t16sso ' ~~} oS .. 
~e1oa de: ~porte-~ ·qaeeu ó1rereoeíi& :aos immigl'&ntes, as.COJ!lll;lo~idade!HI~~que os~~ . 

- r1a nas ta.zendãs nacwnaes, a me coube a .fortuna de consegun•, mediante as novas ga,a.D." .. · 
tias ~:rlgid~s, fosse NTt)gada a prohibiçãó .a,.Uo.dida (vide doe; n• 19). . , . .. · . -" ' - ., : . 

. E:x:ped!11!is as ordens Iiécessa.nas:·a:toda& as prefeituras ítaliana"S, ao·oonsulem·P~Ind~: 
bucõ . e ao miilistro itali~no no Rio,; vol:~Fa Gen:ov'a pa.ra providenciar sobre .·a. viag~;~ei: ao,,
em:vez da fa~ilidirde que ju.lga.va énooiltrar lJOI; parte do ag~nte da·Com·paollia Míttrop~ili'tli[ià·~ ,,:- : 
· e$ \fesem pen ho das c.n!ens que lhe h& Viam sidQ .tra.nsmittiàs s, encontréi · a·mi yoiltad&·'ec ô.· · 
:teconbecid<l .Pl'QlJPBit<i detudocori.trarial'; para e.vitar -a vinda directa·de,uDí.-:seus:oiãw·.~ ···· 
~s; ç()u~uztild9 a~Jla.s.o · n~r0,1imif.ado dé .quaren~familias, qu~. não ro~fieaJó~; ,~;: 

- ~mp~eta.t~ não. . 111& dei:x:
1
a.vam )i.-ti!eric ~ ·piogues vao~ens ~·que.· -esta~; hllhi~<i ~ ~,-· 

~fanspor es pa,ra 9 !!U , ·· · ·· · · -. · - · · . . " · · 
. ...,. :' . ' -- . . 
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A prova disso encontra-se na. sua primeira. petição, dirigida. ao seu governo, em que 
solioit~va a permissão.para 500 tamilias e não para. as 40. em questio. . _ .. 

Na sua sag11nd8. petição, porém, requereu elle a autorisa.çã.o para a. sa.hida das 40 fa.mi· 
Uns, porque pretendia transport&.l·&S até o Recife, juntamente com outras, destinadas ao 
sul. 

Depois de eonvencar-me da deslealdade e mà lé da.quelle agente, deliberei combater 
flnergi.oamente ~s suas evasivas e nretextos; -proeurando uma outra companhia. que,· em 
igu~ld&de de condlções, ae propuzesse realizar aqnel1e transporte direato, de Genova. ao 
porto de Tutoya. porque não só o governo italiano achava isto conveniente -pâra. 
evitar as baldeaOlJGS e delongas, como porque os immigrantes, pol' este modo. não s~~ia:m 
distrahidos com o desembarque em qualquer outro porto, a não se!' no do Estado a que se 
destinavam. . · · ·: 

Coube á respeitaveLCompanhia de Hugb Evans, de Liverpool, apresentar uma pr(F 
posta para. tal transporte, (vide doc. n. 20). . 
· De posse dessa pPoposta, telegraphei ao nosso governo expondo as oceurrenclas e 

pedindo'lhe que providenciasse no sentido de serem mantidas as suas orrlens primitivas, 
com relação ao transporta dos imrqigrantes, embora este fosse effectuado por uma outra 
companhia, em identieas coildiçOes de· preços est~belecidos para. a Companhia Metro..o 
politana (vide doc. n. 21}. . 

Dada a necessaria autorisação e formado o respectivo ajuste, ficou marcado o dia da. 
minha partida. para. 22 de dezembro de 1895. (vide doe. n. 22). 

Viriam no mesmo vapor os imroigra.ntes e um delegado, escolhido e nomeado pelo 
governo italiano~ para tlscalisar os co!onos durante a. viagem, assistir á soa installação, 
·estudar todas as condições dos nucleos nas fazendas naeiona.es e velar pelo cumprimento 
das cl&usulas estabelecidas no contracto celebrddo com o seu governo, assignado no Con
sulado Brazlleiro por mim e pelos chefes das familias de immig:ra.ntes em presença do 
proprio delegado e.viaado J>elo nosso consnl geral em Genova.. 

O agente da Compa.nh1a. Metro{lOlitana, reduzido ao unico dever de reunir em Genova; 
as famifia.s de agricultores, por mnn escolbidas, e contrariadissimo de ver burlados todos 
os eeus planos, assistindo á sabida de seus compatriotas, condu~idos pela primeira vez por 
uma companhia. estrangeira, qne, mais tal'de, podia ser uma rival pOderosa, empregou ã. 
ultlma. hora um estratagema indlgno que troue as mais tristes e fataes consequenc1as 
para: o primelrG ena&io de immigração no norte do Brazil. 

No acto do embarque, quando nada mais se podia fazer, foram trocadas as fa.milias 
escolhidas por outras da oeior (espeaie que se a.cha.varn nos seos -a.lbergues em Genova, 
sempre promptas para. éompteta.r a lotacão dos vapores destinados á immigraçã.o para o sul. 

No dia. d& partida, quando semelhari;te gente apresentou-se ao Consulado Brazíleiro 
~ assigna.r os oontrac:tos. a decepção geral foi tal, que o delegado italiano telegraphou 
immedia~mente ao Governo, manifestando a mâ impres=ã.o que recebera. diante de 
taes colonos. · ·· · 

.. Chegados ao ponto tluvial do desembarque, na cidade de Floriano, á margem do rio 
Pa.rnabyba, em 26 de janeiro de 1896, quasi todos os colonos, habituados ao bom passadio 
de bordo e á. ociosidade, recusaram-se a visitar os lotes, e os que para aUi. seguiram, 
abandonaram-nos immediatamente, aproveitaorlo-se da. condição de re-pa.tria.ção que ·rôra. 
a.pena~ estabelecida no seu contracto, como medida preventiva, durante os seis primeiros 
mezes, em casos jD.Stiflcaveis. 

~~>I:!!e.lls e mulheres, quasi todos armados, levantaram greve, sendo necessaria. · a 
reqUISIÇa.o da. força publica esta.doal para. reprimil-os, desarmal·os e ma.nter a. ordem. . . 
. • Levados estes factos ao conhecimento do Governo Federal por mim e pelo . delegado. 
l~ano, .orde~'!u elle IJór telegramma. que o chefe de policia do Estado. do Piauby abrisse 
r.1goros~ 10qu~r1to so~re todos os acontecimentos, ant.Eis d9. repá.triação dos immigrantes. . · 
.•. Feito .o mquer1to, de~z nelle o proprio delegado italiano, confirmando o que havia 
ooseryado em Genova, durante a viagem e ultimamente no ponto terminal do des
embarque. e . nos .. lotes, condemnando severamente a má couducta. dos seus pa.tricios. _que 
tanto p~eJnd,zcavam o credito da boa immigração do seupaiz (vide does. ns. 23 .e 24}. . 

. Ser1a um verdadeiro désastre e perigo conservar semelhante gente,· cuJa prompta 
. ~tirada reclamei do Governo Fedel'al, que .foi solicito em attender~me (vide doc. n. 25). 

. : •.. .Partiram 32 .familia.s e permaneceram nos lotes 8, compostas de 00 pessoas, qlle,: 
·· pactdcamente, allt viv~ram oorea de dons annos e meio, colhendo os mell1ores resultados 

das ~~s ~voura.s, completamente ind·ependentes, acclimMitS e atreitas a todos 1:18, n.Osf>R§ .. 
. u~s ~.co.s~nme11o. 
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· Quli.ndo acb&.va-se o nucleo nas melhores condições 'de prosperidade, IObrevelo o 
medonho flagello da secca, com todo o seu cortejo de 'horrores. oai18&J1do ~ ~ e a 
miseria dos nacionaes e estrangeiros que viram-se obrigados a abandooar seua lares, · 
procurando recuri!os e salvação em outras regiões mais fl\Vorecldtls. • 

Em presenca. daquelle quadro sinistro, de que tambem tul eraelmente vlctimado, atad• 
procurei ealvar taes famílias, pedindo soaoorros ao Governo Federal ou & lua tr&.D~teNGcla 
para outros ·Estados(vide doc. n. 26). 

'· .Eru taes emergencias o .Govet•no preferiu trnnsferil .. ns para outros EstAdos. do sul 
a. Jorne~er-lhes os pequenos auxílios do que necessitavam para. a sua permanencia, · como 
desejavam, atá melhores tempos. (vide does. ns. 27, 28 e 29). ·.. . . . · 
.' . . Eis o b!storico leal e franco· dos o.ucleos colóniaes ~as fazendas .. n~ciooaes ·do Piauhyi 
as. dimeuldades que · encontrei e venci e o modo cab:ll por que soube desempenhar-me das . 
m1nbas obrigações contractuaes, que agora sobmetto á alt& coosíderaçio dos illustres 
membros-do Congresso Nacional. . · · · . . . · - . 

Os que, por motivos suspeitos, aproveitam·se de todos ~incidentes para.. dí:trainar 
nosso paiz no estrangeiro, sem conhecer a origem e as eaus;1s da. retirada. dos · prlmell'Q:I .. 
i~migrantes destinados ao norte do Brazil, assim. como todas as. circumstiincias do meio, 
v1da, costumes, cultora, clima e .alimentacão, diante: desta n~rrat1va. e dos documentos que 
a acompanh1uu, tlca,•ão convencidos de que os factos oeeorridos no Pianby, oom relaQAo á 
primeil'J. tentatlv.a de immigração, de modo alpJJ1 devem inftnir para -delistlr•• de 
colonisar o norte.. · 

Factos como este lio malto cammuns na hlstor!a ila coJootiiQio. eai divel'llol palzes 
e muitos dos· nassos Estados do sul, para oade jà aflt041 a lmmfgl'aclo e1pontaua, e Jllr& 
oontl.rmação d<l que fica exp<~sto baSta citar o que • tem ~do D& coloola italiana 
Erithréa. e o esemplo l'risante da tundacão da ex-oolonta New·Klarus, na Amerief. do 
Norte, além de innumeros cas01 identicoa na RepubUca Argentina e na AUilralla. 

Para enmulo de tantos infortunlO.!, emblrao.·s, lutQS e .contrariedades qae ameaoaram 
eutorpecer·me os · pessos e derruir os plan011, cuja execuo&o, postos em prftllca. repreMDta 
uma longa. serie de sacri!lcioa. dispendtos avul~doa de CApita.ea e perda. dos mala precl0101 
nnnoa da minba existencia, pauada. à grande distancl:~ dOI centros da clviUuçlo, onde tudo 
e facil e a opíoílo esclarecida sabe &Jlreciar devidamente 01 oommettlmentoe honesto~~··· 
politloos, surgiua mais &ugust!oiiQ. desgra~ o mala lnaupportavel obstacnlo-a leCCI; .·cc . · 

Os horrorea deeh o \lam~ttade publica que &CAl& de fbgellar, dul'&Jlte doai BDDOI 
consecutivos, alguns doa EstadosdoNorte nf.o del:uram de ~azir os aeaa malllaDeltol 
e.ffeitoa no Estado do Piauhy. mormente na zona onde ae aõharn sitOadlS as ftuelldal do 
meu cootraeto. · - · 

Seria Impossível descreve•• as acenas contri~tndorasi a. intensidade dos damnoe caWIIldOI 
pela aterradora calnmiJade, que levou o proprio Oongrel!so N.\Cional, a toma!' a provi• 
dencia. de votar leis de soccorros publioos no sentido de . a.ttender ao Jnato pedido dus. (lo
vernos de varios Estados, inelusi v e o do Piauby ,que 110.ff1.'eu com todo o· rigor os eft'eitos 
daq ualla desgraça. . · · ·. · . : · · 

"' Participando da calamid.tde 2qu~ fdriu :nioh& ·terra. ·natal, vi déstPOid~~ impi~ · 
mente, oa principa?s elementos com que contava pna erguer a minha empreza, p~ecll&~. 
ment& quando devta colher os (l'nctoe dos meus labores. · · . · · · · . . · . 

. 1\eàllnente, quando s~ achava. .uiti:nada. a construcçã.o de umn ·gr-ande (Qbrlca de'laeti~ . 
clnioa, no eeotro dn;s • razenda~ nacionaes, sem · ractl~dn~e de .tn~ios de transporte para . O, . . 
material e os machtmsmos, a qual representa. o pr1metro edttlcto do . Esbdo d9. . PiatihYI . 

·quando o havia dota.d.o .do pessoal teehnico competente, tratado e pa.go ~mouro ·:a· lliD 
c~bio · desi'a.voravel, manifestou-se grande cittastropbe, que extioguill · quast ~a: a · 
va:cc&ria.leiteira das melhores f:w.endas visinha.s do e~ti.baleclmento, estancou. as toutes,· 
desb;uiu. às paStagens, impediu toda. e qua·tquer commuriicáção e elevou os )D&ntimentos a -
pr>eços extraordina.rios. · ' · . . . . . - ., . 
. Enfrenta.nto essa aillictiva e horrivel .situaçã.o, o.unca ·abandonei os. ~ra~l~hos e . 

a rlirecção da. mio }la empreza., cujo objectivo ·é a · exploração .da indostria. de_ .!actiotnJo~.· . '"'' 
. Para isso toi mister a .creação, não de nma leite iria. commum, çomo a~1as se,-.o~~rY.~· 

D(lS ceP~Í'OUdiantados e providos de t:8CÚ1'SOS, ma.S. de um· grande . eata.~leclme.nt~)ncJdel,~t::: 
da .ar~htctétura. especial, . -pOssuindo as dimens'ões e.as.aceommodaçõea 'nece~a:~•~-~ra a 
montagem de todas as usmlls accessorias, indispeusaveis ii. fãbricaçio dos pro:luetos da 
industria. de lacticinios. · - · · ·· · . · · ·: · · ~· -

- Para, um commettímento destB ordern; em proRrlos nacionaes. re~~oli~~s exclusi'\'a• 
mente á custa. do meu credito e dos meu~J esforçost sem o menor· auxilio'·:do,Go:verJ)O;' ~m 
um Estado atrazadissimo e pobre

7 
em c}roumataocias to!las el:cepeionaes, ·:oio precl~ 
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· d~~rar a so~- de capi~, e~ergia., perseve..ança e .saorlftcio. que he! .empregado pa~a 
o 111tetro desempenho das onel'Oia8 obrigaçlJes do meu contracto, CUJa execução lloJe 
ooiíllç&atervir da lnéantivo a Iniciativa particular, representando na opinião geral ines
tlaa'felterviQOS 6. lndnstri& aaotonal e á prol'peridade daquelle Estado I 

AOOAtece, entretanto, que o prazo facultado pelo contra.ctD attin_ge. _apenaa o maio do 
1• IIDCio poli, llmltadllllimo e i!M'uftlciento para. o.ft'erecer as in<JIIpãns&veis gat'anttaa 
101 •nltadot capltaea appllcados na empreza e para compensar meat esforços, tompo 
• .Uüllhol clla~ldot em vaeer attrttol e nft'ron&ar oe maiores lntortunioe. · 

OI tavol'tl lollcltadoa toi'D&m·ae atDda mall prooedenttl, em virtude da. olaUitlla oitn.va 
do m= oontracto, pela qual é obrlp.do o Governo a vender• me as tazendaa, findo o pl'Bzo 
do arrenda.mento ou ID8IJDO antes cUsto, B&tisfelto o cumprimento de suas obriga.çlleS, do 
l::e~~ialmente e repeUdas vezes, ja tom sido informado o Governo por seus r,espet,-tivos 

· · Além :'âesta. condição do eontracto, _que constitue direito ineontestavel adquirido em 
me~ h."or; accresce que . ficaram iaualmente previstas. na clausula quinta do mesmo, as 
hypptbfi!ies' dós damnos próduzidos em consequencia de epizootia que se declaril$se nas 
~~~~. -~· iuundaçbea. ~nc(lndio ou çaso semelhante, !&zendo·se; dada qualquer dessas 
eveiitúàJiAiade81 wi1 al!~timento, à jaizodo Governo, na contagem oíllcial dosgàdos, no caso 
d&s ta~ serem re8tit1:Ud.N á NaÇão. . · · · 
· · P8P9ia ~ .~x(il)siçlo destes c.otos •. todos doeumen~oe, das allegaç{ies poderosissim~, 
em ta.vor de uma empreza. viavel que 10teressa, Viva e dtrectamente, á.o progresso do pa1z, 
pelo deti8Dvolvim~to ~e um& das iD~Qttrias mais t'llturóeas. Bem acarretar onua para 01 
O!>fNs p1Jbllo!», nutro a confiao~ de que os Uluatres membros do Congresso Naa\ona.l não 
d~ de "t~nder ~ meu jaato .pedido, dando & necessariá a.utoriiaç&o ao poder exe
oaUvo, a& pNIIDte le1 orçe,mentarta; para. a .prorogação do pra.zo do meu contraeto por 
vtDte annos e ·pa~ a reducõAo do l&lol' das preataç~ nos primeiros semestre&, ·,em altf• 
f'fl,~o algt~ma ~ demclu. c:lcltúulcu do contracto, com a~üio ~ pau tettha ~,.44o M 
"""iriçiO tU ~~~ ct~pitau e twz ea:eeu~4o d4 gr>and11 tf'aflalhOI. · 

SE(lUNDA PARTE 

09~paração doqumentada da. receita, administração e desenvolvimento 
· ·dard'a.zendas n~cionaes, no Estado do Piauhy, antes e depois da oe-

:· :.-:le.~ do meu ~~tracto. : . . 

·RECEITA 

.. · · DirillDdo. ~ .. ~te pet~ aós di~oa. membros do Con~ Brazílei~. ~ quaea 
~mpete, · entre outros usump~, lep~r sobre a arrecadaçao da receita nacton&l a 

. ~nte. _cogitu.- doe meios de m.i~r ~ deSenvolver · no ~iz a agricnltura e dema.is 

. -~~ ~ (aetores que do. -:da gr&ndez& econoini~. cabe-me tra.zer M. seu conhe-
~to; a rend,a ~nua.l das fuendas oacion~~. qu~ndo sob a a.dministr~o pu~lica, 

. QP~pa*' ~ a .que tem auferido o 'l'h6souro, · após. a. celebração do meu êontracto. · · . 
. · :.~ ~o d@ 1~9, qa&Ddo comecei ". reeeber as . ~enda.s; requeri uma. certidãO a De· 
. ·~~c-.~ TI.u~r~~~a., p,or onde «:9i'riam ~·~receitas e· despezas daquelles propti<Jfl · 
·-~-. ~ ~nw-me do • renc!imento. ·· · · · · ·. · · · · · 

: (Vid~ doo. ~· SO). . · · . 
: -::l)este ,if.í.e~tâ'V:el documento~ de p~encla ofllcia:t, · verifica-se que a. m~ia da. re- .· 
ce.ita .. ~11&1, : dQl'II.D~ dez ann9s, de todils as. fazendas ~oi:taes. i~clusivê o es~beleci-· 

. 1Jl~1cf~-d~. S~ ~edf9 de Al~Ji~-a, depol!Lj}e deduzidas todas as despezas feitas · 
. ·~a sua' -~JIIe~, -e~e~ e aclmüiistraÇio, importa.va. em 2:530$405 ~ · . : 
·,. .;~ ~ .. : Cón~ &. duração do ·meu· contracto, a parti( de 2 de màio de 1891; época e.m:que . 

aa poase plen~ das fazendas e dos 18US gados, conforme deapacbo do Ministério da. F~~.Zenda> . 
· ~,~I_.~. Janeiro d9 1893, a · 2 de Maio de 1899, qà&ndo faço a prosente · petioão, isto _é. n.O .· 
· ~~ .. -~ ~ CIMOI, liMei pago t~~:O(J(J$. · repruentando 1.60:000$ ele reuita ~iq"~ .P!Z~a o 
~;f.H9t'Of)O$.pGra a fb;<il~ tti:~rcida pe1Q ~o, ·a etq~~d$ minhu. ·· · · · ' · .·. .. ' . . . . . . ' 
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. Ao mesmo período, sob a ad~nistraçio publi~; coriforn:ie os ciados daqueUa. eertidio, 
. o Thesouro teria apenas an-ecadado 20:243$240!, isto d~ 001'ca de àez ~zes me~O• do ·gue tem 

recebido cot~' o cDntracto do arr.endamento da1 fazew:la.l! I · ' . · · . · · · 
Basta a simples comparação destes dados i~contesta.veis, de o ,gem otilclal, par&. q~e os .· 

dignos membros do Congresso Naciona.l se compenetrem do consideravel augmento da.re..; 
cetta publica, decorrente do dito contracto, além de outras multa. obrlgaçMs, oad& qual 

·mala vantajosa. para. a Unii.o e mais onerosa para mim, ja e%ecutada.s por conta propria, ' . 
representando a a.pplicaçiio dos c&pitaes muito euperiores ao maior valor da.s·razendu, suu . 
bem feitorias e gados, ofl'erecido em luuta publica, e que, sem contestação f.lgum&, Importam 
em fecundos b·anetlcios em favor do progresso e de~envolvimento da. noH& Induatri&. . 

· A conees1ão dos favores pedidos se traduziria, no caso vertente. em anim~ às elil~ 
pre~s de immigração, a.gric~ltur&, ind:ustria e commercio, de accordo com a lettra. da. .Ço~:t .. 
stitutção federal; em seu capttulo 4°, art. 35, S 20. . . · . - · . · .... ~· ... · 

Sob os auspícios destas idéas, o Senado bra.zileiro teve ocoasiiode externar a. sua opi· · 
nião no parecer n. 126. em 1894, elaborado pela Commissão .dá ConBtitutção, POderes e:Di• . 
ploll!acia., a cujo. estu!IQ foi submettida uma questão sobre o d~tino d~~ proprioi ~aci~aes. 

. Aquella Commisl!ãq;referindo·se ao ~umpto, declaro!) q-qe ·ul'gia que a União apl'Qv.et- ;·~: 
~e u terr!'S de sua propriedade, promoveo,do-lhe direc~Dien~ o povoamento : cplon~< . ~ 
do-as.ou a.niiliando-as por meio de nucle<i! coloniaes, contraetados com.arreildata_rloe~~s . · 
mesmas fazendas, conforme jâ. se havia praticado eom ·o: arrenda.tario das ~d~ n..- · 
~ionaes no Estado do Pia.uhy. ( Diario ® Congresso NtJcioftal em 25 de .setembro de 1894).. . . · 

Bllte argomento tncontest&yel para as rendas teder&es, acima descripto, além de ou~na 
imJ)Ort&ntel vantagens, já roi otftcialmente reconhecido pelo proprio· Governo, quando • 
tudou os motivoa tJa injusta re~eilão do contracto. . . . . .. . 

Nlo encontrando l'&zões juridical que juatitlcassem aquelle a.cto lllegal, . entre outra. 
ponderaçé5ee ezarn.das no deapacho de 21 de janeiro de 1893, declarou o -Mt~rio da h;;. 
zanda, que aobava procedente a reclamaoio por mim apresentada, afim de ser 'mantido. o : 
oontrncto de auendamen to, fazendo a ·respeito as seguintes considera~s : · . . ·· · ·. · 

c Qw o e~rr~t~dattJrio "'" termot do mesmo tsri(J d6 incrodudr nas fcu~ """'~·. · 
m1n101 ittduttria6S 211" importariam ilm ~erdadfiro "'"lço JJrestado ct industrita .. a«IMaJ;~·. 
,.pteíalidad6 <i padoril, e qwe pelo arrendamento a U nil!o au(erta quantia .hlpericr d rMc~ca· · 
orrfOGdoda, guando tob a lldt~&inillragcto ), . · . . 

ADMINISTRAÇAO. 
: ··~ · 

. . 

Quanto i. administn~ão a.nterior- das fazendas, entioe· ·opiniões de alto valor, cit&rêl · 
primeiramente a ex~rnada. por nm illWJtre ministro da fl;zenda; de saudosa. memoria, que, 
procurando ex~utar 4iaposi~ . ~alativas q~e 8.uto~V8J!l ·a v~ndp. d:as lar$)~ na-
clonaes que me estão arrendadas, justifiCa-va perante o Parlam•w as ·ra~ po:rq~e· ~ipba 
a.cce\to ~ma propost4 apresen~ em coilcurre!lel& pubU,ca, de valor _qtQiW inferi~f·.•···l~ .·· 
m,.tiva o~cial (eita pela ThesQ~ra!'ia• devido .. a,s.. d~~ d~ c~io, alérp. ~ ~e ~-~ 
v ação e reparos que exigiam as Tazel)das, algQD1~S já em m$.0 .~tado. . · · · · . · · · · -.· .. : ' 

· .Eis a. sua decla.raçil.9 : · · · ··· · 

. . c Este q1,1adr~ · mostra que ne~huma dàs pr0f19Sta& acceitas e inferi01' ao . 1'al0r. e8f!~o~: :~·; 
ea:cepto a de. Catta. Preta que; po em.ta~t~o, acce~te~, ~s~ suje~te-se o pr:oponet;-~fl a;to~: "'· ;~i., :'', 
dtç6~ do edtta~, por ntfo. ter · ~pp:.c.reculo outra 7n!l~' P,arfta;os(l, e para ~'11" JH.11~~0;' ~: ... ' 
.,a,m ~ d~pe~as de C~.fste,o, alem· da~ 4s çot~se.rvu,ç{#J . e repaf'o, que 6i1fJgem a~ {qztm~'·• al• · .. · 

· gumM j â · em mdo estado, crmforme . o (J/fi.cio d.a . Thes~raria iJe . Ft.Uen~, t:l.• 6.5~~ :1fJ 4~ .'· 
n011embro -ultimo (1886), e repr:esentaçao do resp~cti1:1o era carregado ::.. · .: . . '· ., :; , '.~ 

. · 4que~1a propos~ era de :aoo:ouo$, po; todas as tazendit.s do de~r~~nt~. 4Q ca~~'4~~:;~ 
sem conter nenhuma dàs obrJgações~ do meu·. eontrà.eto. · · : ' . · ·· .. · .· ,, ; ·; :~~·<''· .: ~ 
· No emta.nto, depois de apresentada, deixou o propoJ!.en.te, deante da decJ~jJ~QJJêlle ·.~: 

.mint~ro, de e.trectuar a. compra, -~ jrilgar ·inevitãvel9 prej11izo qlje <! '~Vji~'-:t~~:,':• 
latono:do Ministro d~ Fazenda, Franciscó 'Belizario-So(lrei (l,e Sou~; apl"ellé.~~ .. :foJ~~. · . 
. d.~ Deputados e~l887, anne::r.~ F~ par. 6 ). · ·: . .:· .· · .' . ·:,· · : :_~:> ~ .. ,,..~ ... -:::·· . ·:.~· ~' ::'. 

· Do :m.esm9 modo Plnsat!L~ dtv~l'IIOS · representantes ·tia ~)ltlga .. fll'Q~ct!!'o·d9 pta~y,.;:/ 
· ~uandQ tr&t&vam·no Pa.rla!J}ento. desse a~pto, com~ se :V~ a~,, p&\"vr-s :dO' ~9~~-~~ i..:: 
JUriJoonsulto o 81'. ·oonselhell'ô Dr~· Antomo &elho R~r~gu.~ ~ .. _ · .: ··.: .·, · · : · .·: ::~~-:~.:! .. ,; 

. : • < aama.. v. IV . ·. . . . ...... ~ . . -. .. ' . . .,. . : -.· . .. : . : . .. &,!· ::~~-"{ 
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·. < Aquellas· fazendas, exclamava elle, não pa.ga.m dizimo e o que rendem ao Thesouro 
e menos do que rendiriam á província, si fossem propriedade particular. · · 

Não ha necessidade que justitlque aquella mão rnot·ta. . 
São os melllores t errenos de crea.ção que a província possue: consta que a.s propostas são 

inferiores, e muito, â. avaliação da Thesouraria, mas consta tambem, segundo os jornaes da. 
Côrte, que depois de findo o pra.zo, um ou mais capitalistas àa provincia do Rio Gradde do · 
Snl propuzeram comprar todas us quo teem gado vaccum o cavallar pOl' 400:000$, que é 
mair do guc o Nlor dado pela Thesouraria de Fa~tmda, o que sem.pre me pareceu e:nttggcrado. 

Si, pois, o Governo perder a, oecasião de negocial·as, não terá desculpa, e não só 
deye aproveitar a occuião para vender as 17 fazendas de gado vaccum e eava.Uar que 
estão a C$r~o do Mioisterio da .Fazenda, c<>mo as outras que estão annexa.s ao estabele~ 
cimento rural de S. Pedro de Alca.nt.ara, si o capitalista. que se pt'Opõe a comprar aquellas, 
tambem se pr()"(>OZ a comprar estas. 

O Sa. CoÉLHo DE REzENDE : Estão comprehendidas. 
O RR. CoELHo RoDRIGuEs: Pois pode vemiel-a.s; o meu desejo é desamortisa.r aquellas 

grandes propriedades, porque, como disse, estou convencido de que em mãos particulares 
renderão pelo dizimo muito mais aos cofres da província do que aquillo que o Estado 
tira deltas, como proprietarlo. ( Oiario do Parlamento Bra.zileiro, de 24 de oútubro 
de 1888 ). . · · · 

Outro juizo, não menos importante, foi o emittido pelo distincto deputado Dr. Sim
plicio Coelho de Rezende, em drscurso proferido na. sessão de 14 de agosto de 1885, 
ioerca da adminiatraçiio das razendu: 

c SeDh,res, aa fazendas nacion&es do Pinuby, a su& inspeeção e administração con
ltltuem o qUG 1e póde chamar uma ellrola. de furto ; constituem uma. cova de Caco, 
em cUjo baleio se mercadeja oom a consclencia d01 amigo& da situação e os principias 
poUUeot dOI &dveraarios, porque os efl'eitos nacionaes &crvem para. conservar a firmeza 
polltlea de una o attrahir a adhealo doe out1·os. 

Doi elementos políticos com que Joga naquella terra. a politica do dona.tario, não ha. 
couaa alguma compa.ra.vel aos etreitos eat.ru.ordina.rios da attra.ccão das fazendas na
clonaea.:. 

Basta & enumên.çlo de tlt1 va.tiosa.g opiniõee, ea1a qual mais autoriS&dae insus
peita, para que oe dlgnoe membros do Congresso Braztleiro formem uma. ídéa. e:z:acta da 
nnttga. admlniatraolo dat fazend&! nacionaea. · . 

Para que os illustres represent&otes do Congresso possam ajuizar da minha a.dmi
nletração e oompa:ra.l-a com a. passada, farei rapida. exposição do modo por que tenho 
cumprido as diversas cln.uaúlas do meu contracto. . · 

Quanto á primeira obriga~M referente ã. manutenção e custeio do estabelecimento 
rural de S. Pedro de Alca.ntara, erea.do por decreto n . 5392, de 10 de Eetembro da 1873. 
com ~ ftm de acolhel! libertos menores e dar-lbes instrucção primaria., artística industrial 
e 2ootecbniea., desde l~. por oeea.sião.,do recebimento das fazendas, levantaram os em
pregados commiasionados para etfectuar aquella entrega, uma questão, sujeita á. decisão 
do Governo sobre a limitada. área da.quelle proprlo nacional, inva.did;i. e occupada. por 
intrusos, que apossaram-se de gra.ndo parte da mesma . 

Este facto, que affecta directamente os direitos da União, tem sido constantemente 
1evado a.o conhecimento do Governo em seis relatorios por diversos ftscaes seus, onde 
vem uiinuciosamerite elucidai a a questão; 

· Taes .documentos ~eham·se publicados nos l'elb.torios do Ministerio da Fazenda e no 
IJia)·io OtficiaZ de 3 de agosto de 1897. . . . . 

Para edificação d&quelle proprio, muito ·mal construido e sem estylo, o Governo 
despendeu,. como auxilio, a quantia de 80:000$ em dinheiro, pondo á sua disposição o 
rendimento de set~ fazendas de erea.r, afóra. as successivas verbas annualmente aútori- · 
sadas. para o seu custeio. 

· . Privado a..~im aqueUe estabelecimento de satisfazer os intuitos patricticos de sua. 
fwidação, impossivel torri.a·se a execução· desta clausula do contractot emquanto o Governo 
não resolver este importanto ass()mpto. · · · · 

Aguardando a. solução, limito-ma a conservai-o, . porquanto e absolutamente impos
sivel manter a ordem e disciplina de uma escola daquella. natureza ao lado de casas .de 
commercio a varejo. de meretrizes, etc •• além da invasão de toda a sorte de creaçã.o que .. 
pasta. na. área. do estable~imento, pertutba~d~;~ e .,rejudicaQd,o os tins de $Ua. ip!>taHação. · 
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· .obrigado a estabelecer uma estação meteorologica, destinada ao estudo. da .climá
wlogia. nas :zooas das fazendas, fiz a. acquisiçio de todos os appa.relhos indispensaveis em 
Munich, em ca~~a. do Sr. Johannes Grtiner, especialista. na. fa'õrica.ção destes tnstrlliiÍentos 
e fornecedor · das estações eongeneres· do reino da Baviera. . . . · · · 

Sobre o numero e qualidade daquelles apparelhos e a. importancia das observações com 
elles feitos. o lllustre director do observatot•lo astronomico do Rio de Janeiro, o Sr; Dr, A. 
Cruls, já teve occo.sião de externar-se, nttestando o rlgoroeo cumprimento deste meu com• 
promisso e, ao mesmo tempo, salientando o relevante serviço que pre&to ao paiz. (Vide 
doe, n. 31). 

· ·Sobre o assumpto o Governo da União ja tem siuo informado por seus 1lsca.es, em -varios: 
relatorios. · · · · · · · ·.- · · 

As diversas obrig&ções, comprehendidas n~~o clausula terceira do contra.cto .teem .sido do 
mesmo. modo satisfeitas. . · · · · 

O gado lanigero, recebido em pequena qua.ntidade e muito degenerado na sua. especie, 
tem augmentado consideravelmente. . , · · · · ' ' . · 

Para melhoral·o, procurei desen-volvel·o em pastagens superiores. removendo·o do logar 
onde assistia, apurando a raça pela selecção dos reproductores. . · 

Para aperfeiÇoar a qualidade do gado vaccum e cavallar, existente nu !uendas, a.doptei 
o systema de cruzamento oom a. iotroducção de reproduetores estrangeiros. 

Trouxe da Sui!lsa quatro bellos touros, muito novos, da afamada. raça. Simmeutba.ler• 
os quaes ha-viam sido premiados na exposiçio de Berna. de 1895, ouj01 atteltadol poeaüo. 

Esses excellentes typos de plll'o sangue, a.dqutrldot por alto valor, acolimaram-~e 
admiravelmente nas fazendas, a o seu cruzamento com o nouo Rido tnd}Jeoa ~m pfOiiu
zido os melhores resultados, dispertando asslm o totereae doi orfadore1, que nunca tinbam 
v_isto no Pia.uby animaes daquella. ordem, reunindo u qU&llda.des e beUeza. que, univêrs&l· 
mente, são rel!ouhecidas nos animaes da raça mencionada, 

Um bonito ca.vallo da raça. normandt., em ldent1011 oondl~l e pat'a. o meamo fim, 
acha·se nas fazendas nacionaes. • 

Da fundação da fabrica. de la.eticin\oa fiz ligeira retereneia, que procurarei .ampliar, 
visto tratar actualmente dos melhoramentos !)l)r mim rea.Usados. . . . . · 

No lo!!'Br denominado campos, em terras da fazenda c CUlello -., conatrui um Taato e: 
solido ediffcio, de arcbitectura especial, todo de alvenaria., composto em grande parte de 
dous andares, medindo nma superftcie quadrada de cerca ·de 800 metros, reputado o pri-

. meiro predto daquelle Estado. . 
Neste espa.çoso editlcio, comprehendendo 26 compartimentos, · aeba.m·se montados e 

instal~dos todos os apparelhos modernos e aperfeicoados, adoptados nos paizee mais adian
tados, para a. fabricação de manteiga de exportação e preparação de queijo de diversas 
qualidade!!. · . . · · 

Além destes dous principaes ra.mos.Jle industria, foram creadas usinas a vapor para. a 
fabricacão do gelo e para a prodncção de camara.S frigoritlcas, destinadas ã. conserv~ a· 
fermentação dos productos, -para a confecção, impressão e pintura de latas de fia.ndres, · 
para a serra1em do combustível e desdobramento do taboado ne<:essario hara o eoc&ixota'
mento, além de outros compartimentos e a.ccommoda9('1es aproveitadas para eseriptorio, 
depositos, etc. . . · . . 

:Aquelle estabeleaimento póde em tudo rivalisar com os-primeiros congene:res do ·estran
geiro, como seJam o de Cllam, no cantão de Zug, na Suissa, onde fabrica .. se o leite con..; 
densado, -veilàldo em nosso mareado J o de Aylesbyry Dairy Company, !la Ingla.tel't'a; Sa
menmelltei'y van Costeamp, na Be)gica ; etc. , e muitos outros qutl visitei em paizes eurO-
peus. . . . 

· O esta!:>elecimento .é abastecido de vapor e agua canalisados, sendo ·esta proveniente de· 
:reservatortos constrmdos de alvenaria. e cimento. · . 

O edil1cio é servido de um · systema de esgoto que conduz as agrias pl uviaes e ~e la~ 
vagem a grandes distancias. -paro evitar toda e qualquer exhala.ção, favoravel á formação 
àe bacterias e a humidad~ prejudicial á sua constrncção. · ' 

Para a fabrica.cão dos pr~ductos de la.cticinios e os divel'l!os -ramos de industrias acces·. 
sorias do estabelecimento, mnnteJ;tho ·alli todo o pessoal . preciso, contractado na. Europa, 
com as necessarias.aptidões para. os_ diversos traOOJhos· a. seu ça.rgo. . . , . 
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. 
ANNA:BS DA OAM.\B4 

.: .. / . ·. A exoel'lente qllalidade da manteigA..' preparada nas fazendas nacíonae1, foi veritl.cada. 
_ -pela an~Jyse. ·rigorosa, feita. nô Latiora.~o~io Nacional de Ana.lyses da. Capital Federal. 

(Vide. doc •. 32). 

· Qaanto • lavoura., iniciei campos de experiancia, dévidameute pre~rados com ins~u
mentos agranos e !ertilisantes proprios, em .varios pontos das fazendas nacionaes,. para a 
onltura·.de diversas pla.n~ !orrageiras qne, como e sabido, formam a base alimentxcia da 
crlaçiQ dOB pdoe e de qualquer tentativa de melhoramento em smi raça. · . 

; 'Ent~ outros, ci~rei o {llantio da Luzerna (medicago-sati va), obtendo o melhor e:tito 
e a quill~ . ~mo sabemos, é IDlportada em noSso · paiz na impo~ancia annual de milhares 

. de contos. . . · · · . 
_. · A tal respeito foram apreciados os resultados que alcancei pela imprensa. da Capital 
· daquelle Estado, a quem.retnetti alguns exemplares. (Vide doe. n . 33). · 

· · . · Achando-se desta fórma severamente cumpridas as clausulas do metl contracto, 
· cuui~~me.ainda mencionar outros. melhoramentos de nã.o péquena. utilidade publica, os 

quaes não era obrigado a executar. · · 
. Tratando-se de um& grande ZQ.na., em plenos SE~rtões1dastituida. de .vias de faell commu

nicaçio qae permittissem o transporte do pesado material destinado ã empreza, fUi obri
gado a abrir ·u~a estrada de rodagem de 40 leg;as de extensão, a. pa.rt~r da cid~de Floriano, 
á margem do Rto Parnahyba, onde tocam os vapôrea de uma companhia e diversas lanchas 
particillares ao ponto central em que Be acha a fabrica. · · 
·. .· lMe 1rabÀlbO, emprehendldo á minha cus-ta, presta relevanteuerviçol no eommercio de 
DrJ&s cidades e villas e ignalmentll aoe fazendeiroB que delta. se utilisam • 
. ·. . No percurso· daquella. ealrada, oonsttui . uma sollda· ponte, de madeira de lei lavrada, 
medindo 4.1J metros de comprimento com 372 de largara, lanQade. sobr·e o rio ltaneirn, · 
aftlaente do Paranabyba.. 

O commercio e a população do Estado do Piauhy não são os uniec1 qua teem auterido 
as. vantatJens deste inconteata.veJ melhoramento, executado exolustvnmente á minha. custa, 
1em o mf)nór autilio ou contribui~ de qualquer natureza, mas a pt•opria União que 
delle_utllisou·se, com grande oconomia para. os seus eotres, por occasiâo da. comtrucção d& 
llnb& .telegraphica entre a1 cidadea de Floriano e Beiras, durante a rigorosa estação inver
nosa de · 1896, que impossibilitaria. e execaçlo nrgente daquelle trabalho, si nio follsem a 
.estrada de que aproveitou grandes trechos e a ponte para a passagem do material sobre 
o,rio.. · · · · · 

(Vide doc. ~· 34.) 

·:. · Tio im~tes a fecundàs seriam as vantagens, provenientes da realização das 
. · clausulas .,ao ··meu contracto para o fnturo desenvolvimento do Piauhy, que, a:Qt~s Q.e ter eu 

· ·iniciado · o desempenho de BWI.!I obrigaçõell, jil. os illustr11s Representantes da:quelle Estado. 
no . COngrelsO Nacional, dos q uaes tres $ão ()!) actuaes s~nadores, solicitaram do .Governo 
da Uni!O. que me vendesse, como se obrigara, ai! f~zendas, segundo a clausula s•, · estabe
lecida no ·CODtracto, inikpendeneemmte da {wldaçd'o de um 011 ·mai8 . nudeos c~lOiliaes, 

· ptWquanto aqt'iJlo imPo/ta"'a em real intereue ·fK'N. aquelle EstadQ • . 

~(V'ide doo. n. 35.) 

. o .n.lar. ·de taes melbot~amentos tornôu-se objecto de . attell(ã.o e in~r.esse depois da 
N&lizaçãO dos -me.us planos e do cumprimento das mi.Dhas obriga.Ç~ contractlWs. . · 
·. · · O Govern!ldor do meu Estado, por mais de uma. vezt tem feHo, do m9do mais a,ni
maclor. vari.aa apreciações á mmba empreza,· em suas mensagens, a.presenta.<l&s á ·ASiemblee. 

.. Estadoal; . . · · 
· · : · N~ d8 189-7 exprimia~se· do seguinte modo : 

:i .. ·_. _ · «Da in~iati va.. Jl8:l'tico~ar_ pou~ ~ai~ se d!'v~ esperar, ~is o :.\~j&do _~mmettinien~~. 
:;.~ em:prehendtdo ·pelo mtelligente. mc!.ustrtal p1aubyeuse, . Dr. Antomo Jósé de 'Sampa1o, 
::X.I!l8'~11ca u.ma longa; conquista para noSsa inO.ustria.l p~toril. ~ · · · 

c';:~'--. : Al~m ~ste imPorb~te documento offlcia.l, não deixou aquelle illustre governador de 
>~ O()Y&i! ·retarencias em toda!. as suas mensagens posJeriores. · · . . . . · 
··. · ·.:Gon~do os seus appla.uso:§i- dirigj.u-me elle ... um -honroso telegramma, por oceasiiQ .. · 
.. da ~W&ção da tabrica-. cujos termos• peço venia para aqui transcrever-•. · . .. .· :~ · ·· 
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-···- ~ · · . · · ··~ - ~ -. ... . : - - . .. .... --~ -' - _ _,. .~.o: .... ~-- ·- ... -- ~ ..... ··- - · ~·, .... _-_,. - - - -z : ' 

· .. c Agráaec!do Péla- . genttfeza da · oommunícàçi'O; .• . ~é~ibijfü ·~diatmefite: as. ~tu~· 
Iações que me àlrigiStes pelO nota vel melhoramento · que, eom.. aheileP.tJ& l'ellsete~lloa. 
int\llligente &atividade, introduziste& no Estado, realizando assiJil, a.pós tân:t& dedieaçlo e· 
sacril1clos, o' grande plano industrial, cujo commettiinen.to emprehendestes. . : ·. _ . 

· . A.inante do plOCt:,"'l'SSSO de DOSia terra natal, d~&ço-me e~ saudat-vos Com Ó, ~:. 
sineero.eothusiasmo pelo triumpho completo d& l'oSse. incõnt~tavet · ~i~e prQl• 
eional, de par coni o vosso eonhecido ~roó.r ao P.iauhy, onde -~li de :tl.fma,i' .oS,VQIÜfi)l 
bellos titulos de b~il.e:inerito, neste a.ttesta.d'ó do J.Iiaior Vál.Oi' .pa:r& ·o. seu progreii&ij i'éa'l~ -:~ · 
R. Arthur,.Governador do Pia.uby. . . . . .. . . ~-- · - ~ . ; . ,.. . ·:. ·.>· 

· Nestà. curtà exposição não · -posso en.tràr em . Iargaa a.p~raçõés ~ri!& do in~_e: 
importancia . que despertam em todo6 Óll paiZ4ls adia:n~_ddá -~ .or~ dó gado· e ó d~ii'\Tol-
vimentó de tôdo:S os tai:i:l.ôs d" iirdustria q~e dêlra.. dérivam • . ' . . . . . .. 

Bastl!t apenas cltar ~~que a. tal r&~ito ·disse- notS.vel eooliomista, em úm trabiJho 
premiado pelo Go"Vei'no..Feueral Suisso, tratandó deste aáSliniptó! · 
· · -.:. « or. tiou§ havon; v·Ü, Ié bé~ de mauvaiá.l: q~Íátit~ iiiême &. la ~; i~ '5étán de: 
càoiso marche confre l'argén.t.i · .. . . . ·· - · . - . · .. . · . . . · . . ·, . ,.: . , 

. De même1 il eit é.ertafn· quê l-e- Jeva.gê dti bê~il est .. le mbyeft lé pllls stir;le.rféul m!~ 
qui . nolis permet.trê- de Iutér et.de· trio~Phêf ~ti;.~rlcult'tire, tnài~ à ~ OOIH1itfoa ti~ 
a.ttendue~ et ést .que nous soy()ns fermem4;lnt deetdees a.progreeser, a: perféetíunn6r chaque 

. jour et .sans ar!êt. . . . . . . . . . . . ·.: · . . ·... . . . . . · 
Frltz Z.- Bmden: < L'agnculture prospêl'e fera }fmdustrl& tlol'ISIJante.»' . 

Travali yrime par ls ~partement féderol s~ _du ·óe)mmãree -~t ~l'I!Plõillt~~ 
A cr-eaçao do gado bov!Jlo e uma questão ele :rendünento, qUanaó der O . mifor 

beliedeio. . · · · . . 
Os tres fins principa.es da cria.ção do pelo s&o : t. prodúe9io do Leite, do tra.ballio a·aa 

carne, quando ab .tida a rez. · 
E' por i8So qne na. Dinamarea., Suissa, Holla.nda, Estados Unidos, Republioa. ArgeD

tina, etc., a questão da.lndusiria pat~toril merece o mata decidido apolo e o mata acurado 
estudo da. parte dos gove~n91 daqu&Ues p&iles . . . . .. . . -· · -

· Na Snisda, ~ exportação_ «J,o queijo,- em 1890, elevou-se a 23.143 mllhCres de ~il~ 
gramm~s; na.- H()Uanda, a 30.542·mllões. · ·... .. · .. .. . . 

~a. Dioama.rê& a eiporta-ção da manteiga SÕ para á IDílsterra IUbLQ íl'~elle aanp· 
a 41.~50'.000 kilogra.mmé.s,.alémde-52.000 cafJIOU· dé gado, vacóaa; toür08 e OO!s, 21,~ : 
vitellas 8'14'0.000 cameítils ! · · . . :. · · . · . · . . ' · · · ·· 

A DioamJ'rca. te~q a.~nas uma e.xtensão de 3~_.0QO kilomttros quadtados. ... .. . . ··_ '' . : 
.· ·Sob~. o assiuinito · mzr., qti'e~tãi>· .888im ii!J• e~miu o. ~~:torJIMo .órBI<>. qe .P.'!l~~~~e 

dest& Çap1~1, O Paü, ém artigo· de t'un.do . .-<em 8 de março dê 1889~ _éUJO$ to_pfCOi·llqui ·· 
reproouz1re1: · · ·. ·· ·· · · · · - · · 

· . c or·emóS ·.Est,áo! essencialD!en~e· .il)b)ã. }ara·· .&.e!.'ê&Çio do ~.~ ~nil6~ tefrl~ . 
vasti.ssimos e àfeiÇ!)ados a .eslá .. ·ind\ftíriá-,- -~ndô· : jã; alguns delréS ~io'.pequem;:::-~r. 
em numero e valor d~ execl.lênte gado ; . à'em qtte; . entrêtaotó, út11i~m ésf.ac .t'l<i.neià· ooin-~ 
vantãgem pan as populaÇõeS .êóntntmtd.oras.· . ·.· · . · . · · . . . . · • · ·. ·· .. · .. · · . ' .:: 

Para não citar . sioã> um,· ahi eetà ·i) , Esmdi:l_ do PiaUhy ~ poJ)risSiiiló ê q•l'talli!9~ ·. 
sem .· rend&, __ sem itidustría.. sem:.a.grlcolt&írtt_ \ · seio. ·. ·eOOlfuereio, ... ~. · . •"indo 8.liãi' um -~tOnO_·.·. 
fe~ilissimQ. ~camp de ·CriaÇão ; VaJtos e· bàli:LÍI.'iitrid_os, téiído ·.t&JVé~ á. iDélJl~ ~1- 'de: 
gados~ eiistentea no BMl e Dão· S&beiido ue rar.er ·ae sliâ· -rodu'®ió: . ~em:utimillo' ... _, 

. desenvõlv~r.a e sem meio& de (à~or ffiíetmJ~ . sua qíiasi e.ie&ui~ iliãiis_trlli_., 'á '.S'Q ·-~~ ' 
(onte.d~ riquez~. . .. · · . . . · ·. · . . · · .. · . ·. ·. " . · . ·. :·. : -.:..-·::: ': : 

. . o . 9ll~ b!to prova e que n·ôs 11ã~ s?mo8·ca.-paiés·_dejfticià.tfvás fecundas .e q~- ~"?.J~!Il~ -; 
gov;erno q~e s~· inter~e pol' ~laS . ttues:tõeg_ ntae!•· das tt_ uaes d~n:de O: !utlll'O• ·!: en~~-.i~-~ 
deezmento do nosso patz. · · - ·· . . · - · . . . . . .. · · · .,, .... 
•. o Piauhy esta ·mais proxtmó dâ Eiiropa do que a Repabliea Argentin~ . e ~doque . a- ~Yà . : 
Zelan~ia:.~ · .. . . · · · · · ·· · · · ·: < : __ ; ·c:;:::\; 

. . · ~asjndi~ios:is .. conside~c;Õe81·. feitas . ~r· aqueU~ imi>ortant~ : or.gri, .de' .pU.'biieid~;-·~ 
· enco11tram hoje· .p~eno a.~oiq· Dó. ammo Tesolnto que .manifestam ~ , Gov~- e G Cmi~. 
Nacion~r. quantlo,, reconhecendo asdifficuldades de.· nossa ·s~tri-!rt;:iiO' fiD'iince~.e eeolí~:: 

· ap~am.: pa!'&:. a ~~p~raoa~·-1d&!t·j~lhfies :prrou<;~~&l:on~~~ :_ ~~.~~«!: 
m- que nos.·. a•utgem, ~a~n"o. es nue·a.o _,WIUo .oom~e -·. r WWIII U"~~' 
com que elle tenha conttibü.ião "pari aq'Clell~ Diã.l. com a "sü& . aiii.Di'ã;çiO ãtftramllio' ~~- ·. 
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rador que se faz em favor das industdas na.turaes. entre nós, distinguindo a.s de outras 
que, sendo puramente artitlciaes e não contando com elementos proprios, são verdadeira
roem te parasitarias. 

Diante das consideraçOes que acabo. de addnzir, com o apoio de documentos e de provas 
incontestaveia, feita a descripçao exacta das g·randes difficuldades que se me tem antolhado, 
e que alias é perfeitamente justiíicavel em um paiz onda a iniciativa privada não encontra 
franquias á sua expansão, não me é licito duvidar que os illustres representantes da 
Nação estejam capacitados da importanciu do commettimento que consegui realizar naquallas 
lol'lginq.uas para~ens e da insignitlcancia relaliva dos favores que procuro obter, para. 
gara.ntJ.a de eapttaes, em que se acham empenhadas a honra de meu nome, a estabiliaade 
da meu credito e o exito de minha futurosa. il'dustria. 
· Nenhum dos Estados da União otl'erece a industria pastoril maior somma de elementos 
naturaea que o do Pi:IUhy, fadado a constituir abuodantissima fonte de renda, quando, 
aproveitados os seus grandes recnrsost sejam installa.do em diversos pontos de seu uberrimo 
tãrritorio, centros de creação, onde, á. custa dos modernos processos scieutifloos, se possa 
regenerar a raça. bovina, cobrir de prados artitlciaes suas extensas planicies, levar toda 
parte a industria de la.etícinios que faz o engrandecimento de diversos paizes e ha de 
cimentar a. nossa prosperidade, á custa das vastas regiO!ls que em nossos sertões aban
donados se ot!erecem ao desenvólTimento dessa fonte inexhaurivel de riqueza. 

A obra está iniciada, e o que ella representa. em sacrificios, em ditHculdad.e de todo o 
genero, dil·o a exposição que oft'ereço ao vosso criterio, que confio ao vosso patriotismo; 
certo de que, o POder Legislativo do meu paiz, ha de trazer. me, com a concessão dos favores 
que solicito, novos estimules para. a. lucta. em que me tenho empenhado, em prol de um 
ideal nascido sob o influxo de uma educação hoje preconieada como a. mais consentanea 
com os interesse~ do Estado, era que anceia. por ter em. cada cidadão um agente da. producçã.o 
nacional. 

N. XVIU: 

Na vigencla des~ lei, seL"ão observadas as disposições seguintes : 
1 ... nas questõ: s de qua.Jitlca.ção e élassifieação de merca.dorias, levantadas no acto de 

primeira. conferencia ou de sabida., ou ce exame previamente requerido, para confecção 
da· nota ou despaeho, nos termoa da legislação em vigor, será ouvida. a commissã.o de tarifa, 
cabendo á. parte interessada. a interpretação de recurso para a commissão ou juizo arbitral 
de que trata a lei n.; . 

2•, das decisoes da. commissão ou juizo arbitral não haverá recurso, conforme preceitua 
a ordem de 12 de junho de 1888, prevalecendo para. todos os e:lfeitos taes decisões, exce
ptuados para. os casos previstos pelo art. 579, do regulamento de 19 de setembro de 18ô0; 

3a, a1 Alfa.ndegas enviarão ao Thesouro, mensalmente, exposição ou rela.torio cireum• 
stanciado das questões susci~as e decisGes proferidas sobre as classificações e qualiflcaçõea 
das mercadorias, ocoorridas na repa.rtição, acompanhado das respectivas amostras ; 

4a, si dos estudos e diligencias a. que o"Thesouro houver proced~do se reconhecer que 
houve erronea. interpretação da. tarifa.~ o Ministro da Fazenda, providenciará. d~ modo a. 
corrigil-a, expedindo ás Alfandegaa, circular sobre o caso, para completa uniformidade das 
classificações nas rapartições aduae~as da União ; 

5", dos actos e decisões proferidas dentro de privada alçada. pelas Alfandegas, taes como 
os de multa por ínl."racçã.o de leis e regulamentos, probibições de entrada. nas Alfaodegas e 
suas dependencias, questões de assumptos ou exclusiva jurisdicção, não será admittido re
curso. 

Pa.ragrapho unico. E'licito aos interessados dirigir, por intermedio da Alfandega e 
como inrormação da Delegacia Io'iscal respectiva, sua. reclamação sabre o caso ao Ministro 
da Fazenda,_ quando porventura. o inspector da Alfandega não hâja feito, dentro dQ prazo 
de 30 c'ia.s. contados da data da. decisão, a devida communica.ção, que será. pela. Delegacia 
encaminhada com a indispensavel informação ; 

6'\ dos recursos de revista, interpostos dos actos das alfa.ndega.s nos casos de iMom
petencia., excesso de poder e violencia da. lei ou de formulas essenciaes, só ao Ministro da 
Fazenda, cabe resolver, ouvido o Cclnselho de Fazenda, quando sobre ta.es recursos. já se 
ll~ houverem manifestado as respectivas directorias do Thesouro, . 

§ . I . o As Delegacias Fiscaes encaminharão ao Tbesonro taes processos com as devidas 
informações, preaedidas as deligencias indispensav&is, afim de que taes processos sejain 
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submettidos á reEolução superior isemptos de vicies ou laoana.s que. possam prejudica!' o 
prompto estudo da questão. . ·. 

§ 2,0 O encaminhamento ou remess& de taes proeeseos será feito dentro do prazo de 
30 dias, sob pena de responsabilidade da autorldaJa que houver preterido a sua. conclllSão, 
cumprinno·lhe a.esigna.la.r no acto.da. remessa, os incidentes ou deligenclas que não forém 
satisfeitas na. fórma dos despachos e ol'dens exJledidas ; · · 

7a, si na. reparticão recorrida houver sido lavrado o res:pectivo termo d perempção. 
observados os preceltos estatuídos da legisla.~ão ·vigente, o qual dever~ ser annexo por 
cópia authenticado., pelo chefe da. l•sec\ãO da. Alfandeg~ ou quem suas vezes fizer, ao pro· 
cesso inicial, precedida de intimaçiiod"' parte e publica.ça.o da decisão ou despacho no jornal 
otficial da. séde da. Alfandega, não terá. logar o encaminhamento de tal reclU'So, o qual deverá 
tlcar a.rchivado lançando·se o competente daspacao de remessa ao cartorio ou &Nhlvo de 
reparti cão. para todos os ell'aUos da decisão proFerida ; . · . 

8', do mesmo modo se procederá, com referoneis.. a.os a;cto~ das delegacins ftscaes a doa 
administradores de mesas de rendas a delegados especia.es de privada jurisdíoção a nos. · 
casos de reéursoa de revista ; 
. . 9"; cumpre aos inspectm·es das a.lfandegas, delegacias fiscaes. e administrador~ dà 
mesas de rendas remetterem a. Directoria. de Reoda.3 Publicu do Tbesouro, mensalmente, 
relatorio circumstanciado d!l s questões suscitadus e decis1!es prorerida.s em favor das partes, · 
de alca.da ou não priv<~tívas, aflm de que, no.s termos dos arts. 29 e 30 do decreto de 29 
de janero.de 1359 e mais legislação em vigor, o Mloistro da. Fazenda. tome as providencias 
que julgar convenientes em bem da administração fiscal. · 

Pa.ragrapho unicc. Apreciados estes relatorios peln. Directoria. das Rendas Publicas, 
serão em seguida sujeitos ao estudo da Directoria do Contencioso, que os submett9rá á re
solução do Ministro da. Fazenda. ; 

Ioa, dns decisões proferidas pelas alfandegas, delegacias ftscaes e mesas de rendas, que 
houverem pass"'do em julgado, nenhum re~mrso ou reclamaçio será. mais admittido, cum
prindo aos chefes da.s reparti~ões, que os houverem proferidos ~r occasião de encaminhar 
toes rooursos ou reclamações, jantar as cópias autenticas das decisões proferidas e termos 
finaes da respectivo. nccão ou processo e das intimações realizadas; 

I i~, em bem de legitima defesa de direito.s ou interesses particulares ventilado perante 
os tribunaes ou autoridades jndicuu'ias, não é licito negar certidão de documentos, pareceres 
ou informações prestadas sobre as questões ventiladas no contencioso administrativo, ou . 
processos findos ou em andamento, como prescrevem Oli arts. 14, § 4•, do Regulaménto 
n. 254, de 21 de agosto de 1850, circular n. 358, dé. setembro de 1857, aviso n. 26, de 6 !!e 
setembro de 1858. · · · · 

Paragra.pho unico. Só nos casos preceituados nas ordens do Thesouro n. 117, de ou· 
tubro de 18i8, G 22 de outubro de 1885, art. 10, do Regulamento annexo ao decret() 
n. 5245, de 5 de abril de .1873, é que se negará certidão de taes documentos; 

12', o Poder Executivo ftca autori.zado a. fazer organizar um reguL'miento das a.lfan·-· 
degas, de accordo com o systema estabelecido na presente lei e dispoeições do decreto 
n. 2547, de 19de setembro de 1860, attendendo as condições do commereio, industrias e 
navegação da Uniio. em suas dill'erentes.regiões.-S. R.-Coelho Otnwa. · : ' 

· A Commissão acceita n. emenda ; mas, propoe que sej<~. ella destacada.· para constitair 
projecto em separado, e soffrer o debate que merece. Trata-se de 4isposicões da maior .im,: 
portancia, que entendem com o que de mais delicado tem a administração da tazenda, e ·por · 
isso, em projeeto, .me!hor será discutido o assumpto e mesmo completado. ' 

.,9. 
·Accrescente-se onde convier : 
Àrt. . Na vigencia desta lei serão cobradas pelo .dc,bro todas as multas que tiverem:: 

de ser ap,plicadas nas repartições aduaneiras da. União, nos termos da Con1olidaçéfo da1 Leia 
das Alfandegas. , · 

S. R.-- CotJlho Cint-ra • 

. · A emenda obedece á. proocoupaçã') de tornar mais efl'ectiva. a fisca.lisação· .de nossas . 
Alfandegas. tornando-se menos frequente as tentativas para 1\lgir-se ás tàxas mais altas-· 
comprejuiz.o .do:flseo. lnfelizménte a Commtssã.a dividiu-se, opinando :a .tà;yor da eD)enda. 

,quatro membros e contra-outros tantos. O relator do presente parecer declara á Cam~· . 
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::: que foi dÓs que votanm a favor da emenda., por lhe parecer que encerra. ella providencia. 
. conveniente. O temor da multa e a certeza. de que a multa elevada sobrecarrega a. 

merçadoria. de modo á tornar duvidoao o lucro da. Vtlnda, ta.râó com que s6jam diminuídas 
as tentativas ft•equentes que se ta.zeDi para f1 audar a fazenda, para pagar pelas taxas mais 
br.ius, fugindo-se ás ta.xa.s da lei. E' oerto por outro lado que o pequeno· valor de certas 
multas é uma das causas de certo numero de abusos que se praticam em no.aas repa.rtições 
adua.neit'at pela certeza. de que a multa. ·não sobrecarrega a merca.doria, tanto que . não 
vale11se tentar a fraude na esperança de paga.r direitos menores. · 
· A Commlsdo julga. de seu dever ·propor ás autorlsações conferidas no projecto a. 

-légiiln\e emende. ; · · . . . . . _· 
' . 

Accresaente·lle - emenda 79a .;... a. é.ffectuar as opera.ções de credito precisas para. pro
ceder ao resgate das apolices d011 emprestim:os naelonaes de 1868 e 1889. . . 
. • Eeta medida impOe-se e o Governo a solicita como fazendo parte . do plano dn~nceiro 
que elt& executando~ · .· · · . . . 

Sida das ·commlssões, 29 de agosto de 1899.- Lauro Muller. presidente interino:
. Ser.:edello CoN"êa, relator.- Akindo Guanabara,- Calogeras.- Mayrtnh.- Augusto Montjl
negro : votei pele. emenda do Sr. Eugenio Tourinho e outros1 suppreBiiva. u dis~içoes do 

· projeeto sobre loterias e pa.rà. que a. Commisilão não concoraasse com emendas modillca.ndo 
. u tarifas aduaneiras na. lei de recetta.-Marçt.it de Escob<Jr: votei pela emenda. supprimtndo 
O! artigos do projecto referentes áa loterias • 

.Atcgeuto Sew~o- Vencido quanto ã emenda sobre loterJu, 8.88ignada pelo Sr. Eu· 
gen1o Tourinho e outro!!, pelas seguintes ~s : . 
· · Elta. emenda propõe a .suppressio dos· artll. 8° e g. e seus ~ragrapbos, pelos quaes 
d6.-se ao Governo a.utorisaoão para prorogar o actual contracto de hteriaa federe.es e se 
conatgnam na lel d& receita novas disposições que augmentam as vantagens de que gozam 
os aotuaes contraotantes. ·. 

· NIO na pa.rece razoavel que se autorise a proroga.ção de um contracto que roi assi .. 
nado -IID 1 de janeiro de 1897 pelo prazo de sete ann01, dos qu·aes apenas decorreram 
aou& aDilOI e oito met:ea. faltando, po~ta.nto, para seu termo quatro annos e qaa.tro mezes, 
m&is. de metade &inda do ·prazo contrilctado, e tempo basta.nte para conter o ez:ereicio 
inteiro da JR'Oiima legislatura.. · · 

- 1 · nem ae diga que se .,.ugmenta. o ouus da comp&nhia d~ ~oterias federaes quando se 
esta.belece que a p'r'Orogaçâo dependerá. de ser elevado ao mmtmo de 1.307:000$ o bene• 
ficio que é obrigada a pagar, pois este já é pela lei n. 428, de lO de dezembro de 1~; 
e.rt. 24, § 1° lettra A, de -~ .000:000$; muitO' embora tenha sido sopbismada uma grande 

- ·:parte deste ·pagamento. . . · . . · 
. . -C®l .a approv&.ção da emenda a qu& me reftro, é ma.ntidó o actual contra.cto de lo
terias tederà.es, q.ue p8o1'& ser optimo para-os ·contra.ctantes não precisa. das vantagens que 
são ~ncedidas nos artigos cuja. suppressã.o é proposta; sendo_ que o Thesouro arrecadará 

·só dos impostos de 2 e 4% quantia superior a 2.000:000$, si for elle cumprida em todos 
. aA . suâi claUSUlas, · principli.lniente a. 4•, revogada por simples despacho do 1lsca.l, com 

grande p~juizo para o8 cofres pnl:llieos e cont?& lei expressa. . , · 
. _ : . O 'pensamento 9o Congresso· quando autorisou a refOrma. pa.ra. o contracto actual, con· 
· 0odendó, é certo, -gran,des vantagens, mas reduzindo o prazo a sete annos, foi a extincçio . . aa.s loterias, pois, no§ _70 do art. 24 da. citadalei n. 428, determinou o seguinte : . 

. ·: ·· -~ Fiod<l o prazO do contracto firmado em virtude da. presente lei, ficam efiJtinitis ss 
.·. tte1"i~ d4 Capital Federal. _., . · . · . . _. · . 

. · · Para qu·e annulla.r tal resultado, para chega.rmoil ao qual apenas nos faltam quatro 
annos ~ · -

i:< _ . Me parecem bastantes. as ponderações acima. feitas para justifica. rem o mêtl · voto a 
~:j<;i~~enda ·dos Sr8. Eugenio Tourinho e outros, reservando maiores iuformaQÕ88 ~ra · 

. --~--\j~~bido t&D,toom 8obre todas a~ emendas que mOdifleam a tarifa aduaneira;~ por;_,. 
. ~~ri;~-~CC()rdo com as inedidas prQposta.s em todas. ell~s, mas por jnlgar· que,UJJlli:": 
J~e:~;f;;~a.ra_ creou uma. Commissã~. Jl&rma~nte ·de tartfa,~aó a esta·.eábe_ tr~t&r~ ' 
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N. 136-1899 

Emenda elo Senad~ ao projeoto n. 60 A, de 
1.897, que autori,;a o Goucrno a rele,ar a3 
cl~vi(hs contr..thidas c'm o The!out·o Federal 
pelo corone& Pedro Nunes BLptista Ferreira 
Tamarindo, morto a 4 de março _de 1897 
ttél combal6 de Canudos. 

Foi ~resente é. CommiiSio ·do Fazenda e 
Induatr1as a. proposiQã.o da Ca.ma.ra dos Depu· 
t&dot~, que a.utorisa a. relavação das dividae 
contraliidaa com o Thesouro Nacional pelo 
ta.lleoido e!'lronel Pedro Nune~~ Baptis~ Fer
reira Tamarindo. a. qual o Senado modifi· 
cou. 

A Commtssão é de :pa.reoer que deve aer 
&oaeita a emenda do Senado. 

Sala du Commta~a. 31 de aKOSto de 1899. 
- 1. MarwutO, prealdente. - O~clh A~rali· 
'''· relo.tor.- Hwmmegildo de Morau. -
PiJthfiro Jt~Jtior.-Coolho Lisboa, 

Btnettda do &nad6 ao projteto n. 60 A, 
de 1.89'1, da Camara dos Deputados 

Ao artigo unlco-Substitua-se pelo se
guinte: 

nudo! ; revogadas u dlsposiQGel em oon 
trarlo, 

Ca.mara doe Deputados, 10 de agosto de 
1897.- Arthu,. úe•ar RtoJ, preatden~e. -
Julio tÜ M~llo F.lho, 1° secretario.- Ca rlos 
Augusto Va~nt~ de No-«Je~, 2• searetarlo. 

N. 137 - 1899 

Autori.u o Poder Executitlo a conceder ao pa· 
trão·mdr d:J Arsena~ de Marinha da Capital 
FedoJrul , Raymundo Nonato de Ca"'alho o.t 
os vencimentos inherentes ao posto .de to ti· 
'~ente da armada com a graduaçt'fo d• capi. 
tifo-tenente · 

A Commisaio de Mat'inha e Guerra, "'f.pre
ciando devidamente a petição dirigida ao 
Congresso Nacional pelo pntrão·rnór do Ar· 
sonal de Marinha. de8tu. Capital, Raymundo 
Nonato de Carvalho, em que sollclta a sua 
conftrmnção no posto de 1 o tenente da. ar;.: 
mada, em que já. é gl'll.duado por lel\; consi
derando que, a.lém de haver precedentes .de 
concessão de igual ta.vor, o petlctonorio tem 
cerca de 30 annos de servioos prestados á. P&· 
trio, inclusive serviçoa de campanha. durante. 
a guerra. do Parngua.y, onde tomou pa.rte nós 
principae.i combates oa.vaes, tendo merecido· 
elogios e dJstincçOes, qae constam dos 16U 
a'!Sent&mentos, é da parecer que sejr. . defe
rida. a petiçã.o do referido patri')omór, e · pa.ra. 
isso o.lferece á. consideração da Camara, o· se
guinte projecto de 1 i: 

Artigo unico. Fica. relevada. t. vluva. e 
herdeiros do tlna.do coronel Ped.ro Nunes 
Baptista Ferreira Tamarindo a divida. con· 
tr&bld.a JMP!ra. com a Fazenda. Nacional por 
aquelle omcia.l,- na importancia de 5:000S e 
proveniente de supprlmento que lhe !oi feito 
pua occorrer ás de~pezas com a march& do 
aeu b&ta.lbio para Canudos, no interior do O Congresso Nacional decreta: 
::a!~t'!!rl~~hia ; revogadas as dl.a_posições Artigo unico. Fica o Poder Executivo au-

torizadn a conceder ao patrão-mórdoAl"Mnal 
Senado Federal, 22 de junho de 1899.- de Marinha. da Capital Federal, Raymundo 

Francilco de A.ssil Ro.sa e Silva, prl!llidente. Nonato de Carval.l;lo, os vencimentos iDhe
-loa_lcim de !J· Catuftda, 1°. secre~rio.-. rentes ao ~to de to tenente da armada oom: 
118nr1que Couttn~o, ao secret~1o, servmdo .de .. a gl'!Ldua~IP:? de capitão-tenente; ,revogadas 
20.-Gt4stavo R,cluJrd, servindo de 3° 11ecre- .as d1sposiçoes em contrario. · 
tario.-Raulino J. Aáolpho JiorJt, servindo · · · _ · 
,de .to secretario .Sa.la. das sessoes, 31 de agosto de 1899.-

• Henriq~ . Valladares, presidente.- Awgwto · 

P · t 60 A d 1897 à ,., .., Cleinentino, relator.- Barbo1a Lima.- LUJ•. 
ro;ec o n. , e . • a vamara u.os . poldo Jardim. ·. 
Dsputados,qtl6 autoru-L o Go,.,erao a rele-oar · 
as di..,idas contrah.id:t.s com o Thesouro Fe
.deral pelo coronel Pedro Nunes Baptista 
Ferreira Tamarindo, morto a 4 de março 
do corrente anno no combate de Canudos 

O Congresso Nacional resolve: 
Artigo unico. E' o Governo a.utõrisado a 

relevar as dividas ·contrahidu ·com o The· 
aouro Federala pelo coronel Pedro Nunes 
Baptista Ferreira Tamarindo, morto a 4 de 
março do corrente a.nno no combate de Ca· 

Camnra v. !V 

O Sr. Presidente -Esgotadas u 
materias da or.dem ~o dia·, dasigno para.. 
ama.nhã a seguinte ordem do dia.: .. 

Votação das segointes materias: . 
Do projecto n. 129, de 1896, dispondo sobre 

a contagem da. antiguidade de posto dos otll· 
ciaes do eurcito, a. que se refel'El os arts. }o 
e 2" da lei n. 350, de 9 de dezembro de .1895; 
precedendo a vo~o do i'equ~ento do 
Sr. BarboSa Lima (2" discussão); · 
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· ... "!".------------------------
·· Do prqlecto n. 1:«, de 1899, (e 11. 90, de commisaio de consUtuiçlo, LfgislAçio c 1tt .. 
-1898}, concedendo a João C&rlos Greenha.lgh ttço. (2• dl&alisaão). 
e Polydor Novak privJleg-io por 50 aDnOB 2' discu~ do projecto n. 27 A, de 1899, 
para a OODitrui)Qlo, uso e ·goso de uma. es· a.utorizando o Goverllo a. reintegrar no ser
trada. de ferro que, partindo de um porto do viço acttvo da. a.rm&da, com a patente de 
llt.toral bra.zileiro ou ds ponto terminal de vice-almirante, sem prejuizo do respectivo 
alpmt. 'ia·ferrM já construida, v& terminar quadro, o vice-almirante reformado At'thur 
oa. t'ronteil'll da Bollvia., e dá outra• provi· Jaeeguay; com pareceres das CommlSIÕel de 
deDOiu OOID o parecer sobre a emendo. o!!e· Conltltulçio, Legislação e Justiçe. e de Ma-
reelda Da 3• diiCueaão (3• dislluel!ão); rinha e Guerra.· 

Do pro.lec~ n. 132, <le 1899, determinando 2' diacuaão do projeoto n. 135, de 1899, 
que, na Jlquldaçlo do tempo de serviço pal'& a~torlza~do o Poder Executivo a abrir ao 
a ~ do meio-aoldo, não seja descon· Mmlster1o da.s Relaçnes Estertores o credito 
ta.do aquelle que for passado no g010 de li· de 50:QOO$ ao cambio. de 27, supplemeotar á 
~ parto tratamento de saude, nos termos rubrica 4' do art. 12 da. lei n. 580, de 31 
do art. lO do decreto n. 1.388, de 2l de de dez:em~ de 1898; 
fevereiro de 1891 (3'- discussão); 3" d1scu~ do projeeto n. 103 B, de 1899, 

D& emenda subStitutiva do Senado ao pro- q~ a.utortza o Poder Exec~tivo a. abrir ao. 
· Jecto n. ·22 . c e 22 D, deste anno, que Mmister!o da Justica e Negoctos Interiores o 
a.utorlza. o Poder Executivo a abrir ao Mi- credito de 1:616$935, supplementar á. verba 
ntaterlo da Justiça e Negoeios Ioterlores o o; 11 - Juatlça Federal- do art; 2" da let
aredlto extra.ordio.arlo de 80:853$637 para n. 560, de 31 de dezembro de 1898, paro. pa•· 
Jlal&mento. dos ordenados que competem a ga.mento dos vencimentos do escrivão sec
vartoe juiiM (diSCUII8âo unica); c:ional do Estado de S. Pau1J, Antbero Gomes 
· DO projecto n. 109, de 1899, autorizando o · Barbo~a; _ . 
Poder Executivo a promover, por serviços 3• d1scussa.o do proJeeto n. 103 C, de 1899, 
relevantes, ao posto de alferes ou 2• teneDte relativç â emenda oíl'erecida na 2a discussio 
do exercito ao 2• eargento do 2• regimento de d.o prOJBCto :l ~ .103, deste anno, e que !oi 
&rtllhariaAgenor Rocha, independentemente desta.cada em VJrtu~e do a.rt. 133 do Regi· 
de vaga nesse posto (2• discussão) ; mento Interno, a11tort~ando o Governo a abrir 

Do projecto n. 77 A, de 1899, creando no os credttos l;l~S&rtos pal'& a conclus&o do 
·Dlatrlcto FederAl ma.is quatro otncios de jus· la.zareto deftmtlVO de Tamandaré, no Estado 
tlça. aendo dous de tabelliães de notas, um de de Pernambuco. 
esc:rlvãó de proteatos de lettras e um registro Levanta-se a sessio ás 2 horas e30 minutos 
pral de hJPOtheca:.; com Sllbstitutivo da da. tarde. . 
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CAMARA DOS DEPUTADOS 

APPENDICE DOS ANNAES 

Dizcurzos pronunciados sm dív~rzaz zss.sões 

SESSÃO DE 1 DE AGOSTO DE 1899 

(Vide pag. 2 do 4~ vol.) 

O "Sr. Mnrco11 de Araujo
Sr. Presidente, ~enho continuar hoje as con
siderações iniciadas em re~posta. aos discursos 
proferidos nesta. Casa pelo meu colleg;1 de re
presentação, o Sr. Anizio de Abreu, que, com 
grande difficuldade, tentou empanar o brilho 
da. verdade com a mystificação dos successos 
politicos desenrolados no Piauby, como se vê 

. do trecho do resumo .do seu discurso; o que 
não conseguiu, apezar da sagacidade e astu
cia. com que procurou architectal·o: 

Assim, demonstrando qual era a sua situa-. 
ção em face dos diversos gnlpos politicos, eru 
que se diviilia o Estado, quando aqui se 
tratou de arregimentar forças pa.ra dar ba.· 
talha á situação dominante, disse: 

« O orador estan1. igualmente afas
tado de ambos-do governo estadual e 
do partido que o combatia; de rela
ções melindradas com o general Pil'es 
Ferreira e guerreado pelo governo es
tadual e pelo Senador Cruz. Con
servava-se no seu Estado ao· lado dos 
seus amigos victimados: Esta vn. só com 
os seus amigos.» 

Eu pergunto: a.fa.sta.do de ambos, o que? 
Parece que o voca.bulo ambos se retere a 

partidos, pois accrescenta-Ihe as expressões 
do g01)erno estadt(a~ e do partido que o combatia. 

Mas nesta. parte, S. Ex. denuncia o que 
quiz occultar, quando se referia acima aos 
diversos grupos politico~: do go'!:~o esta
du.aL,-o pflrtido que o h a via posto á margem
e do partido, que o combatia - o nosso, -
mesmo porque no Estado, nessa occasião, 
só havia esses dous partidos; entretanto diz 
adiante: rle re'ktçcíes me~indradas com o Sr. 
gene~·at Pires Ferr·ei?·a e guerreado pelo gJ
vuno estarlual e pelo Senador- Cruz. 

Isto é uma explicação, que S. Ex. dá. com 
a intenção, talvez, de accentuar a. confusão 
estabelecida com os seus...:_ di'Versos grupos 
politico:;, parecenno assim haver mais da 
dous partidos,-quu.ndo a vei·datle historie& 
é que, então, no E,;hrlo só havia dous,-o 
chefiado pelo Senador Cruz e o do governo, 
os quaes se hostilizavam. 

Qu11.l era, pois, o de S. Ex. e de seus ami
gos "Vi~timados ? ! 

Sr. Presidente, o motiYo determinante da 
eliminação do meu collega do partido, a que 
pertencia, ja o expuz detalhadamen te no meu 
discurso anterior, onde mostrei o meio de que 
se s~rviQ o actual governador para pol-o em 
prattca, escrevendo pelo seu proprio punho, 
e assignando com outros amigos seus, & 
celebre acta, da qual se depr~hendia esta
rem rotas. as relações politicas do seu go. 
verno com o Sr. Auizio ele Abreu, em vista. 
da deslealdade deste para com o partido, por 
oocasião da. eleição do actual governa.dor do 
Estado e ainda na vigencia. do governo de seu 
antecessor. 
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Pelo resumo do discurso de S. Ex. se col- T{oje, venhQ demonstra.!' que não houve 
lige que, quando se operou o movimento po· a.:,.;olutnmente deslealdade no proceder dos 
litico, que deu em result.'\do a -victoria. do nossos amigos. Aqui, no Rio, resotveu·se 
gra.nde p:~rtido, que combateu o governo es· defio itiva.men! o a apresentn~o da. chapa fe· 
tadua.l, que o havia alijado, e sua. a!liança. ao dera.l de 1896, composta dos nomes de S. Ex. 
nosso, hoje novamente guerreado por S. Ex., e tlos Dre. Elias Martins e Henrique Valle.· 
por não se adaptar ás lutas emprehendidas dares, ficando o quarto loga.r para ser plei · 
contra. a prepotencia dos pequenos despotas; teado pela opposicã.o ao nosso partido. Nestas 
se ccllige, dizia, que a. situação de S. Ex. condições. seguiram para, o sul do Estado o 
parecia a. mais invejavel possível; atHgura.n- Sr. Dr. Nogueira Parunaguâ e para a Capital 
do-se ao nobre Deputado ser o eilto, em torno I o Sr. Senadol' Cruz, ficando nesta. capital 
do qual giravam .toàas as aspirações das S: Ex., o Sr. Pires Ferreirn e o Sr. Hen· 
agremiações politicas no P iau by. Mquc. V~lla.dares. ~o cheg'!-r o Sr •. Senador 

como se mude 0 meu collega 1 Ninguem Cruz a. ctda.de de Cax1as, de v_1agem amda para 
ignorava qu~ s. EX. havia sido expellido do Thereztno., re~beu o segumte telegramma 
partido do governa.dor, como tudo ficou con· d~ Rio de J~nelro, ~rp1ado pelos Srs. general 
statado da referida acta da. celebre reunião Ptres Ferretra e Amz1o de Abreu, que passo 
politica. realizada em pa.la.cio . a ler: 

Portanto, não era S. Ex. que ab:tndona~·a. 
o poder, era o poder que o repellia, e antes 
do congl"açameato em torno do nome do Sr. 
Nogueira Paranaguá. Nestas condioões, re
pellido pelo grupo, que por tanto tempo o 
acolhera. em seu seio, foi que S. Ex. ba.teu á. 
porta do nosso partido. E, como não é de boa 
politica. em taes condições desprf'..zarem·se 
elementos, o acolhemos. Vindo do acampa
mento in imigo, sabedor das peripecias, dos 
arranj-os e dos meios, com que procuraram 
vencer-nos, convinha-nos por i=so não des· 
prezar o despeito daquelle que havia sido re
negado, colher de S. Ex. , sempre docil na 
adversidade, os conceitos que lhe inspira5se 
o desejo de uma. p1ospe:r.a solução. Foi sóo 
mente com estes elemetitos, senhores, que 
recebemos no nosso partido o Sr. Anizio de 
Abreu, sem contarmos absolutamente com o 
concurso de seus amigos: porque, si S. Ex. 
os possuiu, elles o tinham atirado á rua da 
amargura, onde S. Ex. só encontrou um 
.tecto, que o a.br;gou-foi o do adv~rsa.rio po
litico, cont.ra. quem novamente se insurge. 

Sr. Presidente, a. camara. toi testemunha, 
infelizmente, do incidente lastimavel, que 
aqui occorreu apôs um dos discursos pro
feridos pelo meu collega, o Sr. Anizio de 
Abreu. Disse S. Ex. (o que foi cortado no 
resumo do seu discurso. publicado no Dizrio 
do Congresso de 21 dejulho) que- ~a. nossa. 
deslealdade trouxe a não inclusão do nome do 
íllustre advogado Dr. Fra.nklim W. de Al
meida no quarto loga.l' da chapa da repre
:sentação p iauhyense». 

Em aparte, protest-ei solemnementc contra 
tal asserção. promettendo dar·lbe resposta 
cabal-e S. Ex., por tão simples facto, sum
mamente irritado, injuriou-me '!OlD epithetos 
grosseiros, provocando da minha. parte uma 
reacçãó energica. e adequada. á aggressão, 
quando imprudentemente mr, repetiu os in
sultos fóra. do reeinto da Camara. 

«Conveniente dar diversos collegios, 
sem prejuízo chapa. mil votos Fran
klim. Severino, Rios, outros amigos 
acuam indispensa.vet. Pl"oceda como me· 
lhorcntender, accordo amigos .». 

Na. meama occ~sião o Sr. Senador Cruz re
cebe do Sr. Dr. Franltlim W. de Almeida o 
seguinte despacho telegraphieo: 

c Instado amigos, resolvi pleitear 
terço. Anizio, Pires lhe telegrapharam 
expondo motivos. Conto appla.uso seu 
minha resolução. Saudações.~ • 

Da cidade da. Parnahyba, foi transmíttido 
ao Sr. Seuador Cruz, pelo illustre capita.list<~. 
coronel Joaquim Antonio dos Sa.ntos, a cópia 
de outro telegramma, firmado Bómente pelo 
meu eollega. o Sr. Anizio de Abreu, que, ape
zar de me estar ou-vindo, .não tem querido 
ma.is honrar-me com os seus apartes. 

Este telegra.mma. deixo de lel·o textua.I
mente, por ter ~ma. pa.rte reservada, mas 
garanto que S. Ex.., secundando o facto da. 
apresentação do Sr. Dr . Frank!im W. de 
Almeida., in-voca, além do assentimento dos 
Srs. Dr.>. Arthur Rios e Severino Vieira, 
(que declararam mais tarde não terem sido 
ouvidos a respeito), os rl.os Srs. Lauro Mnller, 
Frederico Borges. Paulino de Souza Junior, 
etc., que ignoro si realmente foram ouvidos 
como aquelles. · 

De facto, após a, retiraria para o Estado dos 
illustres Senadores Cruz e Nogueir a Para.na.- · 
gnã, ficando organizada a chapa pela fàrma 
ja declarada., fui indicado á ultima hora o 
nome do Sr. Dr. Franklim W. de Almeida,, 
declarando os signa.tarios dos telttgra.mma.s 
estarem de accordo com esta apresentacão 
muitos Sm. representantes da. Nação: 

Chegando à Tllerezina, o Sr. Senador Cruz 
le"Vou os telegramma.s recebidos a.o conheci
mento do Dlroctorio, do qua.l, note <t Gamara, 
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fazia. parte o Sr. Dr. Areolino de Abreu, ir~ Note ainda a Camata que S. E::r. occnltou 
mã.o do Deputado Anizio de Abreu. ao Sr. Senador Crnz o meu alijamanto, e ao 

O Directorio, lendo·os e t omando-os em Sr. general Pires Ferreira o do Senador No
consideração, I'0solnu por unanimidade de gueíra. P nmnaguá, s.ttentas as relações de 
votos pleitear o 4G legar ; mas que, a.o menos, amizade entre os mesmos e os alijn.ndos. 
esta indicaçã:o deveria partir do Estado. Foi Isto é que é ser desleal e trahidor! 
assim que o Directorio apoiou a minha candi· 
datura., já. levantada por conta propría. Guarde, portanto, S. Ex. esses beUos adje· 
. Onde a nossa deslealdade 1! ctivos para coroar suas acçües, nós os repel· 

Obedecemos, ou não, ao3 mais comesinhos limos e lhes daremos sempre o destino con
principios de solidariedade e a.ca.tamento aos veniente. 
legítimos representantes do eleitorado~ Sr.' Presidente, quanto á sinceri~ade poli-

Além disto, S. Ex. e o Sr~ general Pires tíca., de que ta.nto blazona. o nobre Deputado, 
Ferreira, tendo dito no telegramma., que ha. chamo a a.ttenção da cama.ra pa.ra. o desem· 
pouco li - P1'oceda como melhor entender, baraço co.n que muda de opiniões e a presteza. 
accurdo amigos - davam ao Sr. Senador Cruz com que renega. idéas! 
e aos nmigos liberdade plena. de accão, visto Sr. Presidente, [~conhecida. do Paiz inteíro 
se acharem no thea.tro dos acontecimentos; a adhesão que prestamos ao governo ao 
e, conseguintemente, fosse qual fosse a sua. honrado sr. Dr. Prudente de Moraes, 
resolução, não poderia jamais ser taxado de então muito digno Presidente da. Republica, 
desleal. sa.lientnndo~l!e o meu colleg<\ na redacção do 

COmo, poiS, em plena Came.ra, S. Ex. vem Debate. si bem que nas occa.siões críticas 
injuriar-nos. e.squecendo·se até de que dessa fugisse á responsabllid&de, como fez, quando 
deliberação collectiva. fazia pa.rte um irmã.o interpeUado neste. Casa. por um illustre mem· 
seu, o Sr. Dr. Areolino de Abreu, :~. que já bro da bancad~ ri~grandense. 
me referi?! 

Si ha deslealdade, portanto, é de S. Ex., Sr. Presidente, o meu nobro collega. vol· 
"que inverte 05 factos. os adultera, a ponto de !ando ao Esta.do,depois de findas as sessões do 

a.nno proxlmo passado, com a.s mesmas idéas 
oppor o que hoje a.ffirma ás palavras elo· da posição política. aqui 11.S$Umida., em 
quentes que hontem escreveu. vista. do movimento operal!o nesta. Capital, 

Os factos, que pnsao a oxpender, demon. apressou-se em tomar parte no novo partido 
strarão que o termode.~leal, a nós emprestado lá. organizado pelos amigos do governador, 
por s. Ex., assenta-lhe com mais proprie- sob a denominação de ({.COncentração Repu-
da.de. blicana•. 

Realizadas as eleições uc Estado, S. Ex. 
seguiu daqui para 0 Pianhy, onde ja me E para não ser taxado de taràio na. sua. 
encontrou de viagem para esta Capital, afim adhesão ao partido, com a mesma. denomi· 
de tratar dos interesses politicos do nosso nação nesta. Capital organizado, S. Ex .• 
El'!tado, inclusive dos relativos aos processos mesmo de viagem para. aqui, mandou a.lis-

t d ., b tar-se nas fileiras deste partido. 
i os aura os aos uesem argadot•es do meu Es- Aqui chegando 6 conferenciando com alguns 
tado pela. prepotencia do actual governador. amigos do partido republicano, insinuava 

Em minha ausencia, S. Ex. entra em comw 
binação com 0 goYsrnador, que nos hostili- bypocrítamente a diversos acha.r-se firme no 
sava., com 0 intuito de, no recouhecimento seu posto, o que aliás confirmou mais tarde 
dos poderes aqui, na Capital Federol, o nome da. tribuna. 
do Senador Nogueira. Para.nagua. ser substi- Era. por este motivo que eu com certa. 
tuido pelo do Sr. Dr. Alvaro Mendes e o insistencia, em apartes, provocava. S. Ex. a 
meu por qualquer doa dos candidatos da oppo- definir·Be; porque no Estado era concentrado, 
siçã.o- o Sr.Dr. Joaquim de Lima Pires, ou o em viagem mandara se concentrar e, aqui 
Sr. Dr. Clodoaldo Freitas, trabindo assim ao cheg&.ndo, declarava-se firme no seu posto, 
<tirectorio e aos seus amigos de então, que, ou desconcentrado. 
Iea.es, acabavam de elegei-o, mesmo na sua A prova. do que acabo de amrmar deduz-se 
ausencia. do seguinte trecho do artigo do Republica, 

A pmva. disto temol·a. no facto de haver do Pia.uhy, de 27 de ma.io do corrente anno, 
se divulgado no Estado seu conchavo com que passo a ler : 
o governador, confirmado não só por cartas · « NovA r>!ANOBRA- Accentua-se de 
vindas dalli, como pela proposta, que fiz9ra uma. fórma. positiva. e pratica o aban-
ao Sr. Senador Cruz, no Cear!\., e aqui ao S!'. dono do .partido republicano :pela gente 
genel'al Pires Ferreira, isto é, da. substituição do governo deste Estado. 
dos nomes do Senador Nogueira Par&naguâ. Ha tres dias a folha. official,que ainda 
e do meu , e por ambos repellida. in limine, tem o desplaut~ de conservar no seu 
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frontespicio o rotulo de orgr1o 1·epubli-~ 
oano, affirmou que a. concentraçao ven· 
cera em toda linha e que o partido, a 
que estivera ligada., em. apenas, um 
gruro; 

Hontem as manifestações da impren
sa governista foram ma.is claras 
a.[nd:,l: «as forças vivas da nação estão 
na conceHtnçc7o ; o prudenti~mo, avido 
de mando, qae deixou profundas man
chas negras na histm'i<1 da patria, de· 
clarou guerra ao Presidente da Repu
lllica. » 

Fez uma historia de partidos, a seu 
modo; escolheu uorncs, no Senado e na 
Camar", pam., a concentração, dando 
prn.ca de opposicionistas a todos os 
vultos notaveis do partido repuulicano. 

Affirmou que no Mal'anhã.o Benedicto 
Leite na.da valo, porque 4:3 forca elei· 
tm'e.l está com o Sr. Costn. Rodrigues:.; 
que Luiz Vi:tnna não tem elementos, 
porqu . ~ <estão com o pat·tido chotl.e.ilo 
:pelo Sr. Jos!l Gonçalves :s. ; que o ele· 
mento de .Ros!l e Silva « é numeri· 
camente nullo, diante do grande par· 
tido de Jos~ ~briano ; QUG estão em 
opposição «Prudentede )1oraes,Artbut' 
Rios, Luiz Vianna, Corrê:t de Araujo, 

·Chc-Tmont,Porciuncula, Benedicto Leite 
e Pauliuo de Souza.: qne a conct~ntr,tçdo 
« conta com il maiori:t no Congresso e 
13 Estados da União, - Amnzonas 
Piauby, Ceara, Rio Grande do Norte: 
Parahyba, Espírito Snnto, Rio de Ja
neiro, Minas, Pa.rami, Santa. catharina, 
Rio Grande do Sul, Ma.tto Grosso e Mu
nicípio Neutro; . que, finalmente, <~: á 
conccntraç?lo esta reservado um grande 
papel no scanarío político do paiz, 
principalmente expurgar da Repu~ 
blica os ultimoselcmt>ntos perniciosos.» 

Este artig-o, Sr. Presidente, é confirmado 
pelo :seguinte boletim, publicado na cidade da 
Parnahy!Ja pelo partido do Sr. governador, 
a propos1to de um telegramma. daqui expe
~ido para o Estado pelo correspondente do 
JOrnal do governo e profUsamente espalhado 
por todo o Estado, que passo a ler: 

«B?le~im~Concentração republicana 
-A v~sta dos acontecimentos políti
cos ult1ma~en~e ~erados no po.iz, aca
bam de se dJscrJmmar os partidos, for
mando duas aggremiações-o Partido 
Prudentístc~ e o Partido ConcentraçtTo 
Rep1<bliwna, este que apoia o Governo 
Federal e aquelle que lhe está. em 
opposição. 

C? Pa:rtirlo ReiJublicano desta cidade, 
sol1darro com o governo do Estado, que 

por sua. vez esta de perfeito accordo 
com o Governo Federal, e a cujo lado 
se acham o general Pires Ferreira. e 
os Drs. Anizio de Abreu, Alvaro Men
des e Thsuma.turgo .Azevedo, de ora. 
em diante se denominará-Concentr~ 
ção Republicana.. · 

Para. oppor formal contestação aos 
boatos que correm nesta cidade, de que 
a Vice-Presidencia. do Senado coube á 
opposicão com o voto do general Pires 
Ferreira, que (li7.em ha;ver_ deixado o 
Governo,e desmentir outras asserçõe8. 
inserimos abaixo o telegramma que 
acaba. de ser tra.nsmittido para. está. ci· 
dada. 

Eis o telegramma: 

« Therezina, o? O, ás 3 e 25 minutos de. 
tarde- Telegramma. opposí«;,ão falso. 
Gl>Vel'no Federal francamente apoiado 
pela nove. a~rgremiuçito pol1tica., deno· 
minada concentração Republicana, 
compo51a. antigo partido federal e ele· 
menlo díssíúeule partido prHdentista, 
venceu em tot!a líuha. eleições mesas 
1to s~nado, camara, conseguindo maio· 
ria todas com missões. 

Comrnissão orcamento seguinte: Calo. 
geras, Ca.ssiano, Muller, Serzedello, 
Severo, G ua.na.ba ra.,concentristas; Ma.y
rink, Montenegro, Cincina.to, pruden
tistas.» 

Parnahyba, 20 de maio de 1899. 

Como vê a Ca.ma.ra., tlgura. à.qui o nome do 
nobre Deputado, o Sr. Anizio Abreu, que, 
entretanto. diz estar firme no seu posto ! 

Todos estes outros 'looumentos(most-rando), 
boletins e artigos publicados nos jornaes, que 
apoiara o g-overno do Estado e que deixo de 
Ier IJa.ra não fatigar a Camara, provam que 
S. Ex. faz; parte da Concentração do Piauhy; 
entretanto ainda vem dizer aos seus amigos 
de hontem estn.r :firme no seu posto ! ! 

Em vista disso, Sr. Presidente, IJodeis 
aquilatar qual a firmeza das convicções do 
meu collega, o Sr. Anizio de Abreu. 
· Accresce, Sr. Presidente, que o governador 
do Piauhy, não satisfeito com a defesa feita 
no Senado pelo Sr. general Pires Ferreira. d'ê 
sua politica, mesmo porque não ha defesa 
possivel das arbitrariedades e dos desmandos, 
que, para desb.onra de seu governo, tem pra
ticado, encarregou ao meu collega do desem
penho desta diftcilüna tar~fa e, permitta-me 
dizel·o, o segundo advogado comprometteu 
o cqnstituinte muito mais que o primeiro. 

E' assim que, como de!'eBa. dos desatinos 
praticados Jlelo actual governador do Estado, 
apenas leu o artigo de Uill& lei, que re€l"e Q. 
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organização dos municípios, e, para.justificar 
a. derribada do conselho municipal da cidade 
da Parnahyba, fez uma. insinuação perflda e 
contra. a qual desde já solemnemente :protesto, 
isto à, c: que os conselheiros e intendentes 
desta cidatle tiaham contl'actos com o canse- . 
·lho:., e calou e.s derribadas dos conselhos mu
nicipaes de diversas outras localidades, nada 
dizendo sobro a. lei monstro de n .183. da 7 de 
junho de l899,ultimamente sa.nooionada pelo 
governador. . 

F.c:!ta, lei,Sr. Presidente,obra.de quatro dias 
consecutivos, dadiva grega, OU melhOl', re
SUltado de uma imposição feita pelo poder ex· 
cutivi'.l de meu Estado ao noder legislativo, 
teve por ftm evitar que se realizasse a eleição 
municipal ps.rs. preenchimeuto da. vaga. de 
~conselheiro da capital, que havia. falle
ctdo. 

Eis a lei, que passo a ler textualmente: 

<Lei n. 183-Publica.da. a 7 de ju
nho de 1899-Esta.belece o modo de 
preenchimento de vagas de conselho a 
intendencia municipal e toma. outras 
providencias. 

Raymundo Arthur de Vasconcellos, 
governador do Estado do Piauhy: 
. Faço saber a. todos os seua babitan· 
tes que a Camara. decreta. e eu pro
mulgo a. seguinte lei: 

Art. J.ó Dando-se vaga, por qual· 
quer fôrma., dentro dos dous ultimas 
annos do quatriennio do mandato mu
nicipal, não serã ella. preenchida. por 
nova eleição, mas occupal~a-ha imme· 
diata.mente o respectivo supplente, si 
a. vaga·for no Conselho Municipal; o 
viea-íntendente ou presidente do con
selho, si a vaga for de i11.tendente ou 
vice·intendente em exercício. 

Para.grapho unico. O supplente ou 
substituto, assim empossado, servirá 
e:ffectivamente durante o tempo que 
faitar para a. terminação do mesmo 
mandato. 

Al't. 2.• Os presidentes de conselhos 
municipaes, logo que tiverem. sciencia 
da. publicação desta lei, farão o preen
chimento das -vagas, porventura ~á 
existentes, pela. fórma. do artigo ante
cedente, ficando de nenhum e:lfeito 
quaesquer editaes a. respeito de taes 
vagas. 

Art. 3. o Quando os presidentes do 
conselho estiverem servindo de inten
dentes, deve-rão ac~;:umula.r as funcções 
dos dous cargos. 

Art. 4. 0 O ilitendente e vice-inten~ 
dente não poderão ausentar-se do mu-

nicipio por mais de oito dias, sem li~ 
cença. do respectivo c.onselho, sob pena 
de perda. do cargo. 

Art. 5. a Para os eífeitos dos a.rts. 60 
e 61 da. lei n. 13, de 25 de julho de 
1892, o intendente sojeitarã. de ora. em 
diante é. approvaçã.o do conselho, no 
prazo de 10 dias, a. nom~a<;ão ou de
missão de procurador da. Fe.zenda Mu
nicipal. 

Art. 6. 0 Revogam-se as disposições 
em contrario. 

Publique-se e cumpra-ss em todo o 
territorio do Estado. 

o secretario de Estado do Governo 
assim o faça. executar. · 

Pala.cio do governo do Estado do Pi· 
auhy, em Tberezina., 7 da junho de 
189CJ, ll• da. Republice.. (L. do S).
Raymundo A:rehur d6 Va$ccmceLEoa .
JotJo Attgusto Rosa. 

Sellada, numara.da. e publlcada. a. 
presente lei nesta secrete.ria. do go
verno do Estado do Pia.uhy, liOill 7 de 
junho· de 1899.- Odireator, Jo4o d11 
C-:ru.r Monteiro. :t 

Esta. lei veiu fazer com que o povo piauhy
ense Jlca.sse privado de dizer ma1s uma. vez, 
pelo seu voto consciencioso, onde eRtava. e 
está a força. dos partidos, desmascara.ndo a. 
hypocrisí&e enaltecendo os merecimentos dos 
que, com fervor, se dedícam aos seu!! re'-es 
interesses • 

A lei n. 183, de 7 de junho de !899 é, por
tanto, o a.ttestado da fraqueza do p&rtido 
governista no Estado; é a oondemnação ta.~ 
cita que osproprios amigos de S. Ex. fazem 
de sua politica sem orientação; porqne, se
nhores, infeliz e desgraçado do governo que 
earaoo proceder tão desbonesta.mente para. se 
conservar no alto posto de onde pretende, em 
um verdadeiro accesso de monomani!L de 
grandezas, exterminar o sentimento de liber· 
dad.e que caracteriza o povo piaubyense. 

Lei casuística ou lei do medo da. derrota, 
como o povo, na. sua linguagem simples, mas 
expressiva, denominou-a. · ·· 
. Vede, senhores Deputs.do!l, qual o effeito 

pratico. da. citada lei: Esta-va marcado o dia. 
12 de junho deste anno paro. a eleição, em 
que se devia. preencher a va~a. de um conse
lheiro municipal faUecido; o presidente · do 
conselho annuncfou-a. com as formalidades .. 
do estylo e :para o conhecimento de todos os 
interessa~os foram atfi:xados edita.es; os par
tidos preparavam·se, tomando · as medidas 
que nestas occasiões são necessarias e apre
sentando os seus::candidatos. 
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. Até ahi tudo muito b:lm, De subito, apo
dera-se do governador a. certez:t de sua. !ler
rota. 

Talvez alguma. a.ve, ft semelhança. do que 
se da,va em outros tempos, tivesse-lha an
nuncif1dO que 03 deuses lhe eram adversos e 
dal}i •. senhores ,. a necessidade de nã.o clespre· 
za.r o:Lconselhos vindos tão espontane<l,meote 
e 'de regiões tão elevadas • 
. Nesta. coojunctura, não ficando bam a um 

. chefe de Estado, já em fins do seculo XlX, 
falle.r em ogourvs, simulou essa necessidade 
de. occasião. esse 11.rdil político, transforman· 
do·o na cita.da. lei n. 183, que, como todos os 
productos do despotismo e da immoralidade, 
veiu zomba.!'* do direito do voto, que a. Con
stituiç;io gara.ate aos cidadãos bra.zile iros. 

De que mais carec-e a Nação, para. julgar 
com quem está. o Piauhy 1 Rest,:~.-nos, Sr. Pre-1 
sidente, o supremo consolo de denunciar á 
Nação os abusos da prepotenci& e empregar 
os meios ao nosso alcance para. de'Lella.rmos de 
vez os pequenosNeros que deshonra.m a. terra 
que a elles conftou a sua. gr.:;.ndeza, o seu fu
turo, o seu progresso. E, não satisreito o Go
verno Estadual com os desman los ja refe· 
ridos, levou sua. immoralida.de. administra· 
tiva ao ponto de, com o concurso criminoso 
de empregados federaes. a.ttentur eontt·a a 
soberania municip~\ t, promovendo a depo
sição do conselho, como se deu na Parnahyba., 
Barras, União, Alto-Longá, etc., esquecen
do-se de que em uma. republica. federativa, 
como a. nossa, a · autonomia. municipal é um 
dos eixos sobre qtn gira n. soberania popular. 
· E essa empreitada posta em pratica. já. 

surtiu seus e1feitos em muitas localidades. 
como se e'f'idencis. dos telegra.mmas,que passo 
a ler : . 

<Pa.rnabyba, 23 de maio de 1899-
Senador Cruz - Inspector alfandegn, 
abandonando repartição, assaltou Con
selho Municipal com muitos capangas. 
- Thomaz Bem, presidente. 

Parnahyba, 24 de maio de 1899-
Senador Cruz-Adversarios, inclusive 
inspector alfa.ndega., Bellillo (ch'lfe da 
ca.patazia) Marques (l• escripturario 
da alfandega), Lucas, · Jonas e outros 
.asstlltara.m surpresa cnsa Conselho Mu
nicipal, apossando-!~ arcbiva, simu
lando sessão illegal, conduzindo cha· 
ves. 

Foram feitos competentes protestos 
. perante ta.bellião. -Joaquim · S:zruos. 

Pa.rnabyba, 23 d.~ maio de. 1899-
Senador Cruz- Confirmo telegramma. 
Candido. Presidente Conselbo coagido 
perante numeroso grupo capangas ad-

versarias, suspend~u sessão pa.ra. evi
t3.1' contlicto. Ad versarias assaltaram 
ca.sa Conselho, funccionsndo por contar 
governador destacamento feder~l. Pre
senciei tal despotismo.- Joaqtum San
tos. 

Therez!nn, 23 dj maio de 1899-De· 
puta.do Ma.roos-Reacção treme~da. ~do 
Est ado. Damitti uos lentes v1tallmos 
Lyceu. - poronel' Sant'Anna Elias . 

Paraahyba., 24 de maio de 1899-
Senaaor Cruz-Presidente Conselho,sua 
maioria, compareceram hoje ~u:1~cionar 
sala sessão, achando-se edtdcto cer· 
cado, invadido capangas, armados, ca· 
pltanearlos inj>pector alf~ndega . auto
ridad~e policiaes, judiciarias. Coacto, 
suspendeu sessão, retirando-se com 
maioria, at~ que seja mantida. ordem. 
-Joaquim Santos. 

Pa.rnahyba, 24 de maio da 1899-Se
na.dor Cruz-Jnspector Alfa.ndega rea
l izou assalto conselho municipal. capi
taneando grupo, inclusive juiz dís· 
trictal, delegado, afim ob_ter :presidente 
mesa. qualificação elei toral, no qual 
grupo político presidente só tem um 
membro. Peço garantias.- Thomaz 
Bem, presidente do conselho. 

Therezina, 24 ma.:o de 1899-Senador 
Cruz-Si tuaçã.o Ba.rra.s gra. vl!1sima,sete 
pres08, dons espancados, casa Trasi
bulo cercada. Governador mandou as
saltar casa conselho Parnabyba., onde 
apenas conta dous conselheiros. Inspe
ctor Al(andega, deleg~do e ca~ngas 
atacaram sessão, ap()derando-se ltvros · 
e edif!cio, tornando conselho illega.l. 
E' plano governador anarchizar Estado. 
Publiquem. -Rept'v~ica . · 

Parnahyba, 25 de maio de l899-
Sen1\'lor Cruz.- Assaltantes oonselbo fi. 
zeram minoria demittir maioria conse
lheiros nOEsos amigos. Consta ser :plano 
governador para todos conselhos, afim 
fazer qualificações eleitoraes, mesas 
eleições federaes . - Car~dida de· A s
sumpçao . 

Parna.hyba, 27 dem~io de 1899-Sena.
rlor Crnz e Marc·JS - Passei Ministro 
Viação secruintJ : Levo vosso conheci· 
manto, chefe districto accordo Gover· 
na.dor mandou encarrêgado estàçã.o te· 
legraphíca. aqui entrega:r tel~gramma. s 
dirigido3 ao conl!elho muniClp:tl a. um 
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come1heiro suspenso, que funcciona. 
illegalmente no preàio rnunicipai cer
cado, invadiclo por numeroso grupo 
c~ pangas armados, capi tanea.dos inspe
ctor Alfandaga,autoridades judiciaria.s, 
policia~s. prumotor publico, afim bur
lar ali~tamento, fazer mesas eleito
ra.es, eleição federal. Peço urgentes 
providencias, garantia autonomia mu
nicipal. Saudações . .._ Thomaz Bem, 
presidente do conselho. 

Pa.rmhyba., 2i de maio d~ tsgg_ 
Senador Cruz. 

Conselheiros apoiados assaltantes
d~mittiram hontem vice intendente ex
ercicio. Este recorreu TribunJ.l Jus· 
tiça.-Joaquim SM1tos. 

Parna.hyba, 27 de maio de 1899-Se
nador cruz. 

Consta. inspector alfa.ndega. respon
d.era. delegado fiscal não ter tomado 
parte assalto conselho. Garanto ser 
facto verdadeiro, por ter prescmciado, 

· bem como inspect'Jr ter abandonndo 
alfandega. dias 23 e 24. co'l'lparecido 
dia 25 tarde. Seguirão hoje documen
tos authentico3, irrefutaveis. Juiz de 
direito declarou serem hoje demil tidos 
intendente, vice-intendente. Egtamos 
sem garantias constitucionaes.- Joa
quim Sarltos. » 

Sr. Presidente, e diante desws factos, 
comprovados corn o3 telegrammas e com os 
documentos, que adiante lerei, que o meu 
collega vem affirmar á C:l.mara que a situa
ção politica do nosso Estado é calma e que, a 
da1·-se credito à algaravia felegraphica, elle 
esta em llespera de con(lagtaçfio •.. ac:.:rescen
tando que o que alli deu-se foi ttm bello mJvi· 
memo de reacção política- a cessaçt!o do regi
mert dtt mys,ijica.ções e qtte somos nós que crea
mos urna sitw~ção artificial ! ! Isto é que à 
mystillear, jnverter os factos, para produzir 
elleito. 

A deposição do conselho municipal da Par
nahyba foi completa, e serviram-se para isso 
de muitos empregados federaes, entre os 
qua.es citarei o nome do inspector da a.lfan· 
dega Egydio Osorio PO!'phirio da Motla, ás 
ordens de quem está o destacamento feleral 
da Pa.rna.hyba, e o chefe das capatazias, o 
Sr. tenente-coronel Bellino de Castro e Silva, · 
que mais . se salientaram á frente dos seus 
subordinados e da turba-multa., como se vê 
daJeitnra dos seguintes protestos feitos pe-
rante o tabeUião publico. . 

Cnmara Y. lY 

Traslado do protesto que fa.:am a pr-esidente 
do Conselho Mur.icip~~ a conselheiros, como 
obaia:o sa declara: 

Aos vinte e tres di<tS do mez de maio 
do anno de mil oito centos e noventa 
e nova, nest<l. cidade da Parnahyba. do 
Estado do Piauhy. em meu cartorío 
compa.recera.m o presidente do Conselho 
Mun'cipal Thomaz Alves de SouzaBeq1 
e conselhe]ros Sebastião Hermes de 
Seixas e João Clementino de Farias, 
e ·disseram que vinham protestar pelo 
seguinte facto: · 

Que achando-se reunido em sessão 
ordinaria o Conselho Municipal, com
posto dos protestantes o dos conselhei
ros Joaquim Antonio Gomes de Al
meida, João Dias da Silva Cutrim e 
Epaminondas Demetrio C~stello Bran~ 
co, ahi compareceram o mspector !la. 
Alfandega Egydio Osorio Porfirio ~a. 
Motta, juiz districtal, Joaquim Antomo 
de Amorim Filho, acompanhados de 
muitas pessoas do povo, ínvt\dira.m a. 
sa.la dos tL·abalhos e perturbando os 
mesmc•s com ameaças e discussões calo
rosM, como futil pretexto de haver 
sido hontem demittido o secretario do 
mesmo conselho José Domingues de 
Araujo Guimarães e, em attidude amea
çadora, teDtaram se apossar do mesmo · 
conselh.o de parceria com os conselhei
ros acima ditos, Joaquim Antonio Go· 
mes do Almeida, Epaminondas Deme
trio Castello Branco e João Dias da Silva 
Cotrim e supplente Fl'anklin _ Pompeu 
de Oliveira, pelo que o presidente do 
conselho, não contando com a força bas
tante para repellir o attent"do resol· 
veu em face do: lei suspend3r a sessão 

_ do mesmo- conselho e pedir ao Ex.m. 
Sr. Dr. governador do Estado as de· 
vidas providencias. 

E de tudo, pa.ra constar, l11.vrei o 
presente protesto em que a~signam os 
protestantes e test~munbas. presen
cia.es, todos reconhecidos de m1m :ta.bei~ 
lião publico, Virgilio Fernandes Sã 
Antunes, que o escrevi e assigno. O 
tabelliâo publico, · Virgílio Femandes. 
Sâ Antunes.-Thomaz Alves de Sousa 
Bem.-Sebasti.ão Hermes de Seixas. '
Joüo Ctementino de Farias.- Antonio 
Ferreira Lima.-Candido Victor-ino de 
Assumpç(ío.- Francisco Saraiva Leao. 
-Luiz RebBllo Borges. Esta conforma 
ao original ao que me reporto e dou f~. 

Parnah-vba, 24 de maio del899.
Ea, Vírgllio Fernandes Sã Antunes, 

~ 
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tabellião publico, o escreyi e ass!gno. 
- O tabellião publico, Virgilio F. Sri 
Antunes. 

qual me reporto e dou fé. ParnahybaJ 
24 de maio de 1899.-Etr, Virgilio 
Fernandes. Sá Antunes, ta.belliã.o pU· 
blico. o escrevi e assigno.-0 ta.bellião 
publico, Vir9ilio Fernr.mdes Sd Antunes, TrasladO do protesto que f(l::em o presidente do 

Conselho Municipal e porteiro, como abaixo 
se declara, 

· Aos vinte e tres dias do mez de 
maio de mil oitocentos e noventa e 
nove, nesta cidade da Parnahyba do 
Estado do Piauhy. em meu cartorio 
compareceram o presidenta do Conse
lho Municipal Thomaz Alves de Souza 
Bem e porteiro Bernardo Teixeira e 
Silva e declararam: O presidente do 
conselho, que vinha protestar pelo· se
guinte facto : Que, tendo-se retirado 
da casa onde funcciona o Conselho 
I-.1unicipal, conjunctamente com os con
selheiro!! Sebastião Hermes de Seixas e 
João Clementino de Farias, visto terem 
sido suspeosos os trabalhos do mesmo 
conselho, por terem sido estes pertur
bados por diversas pessoas menciona
das no protesto anter]or, reuniram-se 
os conselheiros Joaquim Antonio Gomes 
de Almeida, Epaminondas Demetrio 
Castello Branco, João Dias da Sil'Ç"a, Co
trim e suppleote Franklin Pompeu de 
Oliveír~, abriram nova sessão já ás 
quatro horas da tarde, demittiram os 
empregados do Conselho e, violentando 
o port.eiro, tomaram-lheascha.ves,apos· 
sando-se assim da. casa e de todo o ar· 

Tmslado do protesto que fa.zem o inrendente do 
Conselho JJiunícipal._ e conselheiros, coma 
abaixo se declara : 

. cbivo da municipalldarle. O porteiro 
disse que vinha. protfistar ,porque, tendo 
recebido ordem do presidente do Con
selho para. fechar a. casa do mesmo con
selho e no momento em que pt•ovide:a
ciava fechar a dita casa, !ora violim· 
tado pelos Srs. Egydio Osot·io Porfirio 
da Motta, Luiz Antonio de Moraes Cor
rêa. e outras muitas pAssoa.s do povo, 
de que se achavam cercados desde que 
se. abl'íra. a cas&. em que funcciona o 
conselho e a força. se apoderaram das 
chaves, tomando conta de tudo, decla-

. rando achar-se elle protestante demit
tido, cujo facto levou ao conhecimento 
do presirlente do Conselho. E de tudo 
para constar lavrei o pres..,nte termo 
em que assignam os protestantes-com 
as testemunhas presenciaes, todos re
conhecidos de mim. Virgilio Fernandes 
Sá. Antun~>s, tabeHião publico, qne o 
escrevi e .ssígno,-0 taoellião publico, 
Vi1·gilio Fernandes Sà Anhmes.-Tho
ma.z Alves de Sou~a Bem .-Be?"nardo! 
Teixeirri e Silva.- Francisco Saraiva 
Lelfo. -O.tUmeTio Seixas. -Lui~ Rabello 
Borges. Esta conforrr.e ao original ao 

Aos vinte e quatro dias do mez de 
maio do anno de mil oitocentos e no
>'enta. e nove, nesta cidade da Para
hyba do Estado do Piauby, em meu· 
ca.rtorio, compareceram os cidadãos 
Thomaz Alves õ.e Souza Bem, presi4 

dente do ConseJho Municipal, e- os 
conselheiros Sebastião Hermes de Sei· 
J::as e Joã.o Ciementino de Fa.ria.s, e de· 
clarara.m que vinham protestar pelo 
facto seguinte : 

Que, indo ao Conselho Municipal, 
afim da tomarem parte nas sessões 
ordinarias do mo mesconselho_, encon
traram a casa em que este funcciona 
cercada e invadída por diversas pes
soas do povo, que, armadas e em atti
tude ameaçadora e aggressiva, impedi
ram a .. entrada dos protestantes, pelo 
que o Sr. presidente declarou que em 
face o a pressão em que se achava o con
selho e sem contar com força ba.sta.nte 
para garantir a autonomia deste em 
suas attribuicões, uma vez que solici
tada aquella desde hontem ao Sr. go· 
verna.dor do Estado, este não tendo 
dado nenhuma providencia a respeito, 
resolveu suspender ós seus t!'a.balhos 
até que se restabelecesse a ordem 
alterada neste município e poder o 
mesmo conselho funccionar, regular
rilente, e que novamente ia levá.!' o 
facto ao conhecimento do Sr. governa
dor do Estado, pois que o fim unico da 
perturbação da ordem e assalto do con
selho e apoderarem-se do mesmo, atim 
de embaraçarem os trabalhos da junta 
municipal, no alistamento eleitoral; e 
formação das. mesas para as eleições t'e· 
deraes. E para constar lavrei o pre
sente termo. em que assigna.m. os pro~ 
testantes e testemunhas presenciaes, 
todos reconhecidos de mim,Virgilio Fer
nandes Sá Antunes. ta.belllão publico, 
que o escrevi e assigno.-0 tabellião 
publico. VirgiUo Fe't'nandes Sá Antu
nes. - Thoma~ Alves de Souza Bem.
SebaJtião Hermes de Seixas. - Jo?Jo 
Clemerztino de Farias.- Francisco Sa
raiva Leão .-Jose Barbosa de Amlráàe. 
-Lt~i,; Rai.Jello Borfle.s~-Antonio Fflr• 
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1'eira Luna.-Jorxo Migue~ ,Ribeiro. Está 
conforme ao original, ao qual me re
porto e dou fá. 

Parnahybn, 24 de maio de 1899. Eu, 
Vírgilio Fernandes Sá Antunes, tabel
Iião !JUblico, o escrevi e assigno. O ta
bellião publico, Vü·gilío Ferwmdes Sd 
A7!tunes». 

Pelas publicas-fórmas destas duas certi.:. 
dões (mostrando), requeridas-pelo conceitua· 
do capitB.lista coronelJoaquim Antonio dos 
Santos, de despacllos de mercadorias vindas 
do estrangeiro pelo vapor Bourbm, se 

pi'f.lva qge o inspector da alfandega não este
'Ve no seu emprego nos dias .24 e 25, dias 
estes em que o reterido inspector se acha:va 
ã. frente de seus apaniguados, operando a 
deposicã.o do Qonselho Municipal da Parna
hyba, legalmente constituído, como se prova 
com os itens da. justificação· feita perante o 
Juizo federal, a. requerimento do iUustre 
Deputado Dr. Elias Martins, como mais tarLie 
se verá da sua. leitura. 

Passo a narrar agora, Sr. Presidente, os 
meios empregados para a depcsição de ou
triiS municipalidades. 

A força esta.dua.l, espalhs.da por todos os 
municipios, em momento dado, ccncentra-se 
no loca.l da projectada derribada, como sue
cedeu em Ba.rras, com os destacamentos de 
Porto Alegre e Bs.talha, para onde foi ao 
mesmo tempo de Tberezi[]a uma comitiva, 
composta do11 Srs. Dr. João &ayoso, procura
dor da. B.epublica no Estado, Dr. Jacob Gayo
so, medico militar, e tenente-coronel João 
Pinheiro, que, além de advogado provisio
nado, e lente do Lyceu, afim do dirigirem 
a manobra. 

Ahí chegando, fizeram com que o promotor 
'PUblico Tequeresse a exhibição dos livros da 
muni·~ipalida.de, o que fói deferido pelo juiz; 
de direito da comarca o Sr. Dr. Joã:1 Motta, 
irmão do irispector da alfandega da Parna· 
hyba. que tanto se salientou na deposição 
deate conselho, como jà.· ficou demonstrado 
pela leitura de documento~ importantes. 

Vejamos agora o que dizem estes te!egram
mas, que passo a ler e para os qua.es peço a 
attenção da Camara : · 

« Tberezinn., 22 de . maio de i899-
Senador Cruz-Rio·- João Gayoso; pro
curador seccional, Dr. Jacob Gayoso, 
medil:lo militar, com parte doente, se· 
guiram Barras. Acabam de a ta.car con
selheiros mup_icipaes, supplentes, a,fim 
apoderarem-se archivo. Prenderam 
conselheiro Horacio. Espaldeiraram di
versos, auxiliados destacamento da· 
quella cidade, Porto Aleqre e Batalha.. 
Intendente Trasibulo, aemais canse-

11 

lheiros sitiados, ameaçados pro:pr1a. 
''ida. Tudo isto apoiados governador. 
Pnbliqua imprensa.-RepHblica. 

Therezina, 21 de maio de 1899-
Senador Cruz-Rio-Dt'. Gayoso, pro-' 
curador seccional, seguiu :Parte "doente 
Barras, onde é chefe político, fim inu
tilizar conselho · munlcipal. Intimados 
presidBnte, intendentes dentro 24 horas 
apresentar livros, fim apossar archivo, 
engendrar proce5so Trasibulo e se_us 
amigos. Receiamos scenas desagrao.a
veis. Mostre Coriolano. · .Marcos.-Re
pubUca. 

Barras, 24 de maio de 1899-Senador 
Cruz, Deputado Marcos Araujo, Corio
lano-Rio- Ga.yosos, Juã.o Pinheiro e 
:MQtta preparam processos clandesti
nos contra amigos, conselheiros inten
dentes. Estamos sitiados força. publica. 
e capangas. Cadeia cheia.. Amigos 
barhnramente espancados. Pedimos ga.
ra.ntias.-Depueado Trasibulo, Amigo

8 

Therezina., 30 de maio de 1899-Se
nador Cruz -Rio - Situações Barras, 
Parna.hybo. horrorosas. Segue delegado 
militar União depor conselho.- Repu
btica. 

União, 4 de junho de 18~9_-Senador 
Cruz -Rio-Conselho Mume1pal amea
çado deposição. Chegou capitão poli
cia. acompanhado força mandado go, 
vernador. Communique Presidente Re
publica, attenta autonomi;t município_. 
-Coronel FJ•aflcisca Sant Anna, presl
dante do conselho. · 

União, 6 de junho de 1899-Senadol' 
Cruz-Rio - Adversa.rios começaram 
obra crimiaosa. destruição .autonomia 
município. Conselheiro Benedicto Santa 
Anna. :Processado clandestina.mente.
Catonel .Francisco Sant' Anna., presi
dente do conselho. · 

Barras, 8 de junho de l899....;_Senadm.• 
Cruz, Deputado Marco_s, qoriOla~o.
Rio - Amigos persegmdos pelo Jmz; 

. a.ctos supplente. Vim defender. Juiz . 
occulto, obstando recursos, certidõel!( 

· defesa; esgotados prazos; apoiados go
voroador.-Firmilw 1lfartins, Trasibu.lo. 

B:!.rras, 5 de julho de 1899-De:puta.do 
Marcos Araujo- l{io-Força. autorida· 
t1es, ordem governador, privd.m legi~ 
timos conselheiros intendente, '(ice-ín~ 
tendente, fLmccionarem. Improvizaram 
illegalmente conselho. Intendentes 
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estes funccionando, cobrando impostos. · 
Arromba.ra.m fechaduras cofre .lnten
dencia, archivo:s. Consta governador 
approvon actos. Tentaram acção d~~s
pejo mercado, entrega. cofre, rendi
mentos. Recusaram advogado d P.fcsa; 
negaram rJcursos. Presid~nte, se· 

cretario, processados ; denuncia :pro· 
motor não entrega. livros eleitoraes. 
Juiz não admittiu advogado deteGa, 
correndo r evelia. Continuam prisões, 
espancamentos. Não temos garantias. 
Dr. Firmir10 .Mtrtin.t, a.dvogado .
T ,·asibulo, intendente .-Fernar.do. )) 

St•. Presidente, Jlrocurara.m em vão o go· 
vernador e seus amigos contrnditar os no~--os 
telegrommas com outros dirigidos ao Sr. ge. 
neral Pires _Ferreira; mas da leitura. destes 
mesmos •·erâ. n. ca.mara. que são co!ltra.dicto· 
r ios, invnrosimeis e não abalam a força PI'O· 
bante dos que nos foram expedidos por nossos 
amigos do F..stado. 

Assim, ll iz o Sr. governador no SJ U tele· 
gramrna de 22 de maio pnssado,da Thorczins, 
ao Sr. ge JH•ra.l Pires Ferreira : · 

« Tendo João Ga.yoso seguido Barras 
trat~mento saude, opposicão telegra· 
p'nou Ministro Justiça denunciando ter 
elle ido d l3por a.Jli Conselho Municipa1 • 

Tom~ providcncias.-Govern:tdor.~ 

Comparemos com o que diz o proprio Dr. 
João Gayoso a respeito, no seu telegrammn. 
de 24 de maio passado de Ba~ras ao mesmo 
Sr. General P ires Fl!rreira: · 

« Adoentados em viagem Campo
Maior, passámos a qui, eu,Jacob,a.ssistir 
festa..s Espírito Santo. Coincidiu nossa. 
estada com requisjção promotor exhi· 
'Lição juizo livros intendencia, por 
constar irregularidades criminosas
Trasibulo :J lguns conselheiros adver· 
sar·ios ficaram !uriosos, temendo des
coberta crime. Recusaram exhibição 
determinada, arrebatando' livros casa 
Trasibulo, armaram capangt'S tingindo 
tomar assalto iíVl'oS.» 

No mesmo telegramma. diz mais o Sr. Dr. 
João Gayoso : 

« Tresloucados adversarics fingiram 
perseguição, facto serem presos desor· 
ueiros dia. festa. . 

Nestas prisões r etiveram um conse
lheiro, capangas conhecidos, mas a.t. 
tendendo cargo immerecido foi solto. 
Abusando prudencia mandn.ra.m publi· 
camente me insultar por capangas 
armados occasião que inerme ~a V'? 

casa sogro Trasibulo comprimentar fa· 
milia.. Comtudo conservei prudencia; 
quasi covarde passei, porque compre· 
liendi pIano. » 

Diz mais o governador em outro tele
g ramma, pa@sado de Therezina no mesmo dia 
22 de maio ao Sr. general Pires Ferreira: 

« lnexa.cto João Gayoso t entar de
posição intendencia Barras. Promotor 
!Jublico tendo requerido exbibição li
vr"s, Conselho, afim verificar esban
jamentos dinheiros municipaes Dr .juiz 
de direito determinou-a, sendo des· 
pacho desobedecido pelo presidente do 
conselho, que, com capangas armados, 
procura perturbar ordem. intuito fugir 
responsabil idade legal, afim de attri· 
buir Dr.João Gayoso pretensa. deposi· 
ção, tendo aconselhado Deputado Elias, 
que deseja. especular vara nbi, afim 
do obter demissão referido Oayoso.» 

Dlz ainda o Sr. governador uo seu tele· 
gramma. de 24 de maio, publicado como os 
outros no Jornal do Comme7cio de 27 de 
maio de 1899 e dirigido ao mesmo Sr. gene· 
ral Pires Ferreira : 

« Confirmando telegramma. urgente, 
nunca. bou v e plano deposição Inten
dencia. Barras. Simples especulação 
adversarios produzir e1feito Rio . Du· 
r ante festas Espírito Santo alli for;tm 
presos alguns desordeiros, ebrios, ba· 
vendo resistencia. de um que, au· 
xiliad.o capangas, esbordoou levemente 
um soldado, l'estabelecendo-se imme· 
diatamente ordem. 

Cidade conserva·se perfeita. ca.lma. 
Tanto goverQador, como procurador 
seccional, que s.lli se acha tratamento 
saude, acompanbado seu irmão, me· 
dico militar Dr. Jacob, nenhum in· 
teresse podiam ter nesse ligeiro in· 
cidente policial local. Fertilidade op
posição cnega ta.l extremo, que BÓ 
temos conhecimento dessas alarmantes 
noticias quando dahi nos são trans· 
mittidas.» 

Agora., Sr. Presidente, passemos ~ ana.~ 
Iyse: 

O facto de tfr o govern.a.dor _do Piauby 
mandado concentrar em Barras os desta.· 
camentos de Porto Alegre e Batalha. j á é 
bastante significativo para denunciar a 
sua conni vencia, si não co<1 utoria. aj nnta.ndo 
isso ao facto de terem ido doentes para. 
Campo-Maior os Drs. João Gayo~o, ·pro
curador seccional, e Jacob Ga.yoso, medico 
m ilitar, acompanhados do a.1voga.do pro· 
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visionado e lente do Lyceu, tenente-coronel! ponsabilida.de leg~l, aftm de attribuir 
João Pinheiro, passando todos -por Barras, ao Dr. João Gayoso pretensa. depoJ!IiQão 
com o fim de assistir ás festas d.o Divino o que tudo isto tôrn ncoMolhado pelo 
Espirito Santo, segundo o Dr. João Gayoso, Dr. Elias Martins que deseja conseguir 
e directamente para. B1rras, segundo o a demissão do Dr. Ga.yoso.» 
proprio governador, que neste "Particular 
discordaram completamente. Como é pre"idente o Sr. Dl'. Elias Martins. 

O seguinte despacho telegra.:phico transmit·- na opinião do Sr. governador do meu Estado ! 
t ido de Therezina ao Sr. Senador Cr·uz, no Prevê a molestia do Sr. Dr. João Gayoso; 
dia 22 de ma.io, prova 0 que pretenàemos, isto sua . retirada. com parte de doente para. : 
e, a divergencia. do Dr. João Gayoso .::om 0 Campo-Maior, acompanhado de seu irmão-, 
Sr. governador com relação á viagem para medico militar e respectiva comitiva.; sua 
onde seg~iam crs enfermos quando sahiam de passagem por Barras, onde já. se achavam 
Therezina, bem como urna parte que, propo· concentrados os destacamentos das duas loca
sitalmen~. occulta.ram, istO t,, a concentra.- lidadas já. mencionad<lS, sob pretexto de as· 
ção das torças em Barras. sistir ás festas ·do Divino Espirito Santo; a 

requisição do promotor publico e a determi- . 
.;João Gayoso, procur!Wor seccional, nação do juiz de direito pa.ra exhtbição de 

Dr. Jacob Gayoso, medico militar, com livros da. municip~lidade; a. desobediencia. 
parte de doente seguiram Barrts, destn. que, na. opinião do Sr. governador, ar
Acabam d~l atacar conselheiros muni· mou-se ·de capangas para. rugir á respoll58.· 
cipo.es e suppluntes com o fim apode· bilidade lt>gnl, só com o tlni de attribuir ao 
rarem-se nrchivo. Dr . Joio Gayoso pret'3nsa. deposição! 

Prenderam conselheiro Horaoio, es· Quanta. previáencia. do Sr. Dr. Elias a 
paldeiraram diversos. o.uxtliados des· quan!e. ingenuidade do Dr. Gayoeo o.ttri
tncamento daquella cidade, Porto Ale- buidas pelo governador do Piauhy!! 
gra e Batalha. No telegramma· de 24 de ma1o, do Sr. go-
Intendcnt~ Trastbulo demais conse- vernador, ao Sr. general Pires Ferreira diz: 

lheiros sitiados, ameaçados propria. 
vida, Tudo isto apoiados governador. c:Nunca houve plano de deposição da. 

Intendencia. de B&rras, aã.o sir.ples es· 
Publique imprensa.-Rep\dllica . » peculações de adversarloe com o 6.m 

de produzir etfeito no Rio; a cidade 
Sr. Presidente, aqui devo abrir um paren- de Barras conserva-se em perfeita 

thesis, para o qual peco a. attenção da Ca- calma e a. fertilidade da opposição 
mara e é o seguinte: Therezina dista de chega a. tal extremo que elle governa-
Campo-Maior s6meute 20 leguas, a.o passo que dor só tem conhecimento destas alar-
de Therezina a Ba.rras a. distancia é de 3\J e a mantes noticias quando da.qui lhe são 
de Barras a Campo-Maior é de 30, mais ou transmittidas», 
menos. 

Ora, Sr. Presidente, é crivei que estes mo· Pergunta;se: para. que queria s. Ex. em 
ços,deixa.ndo o exercício de eeus ca.rg,s,- todos Barras os destacamentos de Porto Alegre e 
ofil.cialmente doentes , façam, impoudo-se Batalha., ao mesmo tempo que lá chega a co· 
penoso sacrificio, unicamente. para assistir mitiva enferma, coincidindo tudo isto com o 
festas do Espirito Santo, uma digressão de requerímento de exhibição de livros sem ba
cerca de 40 legua.s em seu itinerario ?! . ver denuncia prévia de quem quer que foSse 

Alem disso, Sr. Presidente, do confronto (ao menos para. apparentar, como fizeram na. 
dos telegra.mmas do Sr. governa.dor , nos dias Pe.rnáhyb~) e ainda mais· coincidindo com o 
22 e 24 de ma\o com o passa.d1> pelo Dr . João que occorreu na. . cidade d(l. Parnàhyba no 
Gayoso, verifl.ca ·se que o promotor publico mesmo dia 23, de maio? •.. 
requereu exhibição dos livros, ordenada. pelo -a:Está. em perfeita. ca.lma a cidade de. Bar
Sr. Dr. juiz de diL•eito, para syndícar esbanja- ras• diz 0 sr. governador, errtreta.nto, é 0 
mentos imaginarios só depois de l á. t erem che· · proprio a declara.~ no m.esmo telegramma do 

·gado os doentes Gayosos com a. sua compe- d' 24 r, 1 ~ d 
t ente comitiva, incumbida da. deposição do 18 · que: «oram presos a guns uesor eiros 
conselho municipal de Barras. ebrioà, havendo Tesistencta. de um, que, a.u-

Diz o governador no seu telegramma. de 22 xiliado por capaogns, esbordoou a. um sol-
de ma.io: dado-•. » . 

O r0ferido: t elegrammn. do Sr. Dr. João 
Ga.yoso, de 24 de maio, no Sr. general Pires 
Ferreira, a.ttrlbuindo netos aos treslot,cados 
adversarios. é bastante eloquente e · prova. 
que elle uãc é tão desinteressado, co.tqo disl!e 

«Qne ·sendo o despacho do juiz de di
reito desobedecido pelo presidente do 
conselho armou-se este com capangas 
para. perturbar a ordem e fugir á. res-
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o Sr. govern!W.or do Estado, no que este 
qualifica. de ineicUnte de potici(; local de 
Barras. 

Accrescenta. no mesmo telegramma. o Sr. 
Dr. João Go.yoso que, «abusando da sua 
prudencia, mandaram publicamente insul· 
tal-o por capangas armados, na orcasião em 
que ene, inel'me, passava. para 'Disitar a fa· 
milia do sogro do Sr. coronel Trasíbulo; e 
que, a"j:ezar desses insultos, conservou-se 
prudente, passando por quasi covarde~. O que 
realmente é para admirar, não só pela sup· 
posta visita. ao sogro do coronel Trasibulo, seu 
inimigo, como a. sua covardia, quando é es· 
colhido para. commando em chefe, apezar de 
doente l Tudo isso, Sr. Presidente, vem em 
de~bono do que affirma o Sr. governador do 
Rstado-«que Barras conserva.·se em perretta 
calma, que não houve plano de deposição e 
que são simples especulações de adv:ersaríos 
com o ftm de produzir etfeito no Rio11. 

Si S. Ex. o Sr. govern; ... dor do Pia.uhy 
retleatisse nos offe!tos negativos produzidos 
no Rio, certamente nãosJ faria. echo de tantll. 
inverdaue para assever;u' q«e a frwrílidade ela 
opposiçao no Estado chega ·a tal ponto que eUe 
.gô tem conJtecimer~to dessas al,Lrmaates no
ticias quando lhe são transmittida3 daqui, 
Si assim é, como ministrar de la elementos 
llO.ra contra.dito.l·as, a.ntes mesmo que ellas 
aqui fossem dadas á publicidade, oomo aconte
ceu. Excluida a primeira hypothese, só resta 
uma explicação razoavel para o enigma
violação por parte do governo estadual do 
sigUlo telegraphico, que realmente ê o que 
está succedendo • , 

Agora, senhores, por que rião se occupou 
destes factos na tribuna. o Sr. Anizio de 
Abreu~ · 

Tantas immoralidades,tantos absurdos cbe· 
garam ao·ponto de obrigar o advogado do Sr. 
governador do Pia.uhy a dar nesta Casa 
apenas um at testado das suas qualidades de 
fófo orador, a.nda.ndo sempre peJo terreno 
dos sophismas , sem coragem para enfrentar o 
quadro da realidade sinistra, em que se de· 
batem os seus patrícios! 

Sr. Presidente, as arbitrariedades commet-
tidas pelo govenanador do meu Estado e so· 

· bre as quaes o meu collega de representação 
não quiz se pronunciar, quando occupou esta 

. mesma tribuna, são manitllstas e consistem, 
além das criminosas deposições de diversos 
conselhos municipaes, na reproducção de 
remoções de juizes de direito, como fez agora 
com o da União; na demissão· de c;liver.sos 
empre~ados publicos, alguns dos quaas vita· 
licios, como acontece oom o Sr. Ra.ymundo 
:Méndes d8. Silva., empregado honesto e traba· 
lbador do thesouro estadual, e dos lentes vi• 
talicíos do Lyceu o Sr . La.udelíno Baptista e 
~nente-coronel José de castro Lima. ; na. de· 

missl!o de juizes distl'ictaes,quasi todos leigos 
e chefes JlOliticos nas respectivas localidades, 
com preterição do:· togados, que, assim repel
lidos, vã.o procurar collocação nos Estados ví· 
sinhos,como succede no Maranhão, que conta. 
18 destes entre seus funccionarios pu lllicos ,de- -
prebeudendo-se dabi o pessoal de gue dispõe 
o gov3rnador ; consistem s.inda. na demissao 
do commanda.nte de policia. e· de outros oíft
ciaes, por não quererem se prestar aos ma
nejos do Sr. governador. 

Ainda mais, Sr. Presidente, o meu <'Ollegà, 
na. impossibihlade de defender·a série de desa
tinos commettidos paio Sr. governador, pre
feriu nega.l-os gratuitamente e em these,como 
restes t'3stemunha, mencionando apeuas as 
occurrencias da. Parna.hyba, que pretendeu. 
justidca.r com a. leitura de um artigo .da lei 
que rege a organização dos municípios. E, 
idealizando um facto calumnioso,pura inven
ção de imllginações terteis em concepções 
inverosímeis, allegou que «os nossos amigos 
da Parnahyba tinham contractos com o Con· 
selho ?-.Iuuicipa.t.. 

Isto é simplesml}nte uma falsidade, como 
se deprehende da. leitura. da justificação pre· 
stada. perante o juiz federal a que já me re· 
feri, requerida. pelo Sr. Dr. Elias Martins: 

«les,lino José Rodrigues de Carva
lho,escrivão do Juizo Federal da seeção 
do Estado do Piauhy, por nomeação 
legal. -certifico, a. requerimento ver· 
bal do Exm. Sr. Dr. Elias Firmino de 
Souza Martins, que a petição iniCJial, 
depoimentos de todas as testemunhal, 
promoção do procurador seccional da 
Republica., sentença do juiz federal e 
termo de publicação da mesma, na. 
jwtiticação produzid'l no mesmo Juizo 
Federal, no dia. 14 do corrente mez. 
a requerimento do referido Dr. Elias 
Martins, para prova da violencia prati
ceda no dia. 23 de maio proximo pas
sado, pela. minoria dos .membros do 
Conselho Municipal da. cida.da da Pe.r
nahyba, violencia que obrigou a ma.io
ria dos mesmos membros· a. suspender 
a sessão e abandonar os seus tra.ba· 
lhos, são do teor seguinte : 

Petição -!Ilustre Sr. Dr. jniz se
ccional-O bal}harel Elias F. de Souza. 
Martins quer justificar em vosso juizo · 
os seguintes itens ~ · 

1•, que o inspector da alfandega. da 
Parnahyba, Egydio Osorio Porfirio da 
Motta., prevalecendo-se do cargo que 
occupa., alliciou empregados da sua re· 
partição, compa.recendo á frente delles 
e dos cidadãos Luiz Antonio de Moraes 
Corrêa., Jonas · de Mora.es Corrêa, J'oa.· 
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quim Antonio de Amorim Filho e ou
tros, no dia. 23 de maio ultimo, no 
edificio do Conselho Municipal, onde 
funccionava o referido conselho, no 
intento de depol-o de suas funcções 
constitucionaes e perturbar a organiza
ção da commissão municipal a que se 
refere o art. 23 da lei n. 35, de 26 de 
janeiro de 1892 ; 

2°, que entre os empregados da al
fandega distinguia-se nesse attentado, 
pelo exaltamento e modo ostentoso, 
:pelo qual punha-se á frente dos des
ord~iros, o administrador das capata~ 
zias Eellino de Cas.t~o e Silva. ; 

3°1 que o mesmo conselho foi vio
lentamente perturbado em suas tun~ 
cções, sendo depostos tres conselheiros, 
inclusive o presidente e vice·pregi-

. dente, o intendente, b~m como ur.a 
supplente; 

4°, que igtml sorte tiveram outros 
empregados do Conselho Municipal; 

5Q, que nenhum uos eouse.lb.eil•os, 
supplente, intendente e vice·inten· 
dente ti oha. contre.cto ou contractos 
com o mesmo conselbo ; 

6°, que, após o assalto ao Conselho 
Municipal, os perturbadores da ordem 
apoderaram-se de parte do archivo 
municipal, do respectivo cofre, obri· 
ga.ndo a. maioria ao citado conselho a 
tuncciona.r e~ predio dift'erente. 

Nestes termos pede que, deferida 
ta.es, marqueis dia, hora. e logar para 
o justiftcante apresentar-se com as 

. testemunhas, intimado o Dr. procu:r-.:t
dor seccional, entregando-se a pre
sente justificação a.o requerente de· 
pois de jwgada, independente de 
traslado. Espera. receber mercê.-The· 
rezina., 13 de junho de 1899 .-EUas 
Firmino de Sou3a llfartins.-Estav~t 
sellada. com duas estampHba.s federa.es 
no valor de 300 réis, competentemente 
inutilizadas. 

Despacho:-Atltoa.da.-Comc requer 
e designo 51-s lO horas do dia. de 
amanhã na sala dal!l audiencias para 
a inquirição das testemuQhas.-The
rezina, 13 de junho de 1899.-Demos~ 
thenes Constancio A,elina, 

Primeiro. testemunha- Vicente Pe· 
reira Mascarenhas, de 40 annos de 
idade, casado, carpinteiro, n&tural da. 
cjdade da Parnahyba. ~ ahi residente, 
aos costumas disse nada.-Testemunha. 
que secomprometteu sob as penas da. 
lei a.. dizer a verdade do que sou
besse e lhe fosse perguntado. E sendo 
inquirida sobre os itens constantes da 

15 

petição de ftg. 2 quo lhe foi lida e 
declarada: Ao primeiro rospondou que 
no dia 23 de mato proximo pnsn.d(j, 
o lnspector da. Alfa.ndega. da. Par• 
nahybn. Egydio Ozorio Portlrlo da 
Motta., á frente de empre"'ados da sua 
repartição, aUxiliado. pelos cidadãos 
Luiz Antonio de Moraes Corrêa, Jonas 
de Mora.es Corrêa, Joaquim Antonio 
de Amorim Filho e outros indivíduos, 
compareceu ãs ll horas do referido 
dia no Paço do Conselho Municipal em 
a.ttitude aggressiva., intimando o 
mesmo conselho na. occasião em que 
funcciona.va. a deixar os aeus t~ba
lhos, entregando-lhe oarchivo, o cofre 
e as chaves do editicio municipal; 
que o conselho, sendo assim atacado 
de surpreza.,foi obrigado a suspender a 
sessão, abandonando os seus tra.balnos, 
sendo immediatameme occupado todo 
o edilicio peles assaltantes, os quaes 
a.colam1u·~m um novo conselho com
posto da minoria dos conselheiros e 
de supplentes, não se recordando ella. 
testemunha si chamaram um ou dous 
suppleutes; que ella. testémunha. foi 
presente a. todos estes fe.ctos, porque . 
tendo-se espalhado pela. cidade a no· 
ticia do que o conselho Municipal ia 
ser a5saltado ou eata.va sendô assaltado 
compareceu ao Paço do Con11elho Mn· 
nicipa.l, onde viu e ouviu a.s occurren· 
oias que eatava ns.rra.ndo. Disse mais 
que sabiu da cid11.de da. Parnabyba.. 
para. esta Ca.pita.l no dia. primeiro deste 
mez, continuando até então os assal
tantes de posse do Conselho Municipal. 

Ao segundo --:- Respondeu que de 
facto o administrador das capatazias, 
Bellino de Castro e Sflva, dirigindo 
o pes,;oal sob SUã direcçâo e ordens, 
era um dos mais exaltados entre os· 
assaltantes, sendo certo que diri
ginilo·se a.o intendente do municipio, 
coronel iJoaquim Antonio dos Santos, 
intimou-o formalmente a retirar·se do 
Paço do Conselho Municipal, tendo 
ella testemunha. presenciado essa inti-
mação. · 

Ao terceiro - Respondeu que real
ment~ o conselho foi violentado, tendo 
(1, minoria do mesmo conselho assu
mido as funcções municipaes, . nã,o 
obstante a maioria continuar a exercer 
as suas attribuições. em outra casa.. 
tendo a dita maioria. feito protestos 
perante.o tabellião publico daquella. 
cid11à.e; que a minoria, apossando-se 
do conselho, demittiu tres conselhei· 
ros~ isto é, declarou vagos os lógarea 
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destes tres conseiheil'os, o do vice· 
intendente e de um supplente, tendo 
el!a. test,.~munha sabido, depois que 
chegou a. ~stt>.. Capital, por diversas 
pessoas que tambem fôra. declarado 
vago pela referida minoria o Jogar 
de intendente, acreditando que esta 
noticia fôra para aqui transmittida 
pelo telegrapho. ' 

Ao quarto-Respondeu que tambem 
foram demittidcs os fi ~caes do Con· 
selho Municipal pela citatla minoria, 
não se lembrando si o mesmo acon
teceu com os demais empregados. 

Ao quinto - Respondeu nada sa.ter 
a respeito. 

Ao sexto- Respondeu que, quanto 
ã. materia deste quesito, já. se nchava 
ella. mesma respond1da no que havia 
declarado em respo:ota aos q nesi !og pre · 
cedentes. 

E, por nada mais saber nem lhe ser 
perguntado,deu·se por findo este de
poimento, que, dep(lis de ser lido e a 
testemunha o achar conforme, assõgna 
com o juiz, justitica.nte e o proourador 
S9ooional da R<epnblica., de que tudo dou 
fe. E eu, Je~uino José Rodrigues de 
Ca.rvalho, escrivão ferleral,o escrevi. 
-nemosthenes Constrwcio AueZino .-
1"icente Pe~·ei1·a Mtsc!.mmhos. -Elias 
Firmino de Sou.::a Ma1·tins.-Deolindo 
Augusto Pf:reira Nunes. 

~~gunda testemunha - Frencisco 
Saraiva Leão, de 31 annos de idade, 
casado, artista, na.turar da. c.'l.pital do 
Ceará, residente na cidade da Parna
byba, deste Estado, aos costumes disse 
nada.. Testemunha que se compro
metteu, na tórma da lei, a. dizer a 
verdade do que soubesse e lhe . fosse 
perguntado. E sendo inquirida. "SObre
os itens constantes da. :Peticão de fls. 2 
que lhe foi lida e declarada: 

Ao primeiro-Respondeu que, pas
sa-ndo no dia 23 de maio proxímo 
passado, de 10 rara. 11 horas do 
dia pouco ma.is ou menos, na praça da. 
Ma. triz da cidade da Ps.rnahyba, a. sua 
attencão foi attra.hida por uma grande 
multidão em frente ao Comelho Mu
nicipal, e qne, encaminhando·se para 
aquelle editicio, encontrou na. porta 
do ~esmo, o inspector ~~ .Alfa.ndega 1 · Egydto Motta, que lhe dmgm as se· 
guintes ~alavras :- Então não H1e 
ois~e que teríamos grsnde !()lo, isto e, 
que terianos rolo;-lernt,rando·~e elle 
testemunha que um ou dous dias 

anteriormeB.te o mesmo Motta lhê 
ha.via garantido- que o partido da 
opposiçâo ao governo do Estado não 
ficaria com· -o Conselho Municipai da 
localidade. 

Disse mais que, apezar de receia.r 
algum confiicto, dois n otou entre as 
pe~so!1s presentesc apangas armados de 
puuhaes e exaltados pelo alcool, pene
trou no interior do edidcio, onde viu; 
além do cltado Motta., os Srs. Luiz 
Antonio de Moraes Corrêa., Jonas de 
Moraes Corrêa, Joaquim Antonio do 
Amorim Filho, em a.ttttude aggressiva, 
vizando perturdar os trabalhos muni· 
cip3eS e desalojar os comelbeiros das 
suas cadeiras. Que Ingo depois chega
ram os empregados da alfa.ndega, Jo 
escripturado Antonio Marque~ dá 
Costa., admini~tra.rlor das capatazias 
Bellino de Castro e Silva. e outros em
pregados, Lucia Chaves, Manoel Joa
quim Benedicto Dias e La.nrenlino 
Semé, pertencentes áml3sma alfandega, 
que ella testemunh!\ presenciou o rc· 
feri do Bellino in ti mar o coronel Joaquim 
Antonio dos Santos, intendente do mu· 
nicipio, a calar-se. 

ftisse ainda que o mesmo Bellino, 
approximando-sedeEgydio Motta., diri
giu-lhe estas palavras: -Você- não me 
censm'a.va, porque eu me expunha. 
como se esti.t expondo tanto 1 -Ao que 
respondeu Egydio,- que não tendo 
acontecido nada a elle Bellino, que por 
isso tambem elle ~e não importava. de 
expor-se. 

Perguntado si sabia. qual era o facto 
praticado porBellino, pelo qual Egydio 
considerava haver elle se exposto, re
spondeu . que, dias antes do assatto ao 
Conselho Muuicipal, Bellino, s.coml)a.· 
nhado de Jonas Corrêa e outros, fóra. 
em uma lancha á Villa à a Amarração, 
onde tentou chamar para o pai-tido do 
governad.or do Estado o intendente da· 
quelle municipio, ora ameaçando· o, ora. 
jlromettendo-lte vantagens, jogando 
para isso com o nome do governador 
do Estado, de quem allega.va ser pa
rente para. conseguir realizar as \)l'o
messas, suppondo ella testemunha que 
era esse o facto de baver se e:tpo!lto 
Bellino, facto a que se referira o inspe
ctor Motta. 
· Ao segundo - Respondeu que con~ 
forme jà hs.vía dito, em resposta ao pri· 
me ir o q nesito, Bellino ainda nii.o sa 
achava na casa. do Conselho .Municipal 
quando ella testemunha lá chegára, 
mas que logo depois comparecendo a.Ui 
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. assumira. a. })OSiçio já. constante de sua 
resposta enterior. 

Ao terceiro- Reapondeu que depois 
que os assaltantes apoden.ra.m-F.e do 
edídcio do Conselho Municipal, occupa. 
ra.m a.s cadeiras dos conselheiros tunc
cionando com tres conselheiros e um 

· supplente, sendo quEi nenhum dest3s 
era. presidente ou vice-presidente, 

. accresceodo que o supplente não era o 
mais votado, queassimconstituida uma. 
sessão, sempre cercados de capangas, 
consideraram immediatamente vago o 
logar-do conselheiro e vice-presidente 
do conselho Sebasttão Hermes de Seix.as. 

Disse mais que· depois desse actO, 
retiraram-se leva.ndo as cha-ves do edi· 
ftcio municipal. muitas das qua.es foram 
tomadas do port~iro. 

Disse ainda. que no dia seguinte os 
mesmos assaltantes c11mpareceram no
vamente no edi!'lcio municípal onde a. 
minoria composta. dos conselheiros e 
su pplente acima declarados reuniram-se 
em seasã.o e declararam va.gos os lo
g&res de presidente do c~>nselllo, Tho· 
maz Alves de Souza. Bem, de conselheiro 
Joã.o Clementino de Fa.rias e supplente 
Antonio Ferreira, aos qua.es offlciat'a.m 
neste sentido, bem como ha-via.m já feito 
a outro,cujo loga.r havia sido conside· 
ra.do vago anteriormente pelos mesmos 
assaltantes. 

Disse ainda que as sessões desses 
conselheiros continua-vam seguidamente 
e em uma. da.s ditas sessões conside
raram vago ta.mbem o loga.r do vice
intendente Benedicto ·Rodrigues Ma· 
deira Brandão, tendo ella testemunha, 
depois de sua cwgada. nesta. Capital, 
lido no jornal A Noticia um telegra_mma 
da Pa.rnabyba em que se commumca-va. 
o facto de ha.ver sido igualmente oecla· 
rado vago o logar do latendente, coro
nel Joaquim Antonio dos Santos. 

Ao quarto - Respondeu saber ser 
verdade que o conselho, que substituiu 
no respectivo edificío ao outro, demit
ti:ra. o secretario, fiscaes e guardas mu
nicipaes . . • 

Ao quinto- Respondeu que sabia. 1 
com certeza que nenhum dos conse
lheiros, supplente, intendente e vice
intendente · tiuha. coniracto por si ou 
por interposta pessoa com o referido 
conselho. · · . 

Ao sexto- Respondeu que era. ver
da.de que ·os assaltantes apode-roram·se 
do ediôcio do Cooselho Mnnlcipa1, de 
parte do a.rch\vo ·do respecti-vo cofre, 
sendo a maioria. do mesmo· conselho 
compellída a funccionar em predio 

Carnara. V- IY_ 
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di1 ~rente, ~ndo anteriormente, no din. 
do assalto e no seguinte comparecido 
perante o tabelliio publico a mesma. 
maioria, protestando, como o ftzeram, 
contra a violem:ia de que tinham sido 
victimas, o que ta.mbem fez o porteiro, 
contra a coa.cção de que fôra.victima, 
pars. lhe serem. tomadas as cba.ves do 

. edificio municipal. 
E por nada mais saber neni lhe ser 

perguntado, deu·se ~or findo este de
poimento, que, depois de ser lido e 

-a testemunha o achar conforme, assi
gna. com o juiz, o justifl.ca.nte e o -pro
curador seccional da Republica, de que 
dou fé. Eu, Jesuino Josb Rodrigues de 
Carvalho, eact'ivão federal, o oscrevi. 
-- Demosthenes eonstancio A~::lino.
Fra11Cisco S1.raiva Ledo.-Elias F'i1"11'tiM 
de Sou:a .Warlirt$,-De~liru:lo A.ugwt() 
Pet•eira Nu;tes. 

Terceira testemnha.-Raymuodo Ma.· 
cario Verçosa1 de 36 annos de idade 
casado, otDci&l de m[l,rceneiro, natur&Í 
o residente na cidade da Parna.hyba 
deste Estado, aos costumes di88e nada. 
Testemunha. que se comprometteu a. 
dizet a verdade do ques oubess3 e lhe 
fosse perguntado. . 

E sendo inquirida. sobra os itens con· 
stantes da petição d.e fls. 2 que lhe foi 
lida c declarada. : 

Ao primeiro - Respondeu que, pas
sa.nd? em rrente do Conselho Municipal 
da. ctdade da Parnahyra, no dia. vinte 

· tl'es de maio ultimo, de dez pa.l'a. onze 
horas do dia, Dotou numeroso grupo 
de indivíduos que haviam lnvadido o 

· edificio do referido ·conselho, achan
dó·:re á Crente deste grupo o inspector 
da alfandega Egydio Motta; os cidadãos 
Luiz Antonio de Moraes Corrêa., Joa.- . 
quirn Antonio de Amorim F1lho, ·Bel
lino de Castro e Silva, administrador 
das capatazias, e Antonio Marques da · 
Costa, i• e~cripturarío da alfandega., 
os quaes, em attitude aggressiva, inti
maram o conselho, que então funccio· 
na va., a deixar os seus tra ba.lbos, sendo 
de facto õ . dito conselho obrigado a 
abandonar a. sessão, declarada suspensa., 
nessa occasião, pelo presidente !}o 

·mesmo conselbo. · . 
Disse mais que após a. retirada do 

mesmo conselho os assaltantes organi
zaram uma sessão, composta de tres 
conselheiroS e um supplente, ouv!n<to 
elia. téstemunha· o . inspecto!' Egydio 
declarar que aquiJlo· não era nada e 
que melho1• havia da fawmai&+mJ..,. 
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Disse mais que, alem dos em2re
ga.dos rl'a. ulfa.nriega. já mencil)nll.aos, 
viu maia e1tre os assaltante~ um 
gua.rda. dessa. mru~ma rep:~.rtiçã.o Manoel 
Joaquim da. Silva Lopes. 

Disse ainda. que ouviu, ntlss:.\oacasião, 
o citado Be!líno dizer ao coronel Joa
Quim Antonio dos Santos, intendeote 
do municipio, que era bom que eUe se 
retirasse dalli porque lhe podia. acon· 
tecer alguma causa. 

Ao segundo- Respond~~ que, como 
já. :flcou dito, no precedente item. o 
citado Bellino era um dos cl!.efes dos 
a,ssaltantes, distingu1nrio-se péla. exal
tação que revelou no m~W,ento do 
ataque ao Con.selho Municipal. 

Ao terceirQ -:- R~pon~u qu~ sa.bia 
que foram declarados vago;s pela mino
ria. do conselho, minoria. favorecida 
pelos assaltantes. , os. logare.s de presi· 
jlente do conselho, vice-presidente. um 
conselheiro, um supplente e um vice· 
in~odente, sendo que, 1!-0 chegar nesta 
cida.de, no vapor Pi~uhY., em que viera. 
on:vira.llizer. por dive1M9 ~~ que 
lá f9r~m, qus o ~nten:fente !JlUnicipal. 
~a. Parnahyba., corop.er Joaquim An
tonio do.!l ~antos, líavia tam~m sido 
d,e.lllittjdo. . · 

Ao q~arto - Resppndeu que foram 
demitti.dos pelos assa.~t$-ntes o ~~cretario 
do cons~lh(), os ftscaes, os guardas e o 
p9rte~ro: · .·. · · · ·· 

Ao quintQ -Resp~ndeu que ~mcer
tez~ que os. conselheiros, SJ.!.pplente, 
inteqdente e vice-iD~ndante; cujos 
logare$ foram decla.rad()!f v~gos pela 
mip()ria. do con~lho, n!lo t~;n por si. 
011 por intet'poata J:lj.'l~oª·· contracto 
caJU o ret<3rido Cqnsel\lo Ilf.tq:niclpal. 

· AQ sexto- R~sponqeu. que é certo 
que, ~epóis 4o ataque ao Conselho Mu
nicipâl' os assa.Itant~ frearam de poss~ 
do 2di1lci~:~ do conselho Ml.micipal, de · 
parte do seu arehiv{i, do seU: ' cofre, 
cêmiíiellindo a ·maioria dó conaelho a 
tunecipnar em predio diverso. Disse 
mais "ql.lê os consell!.eiros de~ittidos 
p~otestarn;m per~nte o tli.bel\iãó publico 
contra a viOlenCia que os perturbou nas 

· stia.s funcções; E por nada. ma.is saber 
nem lhe ser perguntado. aeu-se por 
findo este depoimento, que, dl!lpoia de 
ser lido e a testemunha. o achar con
forme, assigna. coni o juiz,() justitlca.nt4:l 
~ o :procurador seccioná.J da Republica, 
do que "todo dou fé. "Eu, Jesuino Jose 

. ROdrigues ·de Carvalho, escrivão fede· 
ral, o esc:revi.-DcmosthenesConstancio 

AveUno.-Raymv;ndo Macario Verçosa. 
-Elias Firmin? de Sau~aMiwiins.
DcolindQ Augllsto Pereira Nunes. 

Promoção - Entendo que, conforme 
se vê do3 depoimentos que deco1•rem 
de fls. 13 verso inque, fls. on'e destes 
autos, acham·se regula1•mente justifi.
csdos de fls. 2 e consequentemente no 
caso de serjulga.d.s. a presente justifl.ca
ção, par.a otl.m depoier a. mesma pro
duzir seus legaes e1feitos, como for de 
interesse publico ou particular, em 
favor ou contra quem de direito. E 
porque os factos aqui articul11dos re-vis· 
ta.m carncter delictaoso. da natureza. 
daquélles em qua póde ~ber a. acção 
publiea perante a justiça federal. opino 
no sentido de se ma.o.da.r extrahir 
traslado de todo este processado para. 
tlcs.r no cartorio. Entretanto. o illus
tra.rlo juiz da. secção decidirá como 
mais lhe parecer de direilo e justiça. 

Therezio.a, 16 de junho de 1899. -
o prqcure.dor da. Republiaa. interino, 
Deolin~o Augusto Pe1'ei-ra Ntme$. 

S!enttmca- Vistos estes autos, etc. 
Julg9 -por sentença justlftCa.dos os itens 
dedqziiios na. petição de tis. 2 verso em 
(JLce dos4epqim,antos d~ 1ls. 3 verso a 
11, é para ciue possa. este processado 
prod,uzi.r etreitos juridicos". -cúst&s, ex· 
ca'!lsq. ~Seja.in os autos entrêgues ao 
justiil~nte, confQrme ;requereu. 

T!le~ezin~, 17 de junho de 1800.
. Derno~the1~es Constancio AveUt~o.' 

Data e publicação- No mesmo dia, 
mez e anno retro declarados em meu 
cartorio me foram · entregues esteS 
autos por parte do meritissimo Sr. juiz 
federal da secção, Dr. Demosthenes 
Consta.ncio A vellno, com · a sentença 
t&ri:J.bem retro, do que fiz es~~ termo. 
E·n, Jesuíno José Rodrigu~ ·de Carvil
lnB; escrivão federal, o escre-vi. Todas 
as folhas das peças; a que se refere a 
presente certidão. se -achavam. selladas, 
éada uma.. com dnal! estalllpilhas fe
dera~s no v.a.lor de 300 réi~, ®JDpeten~ · 
temente inutilizadas. N~&• mais se 
continha nas d!tas pe~ r~quflridas por 
eertidã.o; as qnaes para aqui transcrevi 
fielmente e aos proprios autos ine re
}lorto ~dou. fé. Conferida. e CQncertada. 
aos 20 dias do mez de junho de 1800. 
Eu, Jesuíno José Rodrigues· de Catv&• 
lho,escri vio federal ,o escrevi ~ ~igno. 
;...;.. o escrivão federal, Jes'/4iW> Jos~ 
·Rodrigues de Carvallw. ~ 
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Commettam suas arbitrariedades, usem da 
cornucopia do t hesouro estadual, mas ru!l!U· 
mam IL responsahiltdade dos seus actos e não 
os levem á conta. dos adve1·sarios. a quem 
negam tudo, ate certidões dos archivos pu-

. blicoa, tolhendo-lhes o direito da defesa., 
como se vê do seguinte despa.cbo telegra· 
phico de 7 de junho deste anno, pa.ssado da. 
cidade da. Pa.rnahyba ao Sr . Sena.d,or Cruz: 

< Re_queri cert idão rec{)lhiiJl~nto 
ren~a. têlegrapho que prova inspector 
alfa.ndega não ter funcciona.do. dia 23. 
Inspector procura prQ.t~lal,'. 

(ASEigna.do) éandido Ass.umpção.1> 

E de f~to. até hoje os nossos amigos, em 
vão, esperam peJo despacho do seu requeri
mento, como se vê deste outro telegramma 
de ::!0 de junho. tambem da Pa.rna.byba, a.o 
Sr. Senador Cruz: 

« Documentos Egydioremettidos, me
nos cerdição negada. Delegado dsca.l 
concedeu 20 dias lieençrt. lnspector 
Egydio Motta. para. promover processo 
contra. mim e Thomaz Bem, ~ime 
~lumnia. · · 

(Asaigna.do) Joaquim Santos. » 

morte deste. Victima esteve capital 
reclamando providencias contra. dous 
ataques w.ffridos policia.. Governo nada. 
tez; nossa sitgacão Barras, Parna.hyba., 
União, Alto-Longá, horrorosa.-Rcpu· 
blica. · 

Parnahyba, 27 de julho de 1899-
S~I,la.dor Cruz:. ·· 

Chegam esclarecimentos· factos Bar
ras. Escolta: or.ienada. sub-delegado 
Ca.Idas primo governador. Só morreu 
Gomes tiro desfechado filho inspector , 
'outros fs.lridos .• -.Repub~íca;~ 

Após tantas e indecorosas manif~sta.c;ões 
contra a. soberania, a liberdade e os direitos 
dos meus conteiTaneos·, o meu collsg& 
Sr. Anlzio de Abreu O liSa dizer qui o Estado 
está. calmo, que·aão alga.1·avias ' elegra:phica! e 
mystificações, que engend~mos ! . · 

E aio1la. ~ais, Sr. Presidente, di~ ~Ue: <O 
que ho~ve oaquella Estado foi um movimento 
heUo. e naturat de reacçcto politica t :. 

Bello movimento na opinião de S. Ex~ ! ••• 
Avalio; Sr. Presidente, b abatimen~o moral 

e o tedio de que deve estar possuído o Sr. go
vernador do Piauhy, pela consoiencia. de seua 
desmandos goveri!amentaes e pelo abuso .do 

:Bmftm, Sr. Presidente, nem o lar sagrado mandato conferido ao meu colleg&, que, em 
e inviolavel da famllia tem o direito de passar vez de defender ou lllelhor encobrir a.quella. 
incoluoie perante a horda de vandalos, acoro· sua administração nefasta, t ornou patente · 
çoada pelo Sr. go-rerna.dor do P iauhy ! que eHa. é in~fesa, envol tendo·a. em pro-

O cidadão pacato é a.ggre<iido e quasi tllGrto, rundo silenolo, ~ occnpaildo-se unicamente do 
depois de vir duas vezes á capital do Estado eeu eu, çomo tenho demonstrado. · 
pedir garantias. E, antes de fingirem a PU-: 0 SR . . ~fELL. 0 R. EG.o_...,._E. acha. que. nãQ foi 
nição dos criminosos, autorizam os. seus 
amigos aqui no Rio a· desmentirem os adver- ~uf.e.lo~ ~ Tra.balb~ d~ta ord~(tl não se 
sarios, que certamente denunciariam o facto, ent~~Il) ~ m,~os estr~_nhas . . · · 
levando•o ao conhecimento do Go.verno·. e da. o SR. MARCOS DE·ARA.UJo-Como os crimi
Nação. · . ·. · · · ·· nosos se 4enuncia.m, como. a. hypocrisia se de-

Eterna l1ypocrisia ! E, Sr. P:r:~sidente; fine ! · · 
este cidadão é fer ido mortalmente porarma · os fll(\tos que rererts.~ · der8,1X\, p_osso ga...- . 
de fogo, na sua propria cas:l, pelo filho do rantir, .e es.tão docll.l11e.ntados. . 

. '!iJspector,' que co.oi este e talvez sold.adcs. de · · · 
policia. acompanhavam na 'diligencia ·o sub· 0 ~. e~W~NTE~L~~b.r.\J. ~9 ~obre Depu

. delegado de policia que, por su~ vez, C?IJ10 s.e tado· que. e$tã. fiQda. &. hol'!lo d~ ~;pedü~nte. · 
vê'dos seguintes telegra.mma.s; é prlmo do. o SR. MARCOS. DE AR.AUJ~~Então peço a. 
Sr. governador: ·· · · · · ·· V·. Ex: que hàjil. de me' permittir c.ontiQua.r 

o Sa. MELLO REGo.;... Primo do governador, .no expediente da proxim& sessão. · · · 
uni spld~o i!e po.IiÇ!à ~- _ ·· · · · · .··· ., · · o ~. PRESIPE~i!:~o ~l:w~ l)~putado será 
·: O SR. MÁ.R®s · DE Atc.AUJ0.-0 subd~lega(\9 ~t@did_o. · · 

· 4E! polici~ ~ que ~ p~imo d~ gov~r~a.dor. 
. . 

· « Par.nl\hyQ;\, ~ ~ej.~lho 4e 18~.-
Sen.ad,or Cruz. · · · 

Acabamos .receber ·do Dr. Firmino 
seguinte telegram,ma: Inspector acom
P?~hado gru,~ foi á. casa do cidadão 
João Gomes, · tra.yando 11lta, resultou 
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SESSÃO DE 21 DE AGOSTO DE 1899 

( Yide pag. 235 do 40 ,•oi,) 

O Sr. Marcos de Araujo-Sr. 
Presidente, venho proseguir hoje nas consi
derações feitas sobre os successos politicos do 
Pia.uhy, em refutação aos discursos do meu 
c0llega. de representação, o Sr. Anizio de 
Abreu, interrompidas pela. suspensão dos tra
ba.Ihos parlamentares, em homenagem a hon· 
:rosa visita feita ao nosso paíz pelo illustre 
Sr. general Julio Roca, digno presidente da 
Republica. Argentina. 

Para. que coui clareza ficasse enunciado o 
seu pensamento, deveria· ter accrescentaM, 
que o congraçamento· era.-!em exclusões e 
que era esta uma de suas principaes clnu-
su~s. · . 

O meu collega.. segundo o resumo do seu 
discurw, publicado no .Dia,-io do Congresso de 
26 de julho findo, proferiu aqui as seguintes 
palavras: 

Estou de sccordo com S. Ex., quando diz 
que esse congraçamento foi desmorOtJ.ado, não 
por uma questao de idéo.s, não ror um con· 
flicto de pl"incipios, mas por um c"hoque de in
teresses, que visavam a inclwão de nomes na. 
chapa official; pois nunca poderia ter con· 
fessado melhor o movel de suas premedita
das acçõ2s e melhor·· talhado uma cara-puçá. 
para a sua cabeça. 

Discordo, porém, quando a.llega que pro· 
curou evitar esse fracciouamento ; porque, 
si S. Ex. não foi seu protagonista., foi ao me
nos um comparsa saliente. E ainda mais que 
esse fraccionamento se déra, quando o Sr. Se
nador Cruz dirigira a.o Estado um manifesto 
politico, do qual se podia concluir ..... diz S. Ex., 
a aspiração de sua. reeleição senaroria1. 

<t Que o fraccion:1mento àa aggrr.mia
çãc politica, que no Piauhy tomou o 
nome de Con_q-,o,_,çamento, obedeceu, não 
a uma. questão de idéas, não a. um con
fiicto de principias. mas a. um cheque 
de interesses que visava.m a. organiza
ção da chapa para. a futura eleiç:io. 

Querendo evitar esse rompimento, 
apresentou o orador a idéa. de não se 
e.presente.r chapa. alguma, podendo os 
pretendentes disputar as suas eleições 
na occasiii.o o:pportuna. Esta medida, 
além da vantagem de evitar o fraccio
namento do partillo, collocava bem o 
governo. que, collocado entre amigos, 
se poderia. conservar neutral; coilocava 
bem os chefes locaes que, libertados de 
uma cbapa de ferro official, poderiam 
suffragar livremente o candidato de 
sua escollla; co !locava., finalmente, bem 
os candidatos que, assim, podiam pa
tentear seu prestigio, seu merito e seu 
valor no Estado. Isto, sem a desvanta
gem de poder ser eleito um adversario, 
porque todos eram aJp.igos, todos per
tenciam ao mesmo partido. 

Si esta solução que apresentava, 
como a un1ca capaz de harmonizar os 
partidos, a : alguem podia prejudicar, 
era ao orador; mas, apezar disto, pre
feriu correr ás cbanças de uma derrota 
em um pleito livre, :por amor da har
monia e do congraçamentQ dos par
tidos. 

Não é esta a expressão da verdade, pelos 
saguintes motivos: primeiro, porque quando 
chegou ao Estado o manifesto a que se refere, 
S.Ex.,o Sr.Aniziode Abreu,játinha sea.ppr.oxi
ntado do go-vernador,o Sr. Raymundo Arthur 
de .Vasconcellos, por intermedio do Sr. coronel 
Lyzandro Nogueira e do Sr. Dr. Arlindo No
gueira, ~ogro e tio do governador, com os 
quaes Jà confabula.va; segundo, porque não 
ha. neste dccumento politico uma só pe.la'Vl'a, 
de onde se infira aquelle pensamento do Se· 
nadar Cruz, como se veritlca dé sua. leitura, 
que começa dizendo: (!não vir sC~Iicitl!r a ,~na 
,-eeleição:s.; o que é confirmado pelo discur!!o 
proferido por S. Ex. no Senado, em 1 de ju· 
nho do corrente anno. 

. Si não vingou a. solução IJroposta, é 
porque o qne se pretendia pleitear era', 
não a. eleição. mas a. inclusão na. chapa 
otncia.l, homologada pelo governador, 
para ser imposta a um partido. 

E1'a esta a situação do Estado, quando 
o Senador Cruz dirigiu um manifesto 
politico ao Estado, do qual se :podia 
concluir que S. Ex. era candidato á 
reeleição senatorial.» 

Aproveitando a opportunida.de, declaro á 
Camara que, si o Senador Cruz fizesse em 
qualquer tempo questão àe sua reeleição, 
estava no uso legitimo de um direito e terja 
para suffragar o seu nome o apoio de um 
grande partido, que ha muito rcsíste heroica
mente a todos os recursos da fraude e da per
seguição. O Sr. Senador Cruz podia ter esta 
aspiração e ella seria perfeitamente legitima, 
e, no caso de pretendel' ser nova.:mente suf
fragado o seu nome, não iria certamente. 
como S. Ex., prostrar-se genufiexo perante .o 
governador; terceiro, -porque, ainda admit
tida a bypothese de ser verdadeira. a affirma.
çã.o de S._ Ex., não el'a esse motivo bastante 
para um rompimento tão brusoo~ Logo as 
causas de fracassar o· congraçamentt..·le·que 
fal!a. o nobre collega, foram. outras e bem di:
versas, como passo a demonstrar. 

Sr. Presidente, hão de lembraN!e .S. Ex. 
e &. Camara. de que o meu collega, no cometo 
do seu discurso comparou a politica. do Es· 
tado de Piauhy a <~-Um lago que, parecendo 
calmo e de aguas limpidas, entretanto havia 
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n.p fundo. d~sse l~gQ "tJ.m gepmen ou fermento 
que ma.is tarde, proliferando; · toldou·a. sua 
limpidez,. bem como da_res:posta. que entã.o 
dei em aparte : c: que S. Ex. é quem repre
sentava. justamente esse pa~l de fermento 
na '(lolitica do Piauhy». . 

Sa.ib<L o meu oollega que o fermento, o ger
men da discordia, o inimigo da. tranquillide.de 
e do.socego, o ennegrecedor dos. horizontes 
limpidos é o genio irrequieto e ambicioso de 
quem age unicamente, em proveito proprio, 
de quem procura., a todo custo, estar sempre 
abrigado a sombra. do poder. 

Nunca. se fere um pleito eleitoral no Piauhy 
sem que S. Ex. represente o papel de tnr
vador de aguas, pescando com rara habili
dade. E' assim que S. Ex., não dispondo no 
Estado de outros elementos. a não ser a in· 
stabilidacle de suas convicções, ora perten
~~do ~ ~m: or~ a outro &grup~~e~to po
lltlco. msmua Ja que o seu prestlgJo reside 
no seio desta Cama.1·a, e aqui que elle vem 
da. sua inftuencia. real no E~tado, onde se 
reputa. um político autonomo. 

Entretanto, Sr. Presidente, no sau proprio 
di~aurso vem s. contradita de semelhnnte 
coarcta.da quando, pronunciando-se por 
aquella. fórma, confeesa. em eeguida a cheti:L 
dó-Sr. general Pire.!J Ferrelrn, conforme se 
verifica do seguinle trecho do seu discurso, 
publicado no Diaf'io do Conure$so do mesmo 
dia 26 de jalho; 

cNa reunião no partido, adrede con
vocada, deante do manifesto a.Uudldo e 
do telegramma. do Dr. Alvaro Mendes, 
um a. negaçíi.o do outro, mostrou o go
vernador que nova orientação pol\. 
. tioa impunha-se fatalmente, e, juiz dos 
diversos elementos que prestigiaram o 
seu governo, preferiu mostrar a sua. 
conducta politica. de aecordo com a 
orientação do general Pires, chefe do 
pa.rtido e do mesmo Dr .. Alvaro Men
des e do o'l'adot-. » 

Pa.race ·que n. lingua.g·em não ajudou ao 
meu collega, empregando o voca.bulo auto
nomo em vez de •.. visto fallar em nome de 
um chefe e produzir defesa de encommenda. 
~ .Isto posto, Sr. Presidente, pe.ssemçs á 
explicação dos factos, narrando o que houve 
antes de esphacels.r-se o Co,?graçamento. Sa
bendo o Sr. Anizio de Abreu que o Sr. ge· 
nera.l Pires Ferreira era candidato ao cargo 
de governador do Pi~uhy, no proximo pe-

. riodo• depois.de haver fracassado a candida
:o turade seu irmão, o Sr. Dr: Joaquim de Lima 
.-P-ireg, candidato apresentado pelo Sr. Dr.Al
·. varo Mendes, entre outros motivos, pOrque já 
:·o Sr. governador tinha-se dado ao traba.lho de 
de desincompa.tibilizar,para. poder depois assu
mir aquelle cargo, osr. Dr.Arlirido Nogueil'a., 

e sendo esta. just1mente a candidatura. que 
mais·convinha ao Sr. Dr. Anizío de Abreu, 
por isso que jã. o haviaapprox.imado da.s. boas 
graças do sr. governador, tratou de . a pro· 
veita.r a. occa.sião para a. h i, como sempre, re
presentar o papel de fermento e, domina.ndo 
pela intriga. o animo do candidato . oftlcial, 
tudo conseguir delle. Nestas condio~es, S. E r. 
passou a.o Sr. Dr. Alvaro Mendes, o seguinte 
telegramma ~ 

c E' de grande . con veniencia ge
neral desistir de ·sua candidatura, pot·
que Cruzes, Gayosos, ·ernfim todo o Es
tado, apoiam candidatura Arlindo.
(Assign!l.do) Ani;io. » · 

Este telegramma nos foitransmittido para 
o Estado pelo Sr. geaaral Pires . ~er~eira, que 
ao mesmo tempo nos perguntou mais ou me
nos o que havia a.· respeito. Coincidiu isso 
com a minha ausencia de 15 dias da capital, 
em. virtude de molestia em pessoa de minha. 
amilia. 

Não obstante, meus corre1igionarios e ami· 
g-os, aos quaes tambem havia sido dirigido o 
tetagra.mma referido, responderam pela. se· 
guin te fá r ma: 

« General Pires - Rio- ·Nada. ha. 
respeito. Partido não escolheu candidato 
futuro ·goveroador.São intrigas Anizio. 
Agiremos acoordo Cruz amigos.-{Assi
gnado )- .'!-eocadio, Elias,:. 

Chamo a attenção da Camara. para a respos· 
ta, principalmente para a expressão signifi· 
cativa.: «São intrigas Anizj(),., . · 

Voltando do interior do Estado, telegra.phei 
ao Sr. general Pires Ferreira no mesmo sen
tido, e.sóentão verifiquei que S. Ex., a.peza.r 
da sua. tão preconizat'la habilidade -política, 
desta vez recebera de seu discípulo uma lição 
de precoce adeautamento, como mais tarde 
oonfessa.rá. ! t 

Em seguida., Sr. Presidente, os represen
tantes federaes, então no Estado, bem como 
alguns outros amigos importantes, foram 
convidados pelo Sr. ·governador para. uma. 
reunião em pala.cio, não para. se tratar de 
organizações de ahall5-S futuras, rn.a.s. pa.ra. 
scientifica.l-os da·que já tinba sido organizada 
aqui, no Rio, pelo Sl'. Dr. Alvaro Mendes, de 
accordo com o Sr. general Pires Ferreira. 
Nesta chapa, dos actu&.es. represen,antes, que 
terminam o seu mand!l.to, sómente merecia. 
as honras de uma. reeleição o Sr. Anizio de 
Abreu, sendo· os dem~is logares; isto é, gover· 
nador, vice-governador, senarl.or e quatro 
deputados; preenchidos pelos parentes do Sr. 
gsneral Pires Ferreira e do governador Ray
mundo Arthur, sendo os demais elementos 
completa. _e aecintosamenie expellidos. apezar 
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dl), clausu!a. capital do Congraçamento- sem 
~?!clusõer: Porque~ Que motivos demos para 
1sso? Fol. sobre o que, em apa:rte, pedi ao 
meu colleg~~:. o Sr. Anizio àê Abreu, se mani.
festa.sse e explicasse o modo pôr que obti•era 
.essa alchimia., 6 S. Ex., não só eVItou fazel·o ;
como não seguiu O rUÍllO da ve1•dade; 'JlOrque 
e:ntão teria de coilfessar a sua. coparticipa.
çã.o, oriunda da.s traições friamente prepa
radas e executadas contra aquelle11 que lhe 
tinham esteodido a. mão no seu ostracismo. 
Nes-oa. reunião, os meus amigos e eu impu· 
gnámos a chapa imposta, com a maxima tom
bridade, e, na impossibilidade de acredi ta.rmos 
em tanta. deslealdade e desconsideração, pedi 
·ao Sr. governador que nos 'mostrasse esse 
documento de que fallava, ftrmado pelos Srs. 
Pires FeiT~ira. e Alvaro Mendes, e s. Ex. 
teve a puerilidade_de dizer:.nos «que era úm. 
tetegramma que não podia mostrar por con
ter outros pontos de detalhe que só ao seu 
governo convinha aa.ber:~>. -

lnquel'ido entM do criterio a. a.dopta.t·mos, 
-para. n011 proauneia.rmos acerca dessa ahapa., 
S . E:t. respondeu-nos que-a sua palavra de 
gol)emad~r. Retorqui-lhe en1ã.o francamente 
que a. sua pa.la.vra ttnha. deixado de nos me
recer confiança; porque, alem de pol!tlco par
tiduio, ttnha.-se moíltrado muito exclusivista 
na org;tnlzaçãó da chnpa. referida. 
· Nesta reunião, Sr. Presiue.nte, o meu col· 
lega, o Sr. Anizio de Abreu, embora se me.ni· 

. testa.s!!e contra o fa.cto de ser completa. a. 
ohapa., secundando assim as ideas expendidas 
por outl'O_&migo presente, Dio apresentou a 

. idéa.; como disEe, 4a. sua não organizaÇão ; 
pelo contra.rio, il.cceitou-a e pleit~ará., tanto 

'.ma.is quando havia. produzido o e.ffeito de!e
jado no seu telegra.mma. fcr~nto, qlie tinha 
por fim a inclusão do seu nome na. cb&pà otH· 
cial. Mas ahi mesmo, Sr. Presidente, S. Ex. 
já tinha uma segnndà intenção. senielhante 

. ao qtte se deu por oecasião da organizaçâó da 
chapa. de 1896. . . ·· 
.·sr. Presidente., esclarecido este ponto. ve

j!lJllos o que diz o meu collega àcer<!a da ad
rtünistração .. do governador do Estado, o Sr. 
Ra)rm~o Arthur ue Vasconcellos : 

Na.mensagem.óo Sr . governador. dirigida 
este ailno á. as~embléa. estadua.l e publicada no 
orgão. official O PíauhiJ (inostrand,) , encon· 
tram-se os dados seguintes.(U): - · 

« Assim conhecida a situação -de 
1897, passemos a. estudar a synopse do 
ultimo exercicio, a.tê ao quarto mez do 
semestre addieiona.l ,organizada. em face 
dos competentes balanços semestraes. 

Desse importante trabalho se verill.
flca que a recei~ geral reali~~da em · 
1891:! importou em 747:448$818,e como 
fosse ella orçada. em 672: 190$, t emos 
uma dift'eretiça para mais da quantia 
de 74:958$818 i segundo a mensagem, 
porém, feita a subtracção, encontra-se 
75:258$818). . 

A desp:lza geral verificada no mesmo 
annofinanceiro e~ elevou a 702:298$410, 
sendo. que a despeza fixada. era de 
658:889$941, o que prova Uffi!l di:tre· 
reoça para mais de 43:408$469. 

Comparando a receita. com a des· 
peza., resulta, port:\nto, um saldo de 
45: 150$408; e; atteodendo a que ne8se 
exercicio fez-se a liquidação da. divida 
po.asi va., na. importanoia rle 21:140$428, 
resulta que o salrto liquido, em di· 
nheiro, foi 24 .009$980,que pa.~sou para 
o presente exercicio de 1899.:. 

Logo, Si'. Presldente, segundo a propria. 
mensagem do Sr.governador, só passou para. 
o exercício deste anno o saldo de 24:009$980, 
incluindo nesta. somma. -até o produeto do 
quarto mez do semestre addieional. 

Fica, portanto, esta cifra longe de a.ttiogir 
a quantia de cento e tantos contos, que jlor 
telegra.ri:üna se ooinmuoicou pa.ra aqui, atlm 
da ser estampada nos jornaes . tlin.rios desta 
Capital, para produzir etieit o, como se vê 
do telegrainma. que passo a ler, publicado na 
Noticia de 2 de JUnho de 1899 .; · 

« Tberezina., 1': 

< Uns apoiaram a sitnaçã.o política 
actual que, quer sob ó ponto_ de vista 
politico; adminiStrativo; econ.oJi:íico . e 
financeiro, como o.pro,aré, é éOrrectJs
Siài.a; outros a.tiram-se áreaeção mais 
desmarcada, não no sentido .de uma 
luta. franca, leal; mas cheia de mysti- _ 
ftcac;Oes; que, aqui, ·se faz sentir por 
telegra.mmas eivados de inrerdades.:. 

~ Foi installada a sessão legislat iva 
h<>je, á. 1 hora. da tarda , O governador 
leu a sua men~agem; · em que trata. 
longa e minuci()Sameilie dit .magistra
tura:, serviço municipal, iilstriléção I)u· 
blicâ., nova. ôrganizaçãO da . iíistrticção 
l!econdariá. e reforma. éléi toral, afim dé 
gii.ràntii' li liberdade do yotó. Demons
t ra. o desenvolvimento das ·reildas pu
blicas, tendo ficado do éxercicio de. 1898 
um saldo de quarenta e cinco contos, e 

· estando â~ finanças dó Està.do prosperas, 
pois, existiam hontem no cófte estadUal 
cento e cincoenta e tres.cim tos, nãô.teildo 
emissões de especle alguma.. Essa. inen
sa.gei:n produziu grande animàçã.ó, .me· . 

P& ad!llinisti'ação politica dõ Si' ~ governa· 
dor já me occupei aqui em limá das toessõeS 
pá.ssada.s . Resta-me agora tr..\tar de sua poli~ 
tica 000nomica e tinanoeira; · · · .. recendo a.pplausos . » · · 
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Vejalllos o motivo de figurar um saldo Consegulntamente, &!I fine.nças do go-.er· 
mais avolumado do que na. realidade devería nadar consistiram em contra. por uma. pe· 
se f. Para isso passo á ler um ti eeho do se- quena recêita; um saldo transitorío e· even
gUínte ârtigo, publicado no jornal .Republica tU&l, á uma ettormé despeza permanente 
de junho do êorrente anno : como a exist •nte e a.s outras creadas por 

..: Que aquelle tã.oapr~goàaó saldo S. Ex. eom a. organização de repartições 
existente no cofrl'l estadual, 0 qtte alli inuteis, imdemnizaQõss a. amigos, em detri
se fez a.ccunnilar muito de iildustria e mento dos interesses ao Estado, 
para produzir em~ito ao longe, sa a.eha. Passo a fazer a. resenha. das leis uitinia· 
assim mais avolumado, po,.que todo o mente votadas pela Asseinblea Legislativa 
funccionalismo publico tlo interior do do Piauhy, quasi todas d<3 favores pessoaes; · 
Esta.do.nã.o tem recebido um só vintam para pr(lvar o desplunte ds. má fé, com que o 
dos seus ordenados, des~e o começo do ~overnadol' do meu Estado esti. procedendo 

. corrente annó p<!.ra cá, por mais que os I a. süa Hquidaçãô,maildando,entreta.iltó,pintar 
seus procuradores se esforcem aqui. no a sitna.c~o do Piauhy com cores rosea.i!i para. 
sentido de rea.lize.r esses recebimento9. o aeJl governo meticuloso. 
Coiiio justilir.a.r. essa. recusa •. si o corre Esta.s leis Eão: as de n. 212, de 4 de juiho 

·tem saldo ma1s que sutlictente para ultimo, augmentando os _véncímentos do go-oer
fazer face aos seus encargos! .:. n:J.dor, por entehder qut! a jlistiça, pa.ra ser 

Si analysarmoe, Sr. Presidente,. a origem ?.oa, deve_ começar por casa.; .n .. l95, ~~ ~ d;;, 
destesaldo,veremosqueprovémdéa.ngmentos Jun~o ultimo, appl'oyand.o a . dispo~1btlld&de 
de direitos de exportaça~;do registro de terras, do t:o do g1vemado;., duplo"' cand1dato ao. 
cujo prazo, ja prorogado. finda.-se este anno ; gove~no do EstiiO~o e a deputaçao federal. para · 
qo imposto de transnHss/Zo de títulos Iião tegâ· depois ter de ceder este lo~ar ao . actual go
bz&dos e de uma nova industria, a. <nlltura verna.dor; n. 217, de 4 de JUlho do cor1·ente, _ 
àa maníçoba, que se começa a explorar 00 ~andando dar 5:000$ para o tlleatro, cujo. 
Estado e de um modo que merece a con- _!Í!r~_ctor é aogr~ do go:verne.dor; n.- 218~ 
demnação de todos, porque se caracteriZa a.mda. de 4 de J.ulho ultlf?O, ma.n:rlando dar . 
pela. inobserva.ncie. de todos os preceitos 4:000~.~ a u. m .. a, mtendencta p .. a.ra compr't de 
apontados pelos competentes na. ma teria.. um pr~dlo na villa. de Floria.?o Peixoto, onde 

Todas estas fori~s de renda. sendo.epnémera.s, é preetso a.ugmenta.r a sua. cliiJn-tella eleitoral~ 
porque, o princ1pa.l ramo de riqueza. do meu n. 286, da ~O de jnlho, s.ugmentando 
Est1do, a criação do g;tdo vaccum, ultima· 30 °!o aos ordenad~s . dos professores pri~ 
mep.te devastâda. pela. secca hdrrí vel e que ma~JOS _ e sêcundartos ; n. 290, de l7. 
ftagalloU qua.si toào O norte e de cujas. eonse• de JUlho, a,:ngmetttando OS vencimentOS dOII 
quencias se resente o Estâao do ~iá.ühy, o~oiaes e pre.cas do corpo de segurança pu· 
segue-se que as fontes da receita. dei meu b~~~ ;lei n. 2~3~ ele-q.a.ndo de lO$ para 15$ 
Estado são preearias. . d1ar!O~ os substdJOs d?S depu:?tdos_es~uaes ; 

E. si em coildiÇões mais favoraveis, ]sto e, n. ~99, ta•ll~I_D.. <le ,JUlho ult-~o, ·. ~ugmen· 
quando tiriha.mos dê renda. à. foilf.e que pro. tand~ ,OS '!.~nctmentos da. magiS.~l'~~ra., de, 
vinha do registro de terras, que teJide a des- tal m9ilo que O augmentp total. Importa.. em 
app_arecer completamente, bem coínó corii o J5:,00Q$, e a den;. 210, de 1 de Julho ~~hmo. 
decrescillleilto da. qüe provéM tia fontamais ereando . um. t~1~una.l de coatas.co~ , tres 
a.bundante,a criação de gado, tivemos desâldo membros, v1ta.hotos,. vencen4'>_,. câ.tia;_ um 
apenas 24:009$980,não incluindo os pa.gamen· 4::80~$ annuae~. com o fim de d&r ~el~or col· 
tos aos empregados. publicas 4é que falia. o l'!caçao a9sogr.o ~o.._ governador; que J~ _ er~ () 
Rept.~blici, qual s.eré. o saldo qué nós aguarda, duector da··repa.rt1çao d_e t~rral!l e coJon!za.ça.o• 
si não . o deficit, no orçarrii:mto do exercicio a. um ~utro P<\:re~te, que ~. re;_lactorlfrlDClpal 
vindouro 1 · . .. do orgao govermsta, ~ o Irmao. do meu col-
. ; .Accre8ce, Sr •. P_fesiden1;tl, __ qUe. n.ã _ pe}'spe~ lega, <i ~r •. Aniiio de Abreu. . .· :. 
ctiv& daquelle ;pequeno -saldo,- tietlet_amen~e . sr,. ,Pr~side~te, por es~ des~. cujo 
a.vul!ad~ e pl'~ymdo de ~o!ltes ta.o epp.em~as. mtu_1tõ ~ao es~a.:•J<ietllto1 pozs appw:Dma.m-se 
prodigahzou Ja o Sr. govern~~or Slnecur_as_, a~:diVI!rBilS ele1çoet,. que Sé teem. da l'ea.liz&r 
favores. passoaes aos seus a.pamgUados, para do fim deste p~ o -co.reço do anno proxímo · 
augm~ntar a ~ua ~lientell& ~leitoral, sobrê• vindouro\ aug:mentani de l!e~ca de Só:OOO$' as~ 
carregandcr a. sltua~ao financeira. do Estado e dêspezas t!o orçameato, ai« umas dáS qtiae8 8e. 
de todas os piauhyenses com os impôstoB 1beram logo etiectivas oom a. -aoo-rtura d~ 

. ~exa.tcrios ac<:umul~d~s, de modó que ~in ôOUS eredit08 eap~ciaes, pdr d• cr.etn LIS• I '3::.-.a
breve elles te~o O~lrelto de ·descrer, QS~lm 136; de 11 e 13 de julho tiltimo, â.g qÜaeS O 
como nós, d~~o Sinceridade do gt>verno do meu saldo de i:.4WOO$ exi$telite tião pôderá. fa.10ar 
Estado. face. · · ··· · 
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APl'ENDICE 

Nestas condições, Sr. Presidente, o que se I 
póde veriil.car dos dn.do:s fornecidos pelos jor· 
naes of!lciaes e outros documentos é que em 
breve entramos impreterivelmente 110 r.::- I 
gim:::n t!os àeficits. 
· E o que desejo é que fiquem bem patentes 

qua.es os responsa v eis por e.sses ma.les emer
gentes que merecem do·sr. An zio de Abreu 
qualificativos honrosos, ao passo qne leva 
sua. audacia a. pretender fulminar com a sua 
eloquencia balofa. e declamatoria. os qu~ com· 
batem ta.nta.s ímmoralidades. 

Mêu objectivo é demonstrar nuUida.de 
adversa.rios. Com meu concurso aven• 
tureiros nã.o se elegerão mais ! Tenho 
desfeiio assim mentira.s, enredos, ex· 
plorações. Aguardo termine discussão 
~sos Ma.tto-Grosso, Pernambuco, de
nunciar tribuna impostores, restabele· 
cendo verdade factos. Incrível impu
dencia semelhante gente, especular 
ainda. com meu nome . 

Parnahyba., 21 da julho de 1899,
Anisio Abreu.» 

Onde, pois, a correcção da política finan
ceira do governador, que S. Ex . se compro- sr. Presidente, o telegramma, cuja. leitura 
metteu defender 7 S. Ex. não tocou aqui acabastes de ouvir, é o retrato·tlel do seu 
em ta.l ponto, o mais melindroso de todos, e, a.u to r, porque, como vê a Camara •. o_ nobre 
entretanto, querendo apa.nba.r a tl~cha. ari(es Deputado collocou-se em uma pouçao em 
de soltar os foguetes, passa para o Estado que se sente mal,a.peza.r de apparenta.r o con• 
uma torrente dB telegrammas annunciando traria. 
que ia nos esmagar, e, depois de narrar os As expressões suprema infamia, espec·ula
etreitos de suas ·exhib ções na tribuna, ter- 'ção írtdigna, ne que se serve a. -proposito.de 
mina. noticiando suas victorias parbment~- que, segundo affirma, lhe mandaram dizer do 
res, descreven 'o a. optima. smpressao que Estado « ter Cru.= 1•ecusado occordo solicitado 
causaram na. Camara o3 seus tliscursos . po1· elle», são por demais expressivas da con· 

Veja, Sr. Presidente, como são irrisorios fiança., que, S.Ex.acredita inspirar ao Sr.go-
os actos do meu collega ! · • vernador que para. se garantir della, affirma 

No dia. 18 de julho, antes de iniciar seus « so com elle manterá ~tbsoluta e inc!mdicional 
discursos, passou S. Ex. para o Piauhy o solidtriedade.» Pura inspiral•n julga Eer p~e7 seguinta despacho telegraphico, que foi pu· ciso ferir funda. e friamente o a.•lvere:u-Jo, 
blicado e commentado pelos seus a igos em sem se recordar que a este já d issera hontem 
boktim de 21 do mesm, mez, publicad~J na muito mais contra. o actual l\lnigo. . 
cida.1e da. Par·Jahyba sob o titulo expres:sivo E assim procede,com o fim de fazer crer ao 
- Concentraçit-1 Republicana- e para. o qual governador «que e!tará onde 11ao estiTJer CruZ> 
chamo a. vossa. attençã.o, Sr. Presi i ente, e a cuja. nullidade, como a dos outros adversa
dos meus dignos collêg>ls, afim de vere'1) de rios, «elle tem po1· objecti1Jo dem·mstrar»,desde 
quanto é capaz o Sr. Anizio de Abreu. (U) : que o Sr. governador Lhe ga.ranta. votação 

para a sua ·reeleição. 
«Boletim--concentr ação Republicana A verdade, porém, e, e isto está. na. convie-

-Espalhando os nossos adversa.rois ção de todos quantos o conhecem, que S. Ex. 
que na capital Federal projeatava·ll& estará. sempre ao Ia1o da.quelles de quem me· 
uma alliança poli tica. entre os partidos lhor possa fruir vantagens para a ~ua in di vi .. 
desse Estado, e que para esse fim in- dualidade. 
teressava-se o nosso illustre am1go o proprio governador pensa por esta. fórma. 
Dr. Anizlo A breu, representante fe- e 0 nobre Deputado d isso tem certeza, t anto 
deral, offerecemo:;, para desmentir se- que se esforça em dar~lbe testemunho publico 
melhante boato, o telegra.mm<~, que aca- de sua. àedicação. 
bamos de receber desse il lustre . amiffO Sim, Sr. Presidente, aquelle telegramma. 
e que vem desmoronar o castello a.e traduz perfeitamente a força política do meu 
esperanças dos nossos a.dversarios. collegil,que,não tendo confiança em si proprio 

Eis o telegramma que deu legar ao e como uma especie de jura feita. ao Sr. go-
comment tJ.rio do boletim acima.: vernador do Estado, garantidora de seus 

cRio, 18 de julho de 1899- Dizem actos, diz: . 
dahi adversarios espalham ter Cruz·re- «Desde que aqui chegtlei declarei g.oveV"no, 
casado accordo solicitado por mim ! ministros, chefes politicos, amigos, qr.~e o que 
Suprema infa.mia ! Especulação in di· esta:1xz feito estava feito, etc.»; como si o facto, 
gna! Desde aqui cheguei declarei go- ~i é verosimel, de ter elle feito estas decla.ra
verno, ministros, chefes político.:;, ami- ooes fosse bastante para resolver as questões 
gos; - q1J.e o que estava feito estava do Est.ado, insinuando importancia, que nã.o 
feito, que estaria onde não estivesse tem. 
·cruz; só mantendo absoluta incondi- .« Que com o seu concurso aventurei,·os 1UZ1 
cio.nal solidariedade governo Estado· se elegerão mais e que, assim procedendo, tem 
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dis(1ito e;;s men:lras, enredos e as e,qpecula· 
ç~s da íncrlvel impuden.cia de semelhante 
gente, que a:~nda qt~er e1pecular com o seu 
nome; nome este já tantas vezes decantado 
em prosa e verso-e que se tem tornado 
sobejamente conhecido, não só aqui como 
no Estado. Tudo iss~ é a prova. da cer
teza, que tem, de não mere-::er a. mínima. con
fla.nça do governador, tantas e taes são as 
traiç!les e deslealda.deii que tem posto em 
p~ti~. 

Continuando, Sr. Presidente, direi que um 
transruga de todas as situações. cujo presti
gio.esta nas ea.mba.ibotas que dá, não tem o 
direito de se pronunciar por a.quel!a fórma 
contra. os seus amigos de hontem, escrevendo 
verrinas em c:A pedidos::~~~> d;; jornaes. E' naS· 
tas condiçõe& que o nobre Depute.do, não 
teo.rio junto a. si um pa.rtido sério, que o 
apole, e jogando com a. sua posiÇão offlcial, 
vem philaucios:a.mente dizer ·que .am o setA 
cos1curso aventtweiros nt!o se elege-t"l!o maia ! 

E' isto o que se póde classificar de suprema 
infamia de aventureiro politico. E' por esta 
!órma que se escreve a historia, invertendo-se 
os pl pais !. .• 

Estará !aliando desta. vez para a. Cocltin· 
chin.a, como já dias~ em artigo, referindo-se 
ao governador ~ ! 

Na. Ca.mara. e no Estado, o nobre Deputado 
já é sobejamente conhecido, para. fazer crer 
que haja alguem, po1• mais fraco e ingenuo 
que lae pareça, que tenha a veleidade de es
pecular com um nome, que está. a caracter 
com o physico e com o moral de quem menos-
preza as reputações alheias. · 

Suprema infamia., suprema. baixeza, ·sopre
ma indignidade, é esta falta de pudor, esta 
ausencia. de decoro, cúm que nos mimoseia· 
hoje oom.pertldas paiavras ·do vell,lo voca
bolar1o mercenario e sem cotação per&nte os 
que conhecem de quanto .e capaz o seu 
autor! ... 

Em . seguida. a. cada. um dos discursos, que 
proferia, S. Ex. expedia. com o cor respon
dente do orgão · officia.l par<~. o Estado um 
telegra.mma. annuncia.ndo a boa. impr&Ssão 
prodUzida na Camara.. . 

Assiin, expediu os seguintes,nu'blieados nos 
. jornaes ofilciaes do governo do -Estado : . 

« Rio, 19-Hoje Anizio fa.llou du· 
rante uma hora política Estado, pro
duzindo boa impressão. Amanhi prose-
guirá,» · 

Outro: 

S. Ez. chs.ma.- aggrerUr- o tactD de ter 
eu repsllido com energia um insulto que, 
tendo me atirado no recinto, repetira tóra 
deste, como a Camara foi testemunha, e ea 
não preciso relembrar, incidente de!lagra
da..vel, a. que fui impellido :por S. Es-., que 
te"Ve a corJgem de tra.nsmittir para. o E$t&(io, 
alterando-o. · 

Mais outro telegramma : 

c: Rio, 22-Anizio proseguiu hontém 
discurso sobre política Estado, ouvido 
geral attenção. Prod.uziu optima im
pressão. Glicerio, Alenaa.r Guimarães, 
Martins Junior e outros deputados 
confirmaram invocação seus testemu.
nhos. Demonstrou a. oorrecção da oon
ducta. do governo no Estado. Prose· 
guirá.» 

Eis, Sr. Presidente, estampada. a ftgura. do· 
nobre Deputado, mas a. cauda. do gato está 
na phrase : Demonstrou a corrtcç~o da CO"
dt.~cta do Go~tn"no no Est·.:.do-porque só· elle 
seria capaz de levantar este falso. 

Qual foi a. correcção da condueta. do gover. 
na.dor, que o nobre Deputado demonstrou! 
Qaan~o referiu se a elle no trecho do seu 
discurso, que já li, prometteu demoostral·a ; 
mas onde, quo.ndo e como o fez 1 Ficou na 
promessa. C<.lmo é que S. Ex. ousa. affir~ 
ml\l-o para. o Estado? isto é. querer armar ao 
e1feito ao longe, embora. passe p3lO dlsaa.bor 
de em poucos dias ver a mascara. arrancada. 
pelo imperio da. verdade. 

Sr. Presidente, a. minha consciencia está. 
tranquilla.; tenho cert&1a. de que ás ca.lomnias, 
que nos roram irrogadas, oJ)puz a verdade 
em toda sua. nudez, amparada. de provas ro
bustas e honrosos te~temunhos. 

Julgo, porta.nto, ter demonstrado â. sacie-
dada:· . 

1•, que o meu collega de representação o 
Sr. Dr. Anizio de Abreu, encarregado de de
tender a admioistração do governador do 
Pia.uby,_ tra.h;u · o mandato, eomprometten
do-a a.inda mais, salientando que ella. é in
defesa. e occupa.ndo-se de sua auto-'!Jiogra-
phia: ' 

2•. qua as arbitrariedades e os abusos, .· 
praticados pelo actual governador do Pia.uhy, 
são manifestos ante as prcvas plena.s por . 
mim exhibidas nesta Camara. ; · . 

3•, qae, longe de curar dos interesses vi
taes de seu Estado nata.!, procut'ou o gover
nador convertel-o em patrimonio seu, .de · 
seus parentes e apaniguados, açulando perse
guição desenfreiada. a ij!eus a.dversarios. ; 

. « Rio, .2I--oAca00. Anizio de proferir ·4•, que sua. administração tem sido a. mais 
excellente discurso. Maroos, depois' .desastrada para, o Estado, por qualquer pri~~ 
muitos apartes , violentos, procurou ma. que se enca.re-politiOQ, .administr a. ti v o e 
aggredil-o, mesmo recinto Ca.mara.:& 11na.nceiro, do que dão ca.ba.l testemunho : as 

Camar" ·V, IV t . 
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deposiç~ diJ in(en~encüs municiplles, legiti
mamente constituidaà, utilizando-se pà..rS. isso 
do concurso. criminoso de emjnegadcis fe· 

· deraes, no irit'tiito de mont&r sua macliina 
eleitoral; it çreaçd'o de. repariiçaes inuteis, 
·oom.o a. do ~ribuna.l de Contas, p:lra. accom
moda.r seus parentes e á.iiiigos politici:ls, que 

· lhe pret~tam apoio incoridicionâ.l ; votaÇI1o de 
leis -aompressora:J da liberdade do {uffragio 
e de j'at~ores pessoaes ; lançamenlo do im· 
posto3 u~atorios, para occorrel' ás despeza.s 
excessivas com a. montagem de sua. política.· 
gem seui orientação e sem outros elementos, 
a não !er o catre publico, aberto àa sinecuras. 

Eis, Sr. Presidente, à situaçio üe meu 
Estado, digno de melhor sorte e em tão mà 
hora collfiádo á. direcção do ~ctual goverDa· 
dor. que assim se revela., sinã.o um inepto, 
pêlo menos, homem mal intencionado, 

Terminando, Sr Presidente, peço desculpa 
á ·Camara de ter tomQ.do grande parte de seu 
lempo; oceupa.ndo-llle de negocios IJUramente 
estad,uü.eS; para. não deixar pessar sem r~ 
pà.io as aceusações malevola.s feitas aos meus 
amigos pelo nobre Deputado Anizio de Abreu, 
e ao mesmo tempo agradeço aos dignos col· 
legas a. attenção,que me prestaram nessa. p3-
regrioaçlo. . 

Tenho conclutdo. (Muito bem; muito bem,) 

-
SESSAO DE 25 DE AGOSTÓ DE 1899 

. Dado o processo .conatltucJooal das oommu· 
nica.ções.entre o Ohet'e da. Navtto o a.~ C&mo.· 
!.'as Legislativas, razã.o ii!l.o tl.!!a!ste ao ll· 
lustre ret~tor d~ projecto de .reforma eleito· 
rii.l para. p9r. eii). duvida a sinceridade com 
que ó Sr. Presidente da. Reptibliea nconse
ltioü as medidas iridiBpeiisli.V~ÍS á. verdade e 
ii. puréza da éleicão. . 

~rites elibitó crer, Sr. Presidente, que o 
illustre Chefe do Estàdo, tehdo collooaqo em 
um plano superior 11.0 de todas as outras 
ques~ões quepossa.m preoccupar o Poder LS. 
gislo.tivo aquê!Ia.s qllii tocam á nossa. situação 
economica. e ftnahceirli, se abstenha, patrio· 
tioa e díscir~.ta··.meíitei, de i.ntervi.r. nó. J··.ogo. 48.. s 
paixões ê dos interesséá qti.e sóem ágitâ.i'·se 
em torno de todas a.s tentativas de rero:ri:na. 
eleitoral. .. 

Em outras razões encontrará o nobre 
Deputado expliéa.Qão da hostilidade éóm que 
está. sendo iieolhido o. TJi'ojecto. E tà.essã.ci que 
nãtJ valem codtra. ellas nsill ó esforço tenfi.z 
do illustre relator, nem a assignatura da· 
qualle que foi a.té ha pouco o eminente chefe 
d~:~sta. Ca.mara, do honrado D•~put~ldo por São 
Paulo, cuja. opinião e cujo voto exerciam 
induenciadecbiva em toda.s as deliberavõe5, 
destà asseínble& e cuja figura, aba.ndoriada. 
agora. desse prestigio ephemero, se erlge 
ma.ls alta, mais imponente e mais respeit,vel 
sobro o pedestal de seu iliJbre e glorioso OI!• 
tracismo. (ApoiadOs.) 

Ta.mpouco vala em t'avol' dô projéato o sen· 
timento que ora. lliteja i1â. consclenói• da Na
ção, da. Iieciassidade lndeoHna.vel de sanear a 

(Vide pag• 299 do ~o voi;) Republicà d& podridão eleitoral em ttue se 
está. ella. phacelandó. . . . . . .· ~ 

O Sr. Fra.nel-eo Sã •Sr. Pl'esi• Si o nobl'i) Deput.a.d.tl por Perna.inbüeo hou-
. dente; nitl obstante o· valentb e pa.triotico vesse la.nçí:l.do olhar retrospectivo sobre .toda.s 
esforço .desenvolvido pelo illustre Deputa.dn as tentíl.tivà.s dessa; espêéie que teem sldb'fei· 
por Perna.llibuco na. defesa do projecto cnjo tas. beiste Páiz, recqnheeei>iiL que. todil.s ·. ellas 
foi relator, não é diftlcH presentir, atra.véz eiléoiitrâtn, de oi:'dh:i.à.rio, éí!Sá.S resistétieias, 
das manifestações com que foi elle re~ebido que tanto Mnsona.m éôm os nossos lj:abitoà, 
nes;;& càsà, a sorte quelbe está·t<lsei'vàda. eqm os nossos interesses, com as nossàs com-
. l'{ão pa.ret:a, entre~nto, justo .. ãttribuir modidadês, · . 
S. Ex, á. culpa âo Sr. Presidente do. Rep1J.:.;. Em regfa., as maiorias nascidas do systema 
blicà. o révez a que 1>oE!Sa est&r fatladá. e!iilíl eleitoi'àl êm vigor, ()U tendo neste deparado 
tentativa de reforma eleitoral· ó i:Iisió de pôr em evidêíil::ia suâ forÇa e asse-

. Nãõ· foi o nobi'.e Deputado quem leu· à. ça.. gura.r o. se~ dofl?in~o. nephuri;i eW,pen~o teem 
mar~ as palavras patrioticas em que o Sr. em fazel-o substlttür por outro; que so possa 
Cá.m.pds SB,Iles resu.titiu, emnitido éscorço, ófferecer garantias âil miiiória.s. Ell1lS ad.or. 
.os viêios do processo el~itorai e indicou a mecem nessa tenda. d~ repouso, d.eslem.br&das 
urgéileia das reformas legislatives capazés de dé quaii~ti ê niá.l segura a sorte dtJ.S partidos, 
·os.oorrigir ~ . . . · . de qti&nto iiã.o insta.ve~!i. iia iil.stil.bili~ade das 

Nitif~os leii s ~ Ex,; as palaVras ooíh que COU!~as bü.manas a.s sittui.Çõés politiéas, e de 
o Sr. :Ministro do . Interior .lilecundou a.Jri.i~ que as . garantias que hoje recusiililos aos 
ciàtiva e a indicaçãO do Chefe do EStàdo ~ ad versarios. vencidos e fracos, poderiam. -ser· 

De q~e oatr~ fólma .quereria o nobré Dépti· nos um amparo contra. as maiorias de amá· 
tado que o Preside:riM â.a Repüblica se êor- nhã, quando chegasse a. hor~ das represa.4 

respondesse oolli o Coiigr~sso Nacional e.á. liâs. .. . . . . . -
est~ ~ani.festa.Sse o seu pensamento e os sàtis Qüatito ás IIiiiiorili.S; jà .. -vão desistindo de 
· ptopi)sitos f dirigir o seu éilforçó pa.rá. oorisegtiir lhes se-
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.Iam franqaeadae llS a.venlda.:~ do voto. o que se encontre uma. Ca.mara. incondicionaZ ' 
deses~ro de IUtt acoflo impotente e:x.aggera o reinvescencia. e a traducçã.o em novo idioma. 
grltu de lUas p~tlsõel e intensifica. as ~o!'l'en· politico do qualificativo com que passou ã. 
tea perturb&doro.g que se cruzam na atmos· btstoria. a camara introu1Jtble de Luiz xvm.-•• 
phera socln.l, creantlo uma situação moral Não d1sse estas oala.vra.s1 Sr. Presidente, 
que jui!tiflca. a conflllDOa. que ellas só deposi· em favor do projêcto de reforma eleitoral, 
tam, 011 nessas transtor.macões subi tas e vio· sinão para accentuar esta. declaração: que 

· lentas, tão fc.~.ceis nas democracie.s revolucio- pertencendo a um partido que dispõe de pu· 
mrilí.st ou na. dissolnção que a propría. força jante maioria no Estado a. qus tenho a honra 
gera no seio dos fortes, de representar nesta C&sa,matoria que cresce 

Ent!'etanto, sr. Presidente, 0 que está. .n!\. dia n dia,Peloe erros dos seus proprios·adver
comciencie àa. cam~õ.ra e do pa.iz é que si um sarios, nos nii.o nos arrecelamos da liberdade 
bom systema. eleitoral é aquelte que asse· eleitoral, a cuja sombra. melhor .tltremos valer 
gura a. representação das opiniões. não po- a. nossa. força. E qnanto a mim, direi que 
!leríamos ter descoberto a pp~relho m11.is todas as segurancas, todas as gars.ntias, todo 
apropriado parà falsear aquelle Jlm e suppri- o amparo legal devem aer proporcionados ás 
mir essa garantia rundamenta.l do svstema minorias; e~ si aquellés qu& combatem o ma· 
represénta.tivo do que o ·meclía.nismb "com 0 canismo geral do projecto. Mm cujas dispo-
qual se fabricam as eleições enti'é bós. siçoes capita.es entrou de accordo, eneo~trarem-· 

linpera.a. fra.ude no a.listamento; a fraude' uma. outra combinação mais propris. p!Ll'e. 
~ o a.rbittio na. distribuição dos titulos; fal- assegurar essas garantias, podem contar com 
sUlcam-se ectas por .uma fórma tlll que ja o meu voto. Por agora, d~ix.a.nd~ ~ d~scussã? 
hoje não se pleiteam eleiçõee, pleiteam·se dos-detalh~s aos cathedra.tlCOS do dlfeltO .elet• 
actns; e para coroar esse ediflcio de immo- tora.l, ~u nao venho fazer a analyse porm:~n~r . 
ralidade, que tanto tem comprotnettido o do proJecto, mas s~bmetter a conslde~a.çao 
prestigio e o ôom nome dA Reptibllc&, 0 po-- da Ca.mara urna emenda que se refere ~ nu
der verificador transforma. em julgamento mero dos ~embros de que. el~a_se campo~.·, 
nartidJ.:~-'t'io a suprema funccão julgadora que Sr. Pres1dente, a constLtuwaonumerlca. da . 
tbe incumbe. Cama.ra. d~ Deputados encerra dous graves 

E' utria. doutrina já muito corrente .. masmo defeitos: I•, falsêa o principio const_itucio~l 
entre bons espiritos, a. de que ~ C!lili!U'I.\ dos sobre que deve ser baseada.. a. represen~a.ÇM 
Deputa.dos tem 0 direito de substiti.lii'·S3 ao dos E. stE<dos.. nesta assemb!éa, 2°, determmá,a 
eleitorado e escolher os seus preferidos, con- formaçao de. u.m.a. assembtéa -mais numerosa 
fórine às opiniões e os interesses dominantes do que o e:ngmam ~s fancçoes qt1e .a esta 
ná occasiãó; e, quando consiencias rebeldes cabe exerce~-· . . _ . . 
con~egu_em. i'OD1P6l' es~s ata.dUl'as da. ~omi- S~guudo _a. constrtuJQ~o, a. base da rap~esen~ 
nação partúia.ria ·e erguer _ 0 vóo à tê a. es· · taçaa. do_patz .na. c_ama.r~ dos. Deputados. é a. 
phera serenado derer; Ja.dra.-Ihes pa:t:'a 0 alto ~~uJa.ca,o. _Quer.ls~o .9-~zer gue a represen~ 
esca.rneo imbeeil'das escravidões contentes t!l,~ao. d~ tim E;st~dQI!.eve ê~t$1'_ ~~~ l\·-de. 
da. escravidão, o iiilpropei'io pretencio~cre 08 outro, co~o~ J,)Opulaçao daquelle par!~- c es~. 
ba.Idões ignobeis do8 i uteresses contrariados e . . O q!Je ~e v~rtft~~, en tr,etanto •. é ~~-e,~sta.~~ .· .. _ 
das pàixões desprezadas. · ·~e maioPpophlaçao têm_PeJlre~entação 1n:t'er:o~ _. 

. . ,, . . ~ . . a de .outros de populaçao mawr. Est!:Lbelemda; .· 
.o qua~ro d~ses .v~cms, Sr. Pr!ls1dente, fm mesmo a proporção ctue .o estatutó .ConstV< 

f~tto com mu1ta mtldez_; . e~evaçao e patrio· tuciolial ftxou como liinite ma:Xih:i.ô, de ülli 
t1smo~ na mensagem. dmg1da. ao CQ~gresso Deputadu por 7D.OOO habitantes; n_ôt,a-se ·· et- . 
pelo illustre 81'. Prestde~te da. ReJ>-Ubli_ca;~ tror.iinaria. del!igualdade na. representação . 

Qoaesq11er outros motrvos que nao os lem· actualmente fixada }iara. muitos Estad.;as; :': 
brad~~lo.n_ob~ Dep~t?-do por Pernambuco. 0 quadro que publicarei ~m meli d~urs(,:· 
p~derao l~fiu1r ~o espmto :..d!l. Ca.!D~ra. pa!:a e qu~ áqui me. limitarei. a commentar:..: ligai'" ·· 
Da!.J a~_udir a ~se a_pp~ll~ ta~ ~a.tnob~ e .t~o ramente deixa provado á evidencia ~o : que,.· 

. a.utor.~àdo. Por mais In,on<J;lcio[).al qu~ aeJl_l. venho affirmando~ . . · . : ··. .. . . · 
o !!-poto prestado ao Sr. Pres1~ente daRapu- Elle mostra. que admittida à proporção ~e . 

. bhca, n~.~~-que e?tranharque ell,e-encon~re um por 70.000; os Estados nã>Jteem a répre~· 
uma. restncçao no mstructo de conservacao. sentação qri~ · constitucionalmênte. l}les ·.··ca-. ..•. 
. Yalh~• M menos, e~a. e:Xcep~;ão ilo apoio beria; e qrre. . a eni.ênda que óra otrereço: á. 
mtrans1gente e uoamme prestado ao Poder consideração da camara, conforma.nd(l"Se com 
E:tecu~ivo; como .resa.l~a aos melindres. de (I r~eenceamento · da população; .ehrfige às· 
noss~ In,de~ndenma; e :nrva. ella pàra. evttar desigualdades actuaes, 
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ESTADOS 

-
ma zonas •.• .......•.. ..... ..•...•. ..... .. A 

Pa 
M 
p 

rá •. . .:······················ · ····· · ··· ··t 
ara.nbao ... . .........• . . ..•....... , , ...... ; 
lau!Jy •• •••••.••.• ~ ............... . ...... ·1 

Ce 
R 
p 

&l'a •• • ••••• ••••• • ••••• •••••• •• , ••••••••• 
i o Grande do Norte •• , •• •.. .•. , •.•.•. • •• , • ............... ' ... ...... ........ . arabyba 

Pernambuco . ...... . ..•.... .. .. , .. , . , ..... . 
Alagoas •.• . •.... . .....•... •. . ••..•...• .. •.. 
Sergipe . .... .... . . . ... ... .... ..... . , . ..... . . 
Bahia ••••. ••.•.• • .•. • ... .. .•• .. • . ... .•• •• . 
Espirito Santo .... .•• •.••. ..•• .••. . .•.•..•• 
Districto Federal . .•• , , ••.•.•...•• •• •.•..• .. 
Rio de Janeiro ..• . ...... ; .. . ..... , •....... 
S. Paulo . ••• •.. •• .• . .... .. . ••. ; ••. •...• • . • 
Paraná . ..•.•..•••.•.•..•.• ••....•.• , .•• f f , 

santa Ca.tharina ....• , .... . , ..... , , .•...••. , 
Rio Grande do Sul., •.• •.• , • , ............. . 

. Mina.s Geraes ....•..... .......•.....•...... . 
Ma.tto Grosso .•....•. , . .. . . , . ........ .. .. I I. 
Ooyaz .••• . •.. I ••• I ••• I • •••••••••• I ••• ••• I •• 

Não se compreheude;' por exemplo, ·Sr. 
Presidente, como a Parahyba tendo popula
~ão superior ao Maranhão. tenha sôment9 
cinco Deputados, ao passo que o Maranhão 
tem sete. 
· O Ceará, tem uma população qnasi igual 
á do ·Rio Grande do Sul ..• 

O SR. PEI!RO BonGES-Ma.ior. 
0 SR. FRANCISCO SÁ. - • • , tem entretanto 

representação menor. 
. ·Este ultimo Estado. mais populoso do que 
o do Rio de Janeiro, lhe é inferior em repre· 
~n~~. . 

0 SR. LUIZ DO.MINGUES dá um apa.rte. 
· 0 SR. FRANCISCO SÁ.-() limite estabelecido 

pela Constituição é de l .para 70 mil. 
Essa. .proporção não póde ser excedida; é 

um maximo. 
Póde, pois. esta.belecer·se proporçãe menor. 
Além . dtsso, Sr. Presidente, havendo a 

Constituição estabelecido esse limite a. que 
acaba de referir-se o meu nobre colleg~, depu·. 
ta.do ptJlo Maranhã.o, nenhum Estado deveria 

POPULA.ÇÃ.O 

(Censo de 1890) 
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ter um deputado por menos de 70. 000 hab:. 
tantes. 

Pois bem, em muitos Estados, a. proporção 
constitucional é e~cedida. . 

No Pará. ella e de l por 46.000, no Mara.~ 
nhão, de l por 61.400 .. • 

O Luu Do:MINGUES- ·O que é verda.de é que 
a. esta tistica não é certa. 

0 SR. FRANCISCO R.\. - Não affirmo O COn· 
trario. Mas, em primeiro. loga.r, com todos os 
defeitos do recenseamento , elle o1ferece crite
rium mais seguro do que os calculos arbitra
rios, baseados nas conjecturas, nas opiniões 
interessa. va.s. · 

Não ha. como substituir essa ba.se. 
Alias, qualquer que seja. o nosso juizo sobre 

a exa.ctidõo della, somos obrigados & acc&!tal· 
a; pois eHa. foi determina1a. pela Constituição, 
que mandou se procedesse a.o recenseamento, 
que foi realizado em 1890, pa.r.a sobre elle 
basca.l' o numero de deputados. . . · . 
. Em segundo loga.r: as irregularidades. o~ 
defeitos,as lacunas do recenceo.mento de 1890 
se distribuem por todos os Esta.dOi; de ~1 
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sorte que, baseada. sobre elle a representAção,' parturb&d01 nos recint~ oooupe.dos por assam~ 
nenhum E&tado é prejudicado réla.tivamente bléas numerosas. 
oos outrcs ; repa.rti;:lo por todcs, o prejuízo Correntes reciprocas se cruza.m entre cada 
desapparece e não é sacrificada a 1gualdade espírito e a reunião de qu& elle fa.z pa.rte, de 
que se tem em vista.. . tal sorte que cada um a.voluma com as .suas 

No Maranhão, dizia eu, a proporçã:o é de proprias pa.ixõas o movimento que o rodeia, 
1 por 61.400; no Distrlcto Federa.], 1 por o domioa e o arrebata. 
52.000 • no Pa.rá, é de 1 por 46.000; em E essa. paixão collectiva, cuja. corrente é 
S. Pauio, 1 por 67 .ooo ~ em Pe~na.mbueo, engro!Sada. pelos aíHuentes pessoaes, e que é 
1 por 61.000; no Rto de J&oetro,. I por como que multiplioa.~a pela. totáUda.de de. 
5&.000. Cito os numeros, despreza.das as corporaçã.o, reage &Obr4! os proprlos espirltol 
trae~. de onde deriva., subjugando-os, roubando· lhes 

. UY: SR. DIPtJTADO- E em Minaa1 
. 0 Sn. FRANCISCO Si - Em Minas, 
sa.ooo. 

a flereniclade e a. calm~~o, tão neceasarlas ás de· 
llberaç6es do!! corpos legislativos e e:altando, 

1 por pela. 111@geRtão do numero e do tumulto, os 
tempera.mentos mais os frioe moderados. 

Por conseguinte, em prim~iró logar, como 
affirmei, a. composição actual da cama.ra. dos 
Deputados fe.Jseia o principio constitucional, 
que considera a. -população como a base da 
representação dos Estados, nesta. Camara. 

O outro grave defeito que aasignaleí, é que 
delta resulta. uma assembléa. muito mais nu
merosa, do que conviria.. 

Buta lembrar que e. Camara. dcs Deputados 
do imperio tinha um numero pouco superior 
á. metade do numero actua.l de Lleputados. 

Entretanto, ella. tinha. uma esphera de 
activídade muito mais ampla: não sómente o 
trabalho legislativo era. muito ma.ior em um 
reglmen ceotrali8ado, em que negocios eram 
resolvidos pela. assembléa legislativa. geral, 
que hoje . sã.o resolvidos pelos Estados; mas 
ainda cabia-lhe uma vasta. tarefa, de que 
estão exoneradas as cama.ras do regimen 
presidencial: era. a critica. da administração, 
o debate político, o exame contiouo da mar· 
cba. do governo. 

Pois. o pequeno numero de que ella se 
compunha. bastava para .oocorrer a essa ex· 
tensa. o complexa missão. 

Sr. Presidente, não · preciso • fazer ver a. 
V. Ex. e a Camara quaes os grandes incon
venientes de uma. assembléa. numerosa. 

A theoria. os atHrma e a observação diaria. 
os constata.. 

E' ela.ro que uma s(lleeção é tanto mais 
rigorosa., quanto menor é o numero a. esco· 
lher; tanto mais baixo ser à, pois, o Jiivel 
iritellectliàl e mora.! de uma corporação, 
quanto maior for o numero de que ella. for 
composta.. . 

O SR. LEONEL Frmo dã um aparte. 
0 SR. FRANCISCO SA.~Sím, O paiz é rico de 

pessoal_; . 
- Mas, quanto maior fôr o numero, mais 

francas as ensanchas para a admissão dos in-
capa~• . . . 
· .A:lãm disso, as àssemblila muito numerosas 

sã'O muito ma1s facilmente accessiveis ao do
minio das paixões; o tumulto é frequente a 

0 S.a. LEoNEL FILHO-Mais f&Ciimente se 
envenena. uma. "fonte do que o mar. 

O SR. FRANcrsco DE SÀ-0 nobre Deputado, 
que me interrompe com o seu aparte; quer 
com isto dizer que uma. assembléa numerosa. 
é mais diftlcilmente dominavei pelos concha
vos, pela.s transa.cç&s, do que uma. assembléa. 
diminuta. 

A S. Ex. responderei com uma. observação 
que temos diante de nós. 

O Senado, com ser uma a.ssembléa menos 
numerosa., do que esta, não tem·dei:xado, por 
isso, de ser um centro de resistencia áa 
combinações dos interesses individuaes das 
pequenas conveniencias, que muitase vezes, 
depois de amparadas aqui, -vão lã. encon
trar a merecida repulsa. 

De mais, as assembléas muito numerosas• 
ou ~ão. sã.o sempre governadas por üm 
pequeno numero. . · 

A phr~Lae, <governo das maiorias» é nm!l·· 
formUla. falsa. 

As assembléas são sempre dirigidas por 
pequenos grupos de homens competen~, de 
homens que, pel.a. sua. capacidade, pelo presti· 
gio de suas maneiras, pela sua eloquencia, 
podem. exercer influencia sobre seus collegas, 
e adquirem a força suffidente para. condu-
zil-os á vontade. · · · · . . 

Ora, . a: resistencia contra. as combinações 
de interesses, muita. vez subalternOs, que se 
operam nos grupos dirigentes, é muito mais 
tacil de ser ajusta.dll., deliberada. e . realizada. 
em uma a.ssembléa diminuta, do que em um<t · 
a.ssembléa. numerosa. ·. 

·Portanto, sr. Presidente, tanto quanto se . 
me atngnram solidos os fundamentos . da 
minha convicção, parece-me quo ha toda 
vantagem política. em redu~ir-se -o · numero 
a.ctual de Deputados. · 
· E não me refiro ainda. a. conveuiencie.s de 

o_utra ordem, .~e sómenos · ímport~ncia., tela~ 
bvamente ás Ja· apontadas e pouco dig-nAs da
altura deste ·debate, qual seja. a; eêooomia 
que· essa 1'educção trará. · · · 
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. .A emel\da. que tenho a honra de apresentar,! Matto Grosso: 1 dlstrloto rle 4 Deputado::~. 
attende a. esta. dupla. necessidade: primeira Goyaz: 1 dís~rioto do 4 Deputado~. 
reduzindo o numero de Deputa.dos a 159; se· . . 
gundo est~balecenrlo para base rla. represen· O SR. CoELI~o LISBOA-~· Ex. dá. hcenca. 
tação a proporção de um por 100.000. Assim pa.!'a_pm ::tpar~e ~ Eu deseJava ~u.ber. qual a. 
sendo. llesa.p:pfl.recerá. a injustiça fhgranta op1mao de y. Ex;. sobra a fracçao :. st a des
que a.ctualmente sofft'em alguns Estados. preza, ou Sl conto_r.~ne se faz na Smssa. e na. 

Ha.vía., Sr. Presidente, uma. diificnldade Hepubllca. Argenttna, a contempla. 
pratica para a. execução desta medida: é a O SR. FRANcisco SA- Para accordar a. base 
actual organização dos rlistriatos eleitoi'es, que escolhi com o limite da Constituição, ~s
que- não me julguei habilitado .·a modifi,ca.t•, tabeleç;o que toda. t'racção de 70.000 ou mais 
tantos são os interesses locaes que ella. en· habitantes, sera representada por mafs um 
volve. o Deputado. 

Ma.s, eu vou a.o encontro de~ea. difflculda.de Estas são as medidas, Sr. Presidente, que 
por meio de duas medidas. Uma destasjà está submetto a.o criterio da. Camára. S6i que el
na.legislação actual: é a que determina. que las c.ontraria.m a muitos interesses. 
os Estados que têm cinco Deputados, ou me: Mas o patriotismo é feito da abnege.ção; e 
nos', constituam um só districto. e ne,te caso à Camara dos Srs. Deputados não faltarão 3 
ficara o Dí~tricto Federal que tem trC!s distri- isenção, a. superioridade de animo necessa.
ctos e· que -passará a constttuh• um só. rias para. collocar ae conveniencia.s pessoaes. 

A ontra medida attende n.o easo de alguns partidarias ou regiona.es ém plano inferior 
Estados nos quaes da divisão do numero de ao dos interesses geraes do paiz. 
Deputados pelo de distríctos poderia resultar Tenho eoncluido, 
ficarem alg-uns destes com um só Deputado. 

. impossibilitando a~sim a representação das 
Jllll,ioriu.s • 

E' o ca.so do Rio Granda do Sul e do Rio de 
Janeiro, a cada. um dos quaes caberão nove 
Deputados, compondo·se actualmente esses 
Estados de cinco districtos . 

Para obviar a diffieuldade que dahi resul· 
ta.ria, a emenda manda reunir em um só os 
dous ultimas districtos. 

(M\tito bem; tnt'ito Ziem.) 

Vem á Mesa., é ' lida, apoiada 
discussão a seguin~ · 

EMENDA. 

e outra em, 

Ao projecto n. 1.22, de 1.896 

A dístributção dos Deputados pelos distri· Accrescente·se: 
ctos dc&rá. assim regula.da: Artigo. O nu~el'o d~ Deputados. a.o Con· 

gresso Nacional, ~leitos pelos 8s~do~ !}- pelq 
Amazonas: 1 dístricto de 4 Deputados. JDstricto Federal, correspondera . a. U:Ql por 

o ParQ.: 1° districto de .'4 De})uta.dos. 100.000 habitantes. 
Maranhão; 1 districto de 4 Deputados. · § l.• A fracção superior a. 70.000 ha.pi-
Piauny: 1 districto de 4 Deputados. t-!lntes na popuiaçã.o de ea.da E;sta.do sará. o r~-
Ceará.: 2 districtos de 3 Deputados e 1 'de presentada por mais um DapuJ~do. 

2 Deputa. fos. · § 2." O numero de Deputados da cada Es· 
o Rio Grande do Norte: 1 districto de 4 Depu· tado não i;ierá iufer~ot• a quatro (ar~. 28_, 
tadQs. ' § 1 o da.. Constituição. f · 

Parahyba: I dístricto de 4 Deputados. · § 3.• Até que seja revisto o recens~m~:~nto 
Pe-rnambuco: 5 clistrictos de 2 Deputados. da população da Republica. o nu~ero qos 
Alagôa.s: l districto de 4 Deputado~. Deputados deis Estados será o seguiJ:!te, de. 
Sergipe:· l districto de 4 Deputados. accordo com o re-censeamento de 1800. (~rt. 28, 
Bahia.; 5 districtos de 3 e 2 d·e 2 Deputados. § 2° da Cosstrucção) e ás regras' :fi.xadá.s óo 
~pir~to-Santo: ldist::ict~ de 4 DepUtados. preset1te artigo : · o 'C 

.Dtstncto Federal: 1 drstr1cto de 5 Depu- · · · 
ta.do9. I . -Amazonas ..•.••.••••. 

Rio de Janeiro: 1. districto de 3 e 3 de Para .. ·.:. , : . ........ .. 
. 2De:putados. · . M~ranhao ........... . 

. S. Paulo: 7 dis'trictos de 2 Deputados. Pmuby ..•.....•..... 
·Para-ná: l districto de 4 Deputados. ~ará ••••.•...•••••.. 
Santa-Catharina: I districto de 4 Depu- Rto Grande do Nort!3 •. 

tados. · · · o Parahyba ........... . 
Rio Grande do Suf: 1 districto de 3 e 2 de Pernambuco .••.•.••. 

. 2 Deputados. _ . Alagoas ............. . 
·. Minas Geraes: 8 districtos de 3 e 4 de · Sergipe ....... , ...... . 
2 Deputados. Bahia; ...... , ••••••••• 

4 
4 
4 
4 
8· 
4 
4 

lO 
. 4 

4 
19 
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APPENDtCE _ar. 

Eflplrlto Sll.nto....... 4 
Diat.rlet.o Federal. • • • • 5 
Rio .,., .T:tnoiro... . • . • 9 
H. Pl\Uil) ., .... I..... 14 
Pl\ranà. .•.•• , , • , • , • , • 4 
S&nta. Cnlhnrl na..,... 4 
llio OIMrle do sul,... g 
Minas Germes ••••• ,.,. 32 
Ma.tto Grl)sso.,....... 4 
Goyaz •.. I •••• , •••••• I 4 

Artigo. Emquanto não for alterada, de 
medo geral, pelo Poder Legislativo, a. actue.l 
organização dos distriCltos eleitoraes, o nu. 
mero de Deputados de cada dist,ricto será. o 
quociente do numero total de Deputados, do 
Estado pelo numero actual dos districtos. 

§ I.o A fra.cçào que resultar dessa. divisão 
será distribuída pelo~ districtos que conti
verem maior numero de eleitores feàera.es+ 

....... __ .o.t 

na. proporção de mais um Deputalfo.:pa?ll' 
cada um de!Bes districtos. A distribuição 
sera. fixada pelo Governo de aooôrdo com os 
alistamentos aetua.es; e qualquer que seja~~&, 
modificação d.estes,só poderá ser alterada. pei6' 
Poder Legislativo. 

§ 2.• Quando o qnociente for infector a. 
dous, os dous ultimos na ordem em~-q~ esti· 
verem designados os districtos serãôi'euni· 
do~ em um só. 

§ 2,0 (ls Estados que derem cinco Depu· 
tados ou menoe constituirão um só districto 
eleitora.l (art. 3ô, § l • da lei n. 35, 'de 26 de 
janeiro de 1892 . ) 

§ 4." Nas districtos de dous Deputados, 
cada sleítor votará em um nome, nos de · 
tres, em dous nomes, nos de qua.tro ou cinco, 
em tres nomes-

Sala das sessões, 25 de ago~to de 1899.
Francisco Sá.. 

Flà! DO QUARTO YOLUME 

. . 
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